ÅRSBERETNING 2008/09

Frilands formål er at fremme produktion og salg af alternativt producerede fødevarer, hvor der er taget ansvarlig
stilling til husdyretik og miljø.
Friland blev stiftet i 1992 som et samarbejde mellem
producenter af økologisk kød og producenter af svin på
friland. Siden 1999 har Friland A/S været et datterselskab
af Danish Crown.
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Styrket gennem krisen
- klar til nye udfordringer

Det forløbne år blev en endnu større udfordring, end
vi forventede, da vi lagde planer for det. Alligevel tør
jeg godt sige, at Friland i dag står bedre rustet til nye
udfordringer, end vi dengang turde håbe på. Allerede
nu mærker vi endda fordele af, at vi kom på forkant
af krisen og dermed også kunne reagere tidligere end
mange andre.

af direktør Karsten Deibjerg Kristensen

Sidste år var mange andelshavere presset af høje
foderpriser og lave tillæg på grund af overskud af kød
på det europæiske marked. I Friland lagde vi derfor
en stram plan for besparelser og gik målrettet efter
at øge overskuddet. Vi var allerede godt i gang med
tilpasninger, da resten af samfundet for alvor begyndte at mærke konsekvenserne af finanskrisen.
Endnu er strukturtilpasningen ikke tilendebragt. Alligevel er besparelserne så småt begyndt at kunne ses
på de økonomiske resultater.
Samtidig kan vi glæde os over, at netop vore
kunder viser stor loyalitet overfor produkterne – også i
en krisetid. Økologi og dyrevelfærd betragtes af stadig
flere som en naturlig del af hverdagen – som ikke blot
spares væk efter lyst og behov. Det ses af, at salget af
økologisk kød og Frilandsgris indtil videre har klaret
sig forbavsende godt gennem krisen.
Ydermere har vi hentet den tabte Englands-eksport
af økologisk svinekød hjem gennem øget salg på
andre