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Tillæggene justeret
Danish Crowns bestyrelse har 

haft tillæggene til gennemsyn, og 
der er justeret både op og ned.
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Besøg i Sdr. Felding
Danish Crown Beefs forædlings-
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s. 10-15

Værdi i renset korn
Med værktøjet Dynamisk Tilvækst 

kan rådgivningen se værdien af  
at rense kornet før fodring.
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Danish Crown Ejerservice gentager succesen  
med staldstudietur. Denne gang i september, hvor 
deltagerne kan blive klogere på fire typer stalde.
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s. 16  
Danish Crown 
China blev  
tildelt HRH Crown  
Prince Frederik 
International 
Business Award 
i kategorien 
Export Achie-
vement. Det var 
blandt andet 
grundet brugen 
af teknologi til 
at komme tæt 
på den kinesiske 
forbruger.

s. 18-19  
Center for Friland 
skal fokusere på 
at fremtidssikre 
koncepterne i 
Friland gennem 
klima, dyrevel-
færd, miljø og 
biodiversitet.

s. 14  
Sdr. Felding satser 
på Sous Vide for 
at gøre det gode, 
danske oksekød 
mere tilgængeligt 
for den travle 
forbruger. Derfor 
er der blandt an-
det blevet tilført 
en ekspert på 
området til den 
vestjyske fabrik.
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Et svagere 
marked

K 
ære andelsejer
Sommeren har budt på noget af en 
kolbøtte på de markeder, som vi i 
Danish Crown sælger vores varer til. 

I forsommeren stod vi i en situation, hvor alle 
pile pegede i den rigtige retning. Eksporten til 
Kina og det øvrige Asien var pæn, Europa var ved 
at genåbne, og alle aktører i markedet spåede, at 
det ville fortsætte i de varme måneder.

Siden da er noteringen i Kina faldet med  
omkring 60 pct., og slagtningerne er steget 
med 35,9 pct., og alle de kinesiske indkøbere 
har lukket deres import fra Europa ned for at 
fokusere på kinesisk kød. Det betyder, at det 
kød, der skulle have været til Kina, nu skal finde 
sin plads i et europæiske marked, som i forvejen 
har rigeligt udbud. 

Det har haft sin indvirkning på noteringen, som 
desværre har været nedadgående de seneste 
måneder, og det er selvfølgelig aldrig tilfreds-
stillende, når det vender den vej. Hvor vi tidligere 
har været ramt i virksomheden, fordi et eller 
flere forretningsben ikke leverer, så er det ikke 
tilfældet denne gang. 

Selv om det kan være en stakket trøst, så ligger 
vi fortsat foran EU-indekset, og alle vores datter-
selskaber performer på det niveau, vi forventer 
af dem. Det ændrer ikke på den nuværende 
notering, men det fortæller os, at vi ligger klar til 
igen at tage førertrøjen, når markedet vender.

Hvor det for grisenes vedkommende har været 
en træls sommer, så har det for vores kolleger 
med kreaturer været lige modsat. Afregningen 
for okse- og kalvekød er tilbage på det niveau, 
som vi så, inden COVID-19 fik fat i Europa, og 
det er rigtig positivt for vores kreaturandelsejere. 

Der bliver gjort mange gode tiltag i Holsted, 
Aalborg og Sdr. Felding i øjeblikket for at  
hæve afregningen for kreaturerne med det  
nye kviekoncept, og et øget fokus på forædling, 
og et opdateret kødkvægskoncept er lige på 
trapperne.

Ingen kan sige, hvornår det kinesiske marked  
vender igen, men når det gør, har vi alle for- 
udsætninger for at levere en performance,  
som igen ligger højere end de konkurrenter,  
vi sammenligner os med.

Med venlig hilsen

Erik Bredholt, formand i Danish Crown

“
Hvor det for 

grisenes ved-
kommende 
har været  
en træls  
sommer,  

så har det  
for vores  

kolleger med  
kreaturer 
været lige 
modsat.

”
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Afregningsreglerne er på det seneste bestyrelsesmøde blevet revideret, og det gælder 
samtidig tillægsstrukturen. Mængdetillægget justeres ned, mens vækst- og introtillæg  
fjernes. Samtidig øges nyhustillægget for at skubbe på byggerierne af nye stipladser.

Nyhus- 
tillægget  

stiger i  
reviderede  

afregnings- 
regler
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B 
estyrelsen i Danish Crown AmbA 
har hvert år tillæggene til afregnin-
gen gennem et eftersyn, og i år er 
der kommet flere justeringer til de 

forskellige tillæg. Allerede i foråret blev låneord-
ningens afdragsperiode forlænget fra 2 til 5 år, 
og nu opjusteres nyhustillægget med 5 øre til 20 
øre pr. kg. Alt sammen for at motivere til bygge-
riet af nye stipladser hos andelsejerne, fortæller 
Erik Bredholt, der er formand for Danish Crowns 
bestyrelse. 

- Danish Crowns ejerstrategi slår fast, at vi er 
til for de fortsættende og fremtidige ejere, og 
det betyder dem, der tror på en fremtid for 
produktionen af slagtegrise i Danmark. Vi har et 
investeringsefterslæb i dansk landbrug, og det 
betyder, at der skal bygges nye stipladser med 
bedre miljøteknologi og produktionsresultater 
i de kommende år, og den udvikling vil vi gerne 
som virksomhed være med til at skubbe på. 
Derfor har vi forbedret både låneordningen og 
nyhustillægget, så vi i endnu højere grad kan 
motivere til at foretage investeringer, siger han.

Det er samtidigt besluttet at ophøre med at give 
en dækningsbidragsgaranti på 87 kr. pr. gris for 
hele året, men alle eksisterende nyhusaftaler 
tilbydes at blive på den gamle aftale med et 15 
øres tillæg og en DB-garanti eller komme over 
på den ny aftale med 20 øre i tillæg og ingen 
DB-garanti. I dialogen med den finansielle sek-
tor er det blevet vurderet at tillæg og mulighed 
for lån spiller en større rolle end garantien for 
dækningsbidrag – samtidig har DB-garantien 
aldrig været brugt i de 7 år, den har eksisteret.
Samtidig holdes etableringsbonussen med 30 
øre pr. kg. i år 1 og 10 øre pr. kg. i år 2 uændret 
for at hjælpe nye ejere ind i erhvervet, og også 

ombygningstillægget på 7,5 øre pr. kg. i 60 
måneder forbliver uændret for at sikre løbende 
investering i eksisterende anlæg.

Mængdetillægget nedsættes
Stigende leverancer det seneste år og en struktu-
rudvikling i dansk landbrug bevæger sig i en ret-
ning, hvor færre ejere leverer flere grise, og det 
betyder, at udgifterne til Danish Crowns mæng-
detillæg er stigende. Derfor har bestyrelsen valgt 
at nedjustere det samlede mængdetillæg med 
14,3 pct., så det maksimale trin nedjusteres til 30 
øre pr. kg., mens loftet for det aggregerede tillæg 
bliver 15 øre.

- Udgifterne til mængdetillægget må ikke over-
stige de medlemsafhængige omkostninger, som 
er ordningens grundlag. Samtidigt har mæng-
detillægget været grundigt debatteret både i 
repræsentantskabet og ved kredsmøderne med 
synspunkter for og imod et mængdetillæg. 
Summen af det hele er blevet at fastholde et 
mængdetillæg, men nedjustere alle trapper med 
14,3 pct., siger Erik Bredholt. 

Mængdetillægget for søerne er uændret for det 
kommende år.

Intro- og væksttillæg udgår
Da der i forbindelse med udbruddet af Afri-
kansk Svinepest i Tyskland blev indført kvoter 
for andelsejernes leverancer blev væksttillæg-
get samtidig suspenderet på ubestemt tid. Det 
skete i en periode, hvor væksttillægget allerede 
var under udfasning, og nu er det besluttet, at 
tillægget afskaffes ved udgangen af regnskabs-
året. Dermed bliver betalingen af det optjente 
væksttillæg fra forrige år den sidste. 

- Vi havde allerede taget beslutningen omkring 
væksttillægget sidste år ved denne tid, og 
siden da har væksttillægget mere eller mindre 
været suspenderet i Danish Crown på grund af 
omstændighederne i Tyskland. Derfor mener vi, 
at det vil være mest korrekt at fjerne tillægget, 
siger Erik Bredholt.

Introduktionstillægget har ligesom væksttil-
lægget været suspenderet siden udbruddet af 
ASF i Tyskland. Det er derfor besluttet at fjerne 
introduktionstillægget.  

“
Udgifterne 

til mængde-
tillægget må 

ikke overstige 
de medlems-

afhængige 
omkost- 
ninger.

”

Den nye tillægsstruktur skal være med til at 
skubbe på byggeriet af nye stipladser med bedre 
miljøteknologi og produktionsresultater.

Tekst: Aske Gott Sørensen

Overblik over tillæggene i Danish Crown

Tillæg Ændring

Mængdetillæg for grise Nedjusteres med 14,3 pct. i alle takster

Mængdetillæg for søer Fastholdes uændret

Etableringsbonus Fastholdes uændret

Nyhustillæg Opjusteres til 20 øre pr. kg.

Væksttillæg Fjernes ved regnskabsårets udgang

Introduktionstillæg Fjernes ved regnskabsårets udgang

Indberetningstillæg Fastholdes uændret
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Ejerservice  
gentager succesen  
med staldstudietur

D 
anish Crown inviterer til en stald-
studietur, hvor der sættes fokus på 
det optimale byggeri af stalde til 
slagtegrise set ud fra et fagligt og 

økonomisk perspektiv. Dermed lægges der op til 
endnu en tur ovenpå den første i midten af juni, 
hvor deltagerne kunne se tre typer stalde og 
høre mere om overvejelserne bag hvert enkelt 
byggeri.

- Vi havde en rigtig god og udbytterig tur i juni, 
hvor flere gav udtryk for, at det satte tanker 
i gang at høre den praktiske erfaring med 
staldene. Faktisk var der nogle deltagere, som 
på forhånd mere eller mindre havde besluttet 
sig for en staldtype, men som efter studieturen 
fik ny inspiration og andre tanker, siger Thomas 
Abildgaard Rasmussen, der står for turen.

Selve turen løber af stablen d. 28 og 29 septem-
ber, hvor der bliver mulighed for at se en rund-
buestald, en panelstald og en AgriFarm-stald. 
Derudover vil der også blive præsenteret erfa-
ringer med en traditionelt bygget tvillingestald i 
workshoppen. Du kan læse mere om staldene på 
næste side. 
 
Mulighed for sparring 
Udover muligheden for at se de forskellige 
stalde, vil der også være tid til sparring med de 
øvrige deltagere på turen, som går med bygge-
tanker samt eksperter fra Danish Farm Design 
og Danish Crown Ejerservice.

“
Staldstudie- 

turen skal 
sætte fokus 

på det 
optimale  

byggeri til 
slagtegrise.

”

I midten af juni afholdte Ejerservice en staldstudietur med besøg i tre forskellige 
staldtyper samt oplæg fra ejere og eksperter. Her var opbakningen og interessen  

så stor, at der nu inviteres igen - denne gang d. 28. og 29. september.

 
Der bliver mulighed 
for at blive klogere  
på rundbuestalde, 
panelstalde,  
AgriFarm-stalde  
og traditionelt  
byggeri på stald- 
studieturen.

Tekst: Aske Gott Sørensen  /  Foto: Steffen Stamp
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- Staldstudieturen skal sætte fokus på det  
optimale byggeri til slagtegrise både ud fra et 
økonomisk og fagligt perspektiv. Her kan ejerne 
se staldende i drift og stille spørgsmål til folk 
med erfaringer i lige netop den type byggeri,  
som de måske overvejer. Samtidig kan man  
også drøfte sine byggetanker med de øvrige  
deltagere og Danish Crown Ejerservice, siger  
Thomas Abildgaard Rasmussen.

Turen er for Danish Crowns ejere, og deltagerne 
dækker selv omkostningerne til forplejning og 
overnatning, som koster kr. 2.000,- pr. deltager.
Tilmelding på www.danishcrown.com/ejer (via 
Ejersiden) eller appen ”Ejer” under Arrangement 
tilmelding (kræver login). Tilmelding senest  
d. 15. september 2021.

Spørgsmål – kontakt:  
Thomas Abildgaard Rasmussen,  
THARA@danishcrown.com  
eller tlf.: 2171 7735.
 

Webinar om miljøteknologi
For at komme så godt som muligt omkring de  
forskellige parametre i byggeriet af en ny stald, 
planlægger Danish Crown Ejerservice også et 
webinar omkring miljøteknologi mandag den  
11. oktober kl. 15.00-17.00 

- På den første staldstudietur opstod der et ønske 
om mere viden om investering i miljøteknologi. 
Hvilken effekt de enkelte miljøtiltag har, stør-
relsen på investeringen og udgiften til drift. Det 
hjælper vi selvfølgelig gerne med, og derfor har 
vi nu planlagt at lave et webinar, hvor de enkelte 
teknologier gennemgås, som vil være en naturlig 
forlængelse af selve staldstudieturen, siger Tho-
mas Abildgaard Rasmussen.

Hold øje med Danish Crown Porks nyhedsmail 
om torsdagen for mere information omkring 
webinaret.  

“
Hold øje 

med Danish 
Crown Porks 
nyhedsmail.

”
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Programmet for 
staldstudieturen

Program – dag 1 – Tirsdag den 28. september

Kl. 08.45 – AgriFarm-stald 

•  Besøg hos Henrik Mortensen, Ejstrupvej 20, 9640 Farsø

Kl. 12.30 – Rundbuestald

•  Besøg hos Mads Rauff, Herningvej 81 pr. Haderup

•  Afgang til Laugesens Have (Knivsbækvej 13, 6920 Videbæk), 
hvor vi holder møde og overnatter.

Kl. 16.00 – De fire staldtyper, fordele og ulemper  
– erfaringer og faglige input

•  Henrik Solgaard (Langerod) præsenterer virtuelt sit tradi- 
tionelle staldbyggeri og Johannes Kaasgaard sit panelstald-
byggeri og de overvejelser og erfaringer, de har gjort sig 
omkring de valg, de har taget. 

•  Workshop, hvor deltagernes egne overvejelser og  
beslutningsprocesser kommer i spil

 -  Fordele, ulemper m.v. set i forhold til de respektive  
beslutningsprocesser deltagerne er midt i lige nu.

•  De tre ejere er med i en faglig drøftelse omkring  
de fire staldtyper sammen med:

 - Søren Jacobsen, Danish Farm Design, og
 - Per Knudsen, Danish Crown Ejerservice.

Kl. 19.00 – Vi spiser sammen og netværker m.v.

 
Program – dag 2 – Onsdag den 29. september 

Kl. 09.00 – Panelstalde

•  Besøg hos Johannes Kaasgaard, Skovvejen 3B pr. Skjern

Efter besøget i panelstaldene, får vi en stående frokost  
og samler op på staldstudieturen som helhed.

 

De fire stalde

AgriFarmstald, Henrik Mortensen, Ejstrupvej 20, 9640 Farsø

• Byggeår: 2021 som barmarksprojekt
• Antal stipladser: 7.500, 16 vægte
•  Staldindretning, og specielle tilvalg:  

Vægtsorteringsstald, 480 pr. flok
•  Miljøtilvalg: Gyllekøling, automatisk gylleudslusning.  

Der etableres en lagune og der sættes skruepresse op

Panelstald, Johannes Kaasgaard, Egerisvej 36, 6900 Skjern

• Byggeår: 2019 som barmarksprojekt

•  6.600 stipladser, 14. sektioner med fuldrænet gulv,  
vådfodring i langkrybber med ædetidsstyring

•  Velfærdsrum, lade og udleveringsrum, undertryks- 
ventilation med vægventiler

•  Miljøtilvalg: Ammoniak og lugtreduktion med J.H. Agro 
forsuring med smellfighter.

Rundbuestald, Mads Rauff-Bjerre, Herningvej 81, 7540 Haderup

• Byggeår: 2017 og 2007

•  7.800 stipladser, hvoraf de 5.100 er bygget i 2017

•  Miljøtilvalg: Ingen udover hyppig udslusning samt 
tank-overdækning

Traditionel tvillingstald, Langerod Aps, Midtfyn

• Byggeår: 2019/20 som barmarksprojekt

•  10.000 stipladser, 12 sektioner, 2 x vådfoderanlæg,  
ædetidsstyring, foderlade/korngrav 4 udendørs siloer  
til færdigfoder 4x70 tons

•  Udleveringsrum, servicerum, kontor, baderum,  
værksted, frokoststue

•  Miljøtilvalg: Gyllekøling, gulvudsug og to luftrensere fra Skov.

Herunder kan du se, hvordan programmet er sammensat for staldstudieturen.

Spørgsmål - kontakt:

Thomas Abildgaard Rasmussen, 
THARA@danishcrown.com  

eller tlf.: 2171 7735

Turen er for Danish Crowns ejere, og 
deltagerne dækker selv omkostningerne 

til forplejning og overnatning.

Pris: Kr. 2.000,- pr. deltager

Tilmelding på www.danishcrown.com/ejer 
(via Ejersiden) eller appen ”Ejer” under  
Arrangement tilmelding (kræver login).

Tilmelding senest d. 15. september 2021.
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Staldstudietur  
fik Jesper Højholt  

Laden på andre  
tanker

- Man kan jo godt lidt tænke før sådan et ar-
rangement, om det bliver ligesom en kaffeklub 
på tur, men det var det bestemt ikke. Det var 
nogle meget inspirerende besøg, der affødte 
gode diskussioner med ejerne af de tre stalde og 
ikke mindst mellem os deltagere. Selv havde jeg 
en staldtype i tankerne, da jeg tog hjemmefra, 
men da jeg var på vej hjem, var der en anden 
staldtype, der føltes mere rigtigt i maven. Det var 
utrolig lærerigt, siger Jesper Højholt Laden.

I dag er Jesper Højholt Laden ved at lægge 
budgetter og måle op til det nye byggeri på hans 
bedrift i Lendum. Han valgte at gå med mave-
fornemmelsen, han fik på vej hjem fra stald-
studieturen, men hvis han en dag står i samme 
situation, som han gjorde tilbage i juni, så ville 
han uden tvivl tage på staldstudietur igen.

- Jeg mener afgjort, at man skal tage med, også 
hvis man bare går med de mindste tanker om at 
bygge nyt. Du bliver så meget klogere i løbet af 
sådan et arrangement, end hvis man bare sidder 
derhjemme og prøver at læse sig frem til det. 
Jeg kan kun anbefale det, siger Jesper Højholt 
Laden.  

T 
ilbage i juni måned arrangerede Da-
nish Crown en staldstudietur,  
hvor deltagerne kunne få lov at se  
tre forskellige nybyggede stalde;  

En panelstald, en rundbuestald og en traditionel 
stald, ligesom de kunne høre mere fra ejerne af 
anlæggene samt eksperter på området. 

En af deltagerne var griseproducenten Jesper 
Højholt Laden fra Lendum nær Sindal. Han 
valgte at tage med for at blive klogere på nybyg 
og de forskellige typer stalde. 

- Jeg står overfor at skulle investere i en ny slagte-
grisestald, så jeg var selvfølgelig lidt nysgerrig  
efter, hvad andre har lavet, og hvad der fungerer 
og ikke fungerer i de forskellige scenarier. Her sy-
nes jeg, at staldstudieturen var en kanon mulighed 
for at få stillet noget af nysgerrigheden og ikke 
mindst blive klogere på typerne og hele processen 
ved at bygge nyt, siger Jesper Højholt Laden.

Inspirerende besøg og gode diskussioner
Med 25 deltagere til staldstudieturen i juni var 
det en god flok, der var afsted. Jesper Højholt  
Laden synes, at arrangementet var godt tilrette-
lagt både med hensyn til tiden og det praktiske, 
og han var især positivt overrasket over stemnin-
gen og engagementet på dagen.

Griseproducenten Jesper Højholt Laden havde en 
favoritstald i tankerne til hans nye slagtegrise stald, 

men efter at have været med på Danish Crowns 
staldstudietur, var der en anden type, der gav  

ham en bedre mavefornemmelse.  

Jesper Højholdt Laden lægger især vægt på den 
sparring, der var mellem deltagerne på den 
første staldstudietur.

Tekst: Martin Christensen

“
Staldstudie- 

turen var  
en kanon 

mulighed for 
at få stillet 

noget af  
nysgerrig- 

heden ved at 
bygge nyt.

”
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Forædling er en  
hjørnesten i Danish 

Crowns Beefs nye strategi 

Tekst: Martin Christensen

Foto: Red Star Photography

F 
ør sommerferien lancerede Danish 
Crown sin nye koncernstrategi, Fee-
ding the Future. Et af hovedtrækkene 
for strategien er, at Danish Crown ikke 

nødvendigvis skal slagte flere dyr, men i højere 
grad få flere penge ud af den råvaremængde, 
som andelsejerne leverer i dag.  

Med andre ord er det ikke længere kun mæng-
den, der tæller, men i stedet forædlingen, ind-
pakningen og convenience. Kombinationen af 
forædling, indpakning og convenience er noget, 
som Danish Crown Beefs fabrik i Sdr. Felding er 
100-meter-mester i.  

- Førhen solgte vi burgerbøffer som et mere 
standardprodukt i storkøb, mens vi i dag i højere  
grad sælger det som et kvalitetsprodukt i en fin 
indpakning, som ovenikøbet kun indeholder 
to burgerbøffer, der skal være nemme for for-
brugeren at gøre klar til servering. Den retning 
kommer vi til at fortsætte i fremtiden, og her får 
fabrikken i Sdr. Felding en nøglerolle, siger CEO 
i Danish Crown Beef, Finn Klostermann. 

Finn Klostermann understreger dog, at det 
ikke betyder, at man ikke længere vil lave store 
mængder, for det vil der stadig være efter-
spørgsel efter. Men fremadrettet vil der blive 
efterspurgt flere kvalitetsprodukter i mindre 
portionsstørrelser, og det skal Beef og resten af 
Danish Crown kunne levere. 

Mindre spredehagl, mere kikkertsigte
Udover fabrikken i Sdr. Felding, så er udviklin-
gen af organisationen i Beef også et fint bevis 

på, at både Beef og Danish Crown skal være 
mindre fokuseret på slagteridelen for i stedet 
at være mere fokuseret på at være en føde-
vare koncern. Den interne produktudvikling er 
vokset markant, ligesom Beef for få år tilbage 
ingen marketingafdeling havde – i dag er der en 
afdeling med fem ansatte.

- Før i tiden var det primært kunderne, der 
ud fra deres fornemmelser valgte, hvad der 
skulle produceres. Men resultaterne af vores 
marketingindsats gør, at vi er kommet i mere 
direkte kontakt med forbrugerne, og derfor kan 
vi i langt højere grad selv finde frem til, hvad 
forbrugerne ønsker. På baggrund af de faktu-
elle indsigter kan vi bedre styre den styrkede 
produktudvikling, ligesom det gør salgsarbejdet 
mere målrettet, fordi vi kort sagt skyder mindre 
med spredehagl og mere med kikkertsigte, siger 
Finn Klostermann. 

Finn Klostermann fortæller videre, at de indsig-
ter fremadrettet i højere grad også vil blive delt 
med andelsejerne. Land mændene skal indvies 
mere i, hvad forbrugerne ønsker. 

- Vi rykker værdikæden tættere sammen, så vi 
som et fællesskab har et større kendskab til, 
hvad forbrugerne efterspørger. På den måde 
kan landmanden bedre tilrettelægge sit arbejde 
med dyrene og deres investeringer, ligesom 
medarbejderne på vores fabrikker ved endnu 
mere om, hvilke råvarer, der kommer ind, og 
hvordan forbrugerne ønsker, at produktet skal 
se ud, når de ser dem ude i køledisken, siger 
Finn Klostermann.  

Kampen om større mængder kan ikke stå alene, og derfor er der nu fokus 
på at øge værdien på produkterne og derigennem øge indtjeningen til 

både virksomhed og andelsejerne. I det skifte får fabrikker som  
Danish Crown Beefs fabrik i Sdr. Felding en nøglerolle. 
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Produktudvikling  
i Danish Crown 

øger koens værdi

Tekst og foto: Martin Christensen

B 
urger Boost. Marineret flanksteaks. 
Langtidstilberedt kalvespidsbryst.  
Det er alle produkter, som Pia Mejl 
Krautwald har haft ansvaret for 

at udvikle sammen med en række kollegaer i 
Danish Crown Beef. I de tre nævnte tilfælde var 
motivationen i hovedtræk den samme; Mere 
værdi for den enkelte ko. 

- Et produkt som Burger Boost kommer af, at vi 
havde en masse fede bryststykker, som i sig selv 
er et lavprisprodukt, vi solgte i udlandet. Nogle 
kollegaer og jeg satte os derfor ned og tænkte 
over, hvordan vi kunne skabe mere værdi ud 
af den råvare. Målet for vores arbejde er ofte at 
udvikle på lavpris-produkterne, så de bliver til 
kvalitetsprodukter, og vi på den måde skaber  
en højere værdi, siger Pia Mejl Krautwald, der  
er ansvarlig for produktudviklingen i Danish 
Crown Beef. 

Pia Mejl Krautwald fortæller videre, at produkt- 
udviklingen også kan påvirkes af, at kunder 
kommer med ønsker til et produkt, ligesom 
trends i samfund og markedet i høj grad også 
påvirker hendes arbejde. 

Puslespillet skal gå op
Arbejdet med produktudvikling er ikke kun med 
fokus på selve varen, men også hvordan varen  
ser ud i køledisken. Pia Mejl Krautwald har  

for eksempel været med til at indføre den nye  
skinpack-emballage, som er kommet for at blive. 
I hverdagen kan arbejdet med produktudvikling 
dog også blive dets mulige kunst, når fabrik-
schefen i Sdr. Felding Preben Holm Jensen 
eksempelvis skal få enderne til at mødes. 

- For nyligt har vi været presset på flanksteaks. 
Det melder jeg til Pia, og så prøver hun og 
holdet bag at tænke i, hvordan vi kan finde på 
et alternativ til kunden, som tilmed måske kan 
blive et fint salgsemne i fremtiden. På den måde 
bruger vi også produktudviklingen i den daglige 
logistik, siger Preben Holm Jensen. 

- Det hænger igen sammen med, at min opgave 
er at få mest muligt for de råvarer, der kommer 

“
Det hænger 

igen sam-
men med, at 
min opgave 
er at få mest 
muligt for de 
råvarer, der 

kommer ind.

”

Som ansvarlig for produktudviklingen i Danish Crown 
Beef er Pia Mejl Krautwalds fornemmeste opgave at skabe 

produkter, der gør, at leverandøren og forretningen får 
mest mulig værdi ud af den enkelte ko. 

Burgere er en kategori 
i vækst, og derfor 
er det også et af 
fokusområderne for 
produktudviklingen i 
Danish Crown Beef.
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ind. Selvom vi mest arbejder med det lange per-
spektiv, så er det af og til også nødvendigt at  
få puslespillet til at gå op her og nu, supplerer  
Pia Mejl Krautwald. 

Sous vide er kommet for at blive
Når hun så arbejder med det lange perspektiv,  
er et af emnerne sous vide-produkter. Sous 
vide-tilberedningsmetoden går ud på, at man 
pakker produktet ind i en plastpose og tilbere-
der det i et vandbad ved en præcis temperatur 
over længere tid. Dermed ender man med et 
produkt ude i køledisken, der er utrolig nemt for 
forbrugeren at tilberede. 

- Når vi produktudvikler i lidt nyere ting som 
sous vide, handler det meget om timing. Vi tror 

“
Vi rammer 

trods alt ikke 
plet hver 

gang.

”

på, at sous vide-produkter er kommet for at 
blive, så derfor satser vi på de produkter i øje-
blikket, siger Pia Mejl Krautwald. 

Selvom hitraten på produktudviklingerne ifølge 
Pia Mejl Krautwald er høj, så er det af og til også 
et spørgsmål om at prøve sig frem. 

- Vi rammer trods alt ikke plet hver gang, vi l 
aver noget nyt. Der bliver prøvet nogle ting af, 
og af til ved testsmagningerne bliver vi da også 
hurtigt enige om, at det givne produkt ikke er 
noget, vi behøver at arbejder videre med, smiler 
Pia Mejl Krautwald.  
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Forædlingsfabrikken  
i Sdr. Felding satser  

på sous vide 

Tekst: Martin Christensen  /  Foto: Daniel Winther Pedersen

P 
å Danish Crown Beefs forædlings-
fabrik i Sdr. Felding har de gang i 
mange ting, som fint stemmer over-
ens med convenience-bølgen, der for 

alvor har ramt Danmark de senere år. 

En af de nyere ting er tilberedningsmetoden 
sous vide, som kort fortalt går ud på, at råvaren 
pakkes i en plastpose og tilberedes i et varmt 
vandbad over længere tid. Resultatet er et lang-
tidstilberedt produkt, som er hurtigt og nemt for 
forbrugeren at gøre færdigt til servering. 

- Vi har store forventninger til sous vide-pro-
duktionen, fordi produkterne tapper ind hele 
convenience-bølgen, som går ud på, at mad skal 
være så nemt som muligt. Sous vide-produkter 
er lige på grænsen til at være en færdigret, men 
er det alligevel ikke, fordi forbrugeren efter et 
par minutters tilberedning får et produkt, der 
er lige så godt, som havde de selv forberedt det 
fra bunden, siger Preben Holm Jensen, der er 
fabrikschef i Sdr. Felding. 

Sous vide-ekspert og større produktion 
Satsningen på sous vide har resulteret i, at Sdr. 
Felding har ansat Tommy Apel, der er noget af 
det tætteste, man kommer på en ekspert i sous 
vide-produktion. Han har over 15 års erfaring med 
sous vide fra hans tidligere arbejdsplads, og nu 
er han så blevet hentet til Sdr Felding for at være 
med til at udvikle Danish Crown på området. 

- Det geniale ved tilberedningsmetoden sous 
vide er, at grundprincippet er det samme på 
tværs af produkterne, og at alle produkter kan 
sous vides. Sous vide-metoden giver også utro-
lige konsistente resultater, fordi produkterne 
bliver tilberedt i det kontrollerede vandkar med 
en fast temperatur i hele processen. Med andre 
ord ved forbrugeren altid, hvad de får, når de 
køber et sous vide-produkt, siger Tommy Apel. 

Udover ansættelsen af Tommy Apel arbejder 
man også på at få et vandkar mere til produktio-
nen, så man kan øge den daglige volumen. 

En del af fremtiden
Selvom sous vide stadig er nyt for mange dan-
skere, så vidner salget allerede om en pæn suc-
ces med de nye produkter, og alt tyder på, at det 
er kommet for at blive. I uge 34 kom det næste 
sous vide-produkt fra Danish Crown også ud i 
kølediskene i form af sous videt kalvespidsbryst. 

- Sous vide er en stor del af fremtiden i fødevare - 
produktion, fordi alle forbrugere nemt kan  
færdiggøre produktet uden den store erfaring  
i et køkken. Vi ser det også mere og mere i  
foodservice, hvor man skal servicere mange på 
en gang, fordi en sous vide burgerbøf eksem-
pelvis skal have meget få stegemi-nutter, før  
den er klar til servering. Sous vide er en lille 
genialitet indenfor tilberedning af fødevarer,  
siger Tommy Apel.  
 

Aftensmaden skal være nemmere og nemmere, ligesom vi skal spise 
mindre, men bedre kød. I de trends passer sous vide-produkter godt ind, 

og derfor har man i Sdr. Felding ansat en ekspert i sous vide, ligesom 
man arbejder på at udvide afdelingen yderligere. 
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Danish Crown China 
modtog kongelig  

pris i Danmark

A 
malienborg Slotsplads dannede 
fredag formiddag den 27. august 
rammerne for en kongelig ceremoni 
med Danish Crown i centrum. 

Her skulle Hans Kongelige Højhed Kronprins 
Frederik overrække HRH Crown Prince Frederik 
International Business Awards, som er en hæder 
til personer eller selskaber i udlandet, der på 
fornemmeste vis er med til at fremme danske 
produkter og løsninger internationalt. 

Kategorien bliver uddelt i tre kategorier;  
Business Excellence, Green Solutions og Export 
Achievement, og i sidstnævnte kategori modtog 
Danish Crown China hæderen. Begrundelsen  
for, at det netop var Danish Crown China, der 
vandt prisen, kan du læse herunder.

- Export Achievement er blevet tildelt Danish 
Crown China. Virksomheden driver fremtids- 
sikret produktion af svinekød i Kina, hvor  
blockchain-teknologi spiller en afgørende rolle  
i forhold til at sikre sporbarhed i hele værdi- 
kæden fra Danmark, til kødet ligger i køledisken 
i butikken i Kina.  Danish Crown har et stærkt 
brand i Kina, hvor kineserne især efterspørger 
den danske kvalitet, gennemsigtighed fra jord  
til bord og i stigende grad også bæredygtig-
hed. Det giver virksomheden et stort potentiale 
fremover. Danish Crown China er et teknologisk 
fyrtårn og kan inspirere andre fødevareprodu- 
center til at bruge blockchain. 

Søren Tinggaard, der er direktør for foodservice 
og detail i Kina, var kommet til Danmark i anled-
ningen for at modtage prisen.

- Det er en stor anerkendelse af det salgsarbejde, 
som Danish Crown gennem mange år har udført 
i Kina, ligesom det er en stor anerkendelse af den 
store investering i Pinghu-fabrikken i arbejdet for 
at komme tættere på de kinesiske forbrugere. Vi 
er utrolig stolte af at modtage denne pris, og jeg 
vil gerne understrege, at det er et resultat af en 
kæmpe holdindsats. Jeg står her som repræsen-
tant i dag for en hel værdikæde, som starter ude 
ved den danske landmand, og som i dette tilfælde 
slutter over på vores fabrik i Kina. Alle involverede  
kan være meget stolte, siger Søren Tinggaard.

Prisen Business Excellence blev tildelt ISS Turkey, 
der er datterselskab i ISS-koncernen. Prisen  
Green Solutions blev tildelt ScanCom, der er en 
del af Lars Larsen Group.

CEO i Danish Export Association, Ulrik Dahl,  
var meget tilfreds med de tre vindende virksom-
heder.

- De er alle eksempler på virksomheder, der 
bruger danske styrkepositioner til at vækste og 
udvikle deres forretning, hvilket både promoverer 
Danmark internationalt og bidrager til at udvikle 
dansk eksport og skabe arbejdspladser. Derfor 
er jeg er utrolig stolt af, at vi kan give virksom-
hederne den kongelige hæder, som de og deres 
internationale samarbejdspartnere fortjener for 
deres prisværdige indsats, siger Ulrik Dahl.  

Fredag den 27. august blev HRH Crown  
Prince Frederik International Business Awards  

overrakt til tre danske virksomheders udenlandske 
datterselskaber, hvor et af dem er Danish Crown 

China. Prisen hædrer selskaberne for deres  
helt særlige indsats for at promovere  

danske styrkepositioner globalt.

HRH Crown Prince 
Frederik International 
Business Awards blev 
uddelt første gang i 
2020 og er en årligt 
tilbagevendende  
prisuddeling.

Tekst: Aske Gott Sørensen  /  Foto: Keld Navntoft
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Husk fortsat fokus på  
smågriseindberetninger

Tekst: Aske Gott Sørensen

Foto: Jamal Christensen

E 
ksporten af smågrise ud af Danmark 
fortsætter sit lavere niveau end vanligt. 
For at sikre, at der er kapacitet til de 
ekstra grise, er det vigtigt, at der fort-

sat er fokus på at indberette smågrise i Danish 
Crowns Ejer-app, fortæller Nicolaj Nørgaard,  
der er daglig leder i Danish Crown Ejerservice.

- Vi ved, at der er mange aktiviteter, der skal 
passe sammen hos vores andelsejere, men vi vil 
gerne opfordre til, at man fortsat hjælper virk-
somheden med at sætte den rigtige kapacitet  

via sine smågriseindberetninger. Det er helt 
vitalt for en god drift på slagterierne, at vi har  
et overblik over antallet af grise, der er på vej  
til slagtning, siger han.

Grise, der er sat i slagtegrisestald, skal ind-
berettes hurtigst muligt og senest fire uger  
efter indsættelse.

Indberetningen foretages via Ejer-appen, hvor 
det samtidig er vigtigt, at de produktionsdata, 
som fremgår af indberetningen, er korrekte. 
 
Har du spørgsmål til indberetninger eller appen 
i øvrigt, er Ejerservice altid klar til at hjælpe på 
8919 1920.  

Smågriseeksporten ligger fortsat lavt, og derfor er det ekstra vigtigt med fokus på korrekt 
smågriseindberetning, så den rigtige slagtekapacitet sikres de kommende måneder.

“
Det er helt 

vitalt for en 
god drift på 
slagterierne, 

at vi har et 
overblik over 

antallet af 
grise

”
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Center For Frilandsdyr skal 
fremtidssikre koncepter

De kommende fem år er der fokus på at fremtidssikre koncepterne med særligt 
fokus på dyrevelfærd, klima, biodiversitet og kommerciel bæredygtighed hos 

Center for Frilandsdyr.
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O 
ver de næste år sætter Center For 
Frilandsdyr fokus på en række nye 
projekter. For centeret er det vigtigt, 
at særligt fire elementer er beskre-

vet og centrale elementer i de projekter, centeret 
deltager i. Det gælder klima, dyrevelfærd, miljø 
og biodiversitet.

Center For Frilandsdyr er blandt andet med i 
projektet OUTFIT, der er et fireårigt projekt,  
hvor det handler om at minimere risikoen for 
nedsivning fra foldene.

Simme Eriksen håber, at projektet kan bane 
vejen for at mindske miljøpåvirkningen.

- Det er gammel viden, at der er risiko for så-
kaldte hotspots omkring hytterne og foder-
trugene. Derfor har det i årevis været et krav 
jævnligt at flytte hytter og fodertrug. Det nye 
er, at vi vil afprøve andre metoder, der skal fast-
holde kvælstoffet fra gødningen – blandt andet 
tildeling af flis på særligt udsatte steder, siger 
Simme Eriksen fra Center For Frilandsdyr.

Samtidig sætter Center For Frilandsdyr yderlige-
re gang i projekter inden for Skovlandbrug. Det 
er både for grise og kvæg.

Et andet nyt projekt hos Center For Frilandsdyr 
handler om optimering af produktionen af 
slagtegrise i åbne stalde. Det er et projekt, der 
skal løbe fra 2022 til 2024, og hvor formålet er 
at optimere produktionen ”hele vejen rundt”. 
Målet er at forbedre økonomien samtidig med, 
at projektet reducerer klimabelastningen fra 
produktionskoncepter, der benytter åbne stalde 
til slagtegrisene.

Indenfor kvæg arbejder Center For Frilandsdyr 
også med en række projekter. Det er blandt 
andet det store skovlandbrugsprojekt ROBUST, 
hvor man sammen med blandt andet Økologisk 
Landsforening og Aarhus Universitet arbejder 
med både at forbedre biodiversiteten og reduce-
re klimaaftrykket. En af Center for Frilandsdyrs 
opgaver i ROBUST er at undersøge kvægets 
bevægelse i skov og læbælter.

Et andet kvægprojekt er ”Klimaungtyre”, hvor der 
sættes fokus på koncepter, der minimerer CO2 
per kilo kød. Derudover er centret med i såvel 
projekter om afgræsningssystemer til kvæg og et 
projekt med fokus på ko-kalv forholdet.

Det overordnede mål for Center For Frilandsdyr 
er, at arbejdet og forskningen skal komme kon-
cepterne og landmændene til gavn. Det er helt 
afgørende, betoner Simme Eriksen.

- Helt overordnet ønsker vi at medvirke til en 
fremtidssikring af koncepterne. Både ved at 
tilbyde løsninger der kan forbedre biodiversitet 
og klima, og ved at holde fokus på økonomien i 
produktionen. Helt grundlæggende er det vores 
holdning at folk skal kunne leve at deres pro-
duktion uanset om de leverer kvæg eller grise til 
Friland, siger Simme Eriksen.  

“
Helt  

overordnet 
ønsker vi  

at medvirke 
til en frem-

tidssikring af 
koncepterne. 
Både ved at 
tilbyde løs-
ninger der 

kan forbedre  
biodiversitet 

og klima.

”

 
Det overordnede mål 
med de mange pro-
jekter, som Center For 
Frilandsdyr deltager i, 
er, at det skal komme 
koncepterne og land-
mændene til gavn.

Tekst: Søren Eibye Svenstrup

Foto: Henrik Bjerregrav
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Renset korn giver  
bedre tilvækst

I Danish Crowns Rådgivning har vi i de 
seneste uger kunnet se en lidt speciel 
tendens på tilvæksten hos nogle af an-
delsejernes grise. Gennem Dashboardets 

funktion Dynamisk Tilvækst kan vi uge for uge 
se, hvordan grisene præsterer i stalden, og der 
har ved nogle andelsejere været et fald i tilvækst 
i takt med at fodersiloerne tømmes.

Vi har kigget lidt nærmere på et par konkrete 
besætninger, hvor tilvæksten er dalet i takt med 
kornet i siloen, og fælles for dem er, at der ikke er 
kornrenser monteret. Mistanken om, at urenset 
korn har negativ indflydelse på tilvæksten er ikke 
ny, men de konkrete resultater har som regel 
skjult sig en smule i E-kontrollerne grundet kvar-
talsopgørelserne. Med Dynamisk Tilvækst kan vi 
dog med sikkerhed sige, at der er markant forskel 

på grise, der fodres med urenset korn, og grise  
på en besætning med kornrenser.

I tabellen til højre har vi en besætning uden  
kornrenser, som er kommet i bund i amerikaner-
siloen omkring uge 20, og derefter er tilvæksten 
støt faldende. Vi ser en tendens til at problemet 
er mere udtalt i besætninger med amerikanersilo, 
fordi siloen under omrøring ender med at aflejre 
mange af urenhederne i bunden af siloen. 

Som nævnt er mistanken omkring urenset korn 
ikke ny, men med Dynamisk Tilvækst har vi for 
første gang kunne sætte konkrete resultater 
på, som viser en forskel. En kornrenser vil være 
en forholdsvis lille investering afhængig af dit 
anlægs opbygning, men resultaterne tyder på,  
at den vil være godt givet ud.  

Mette Dahlmann Christensen er faglig rådgiver i Danish Crown Ejerservice. 
Her kommer hun med et bud på, hvordan der kan optimeres på bedriften.

“
Mistanken 

om, at  
urenset korn 
har negativ 

indflydelse på 
tilvæksten er 

ikke ny.
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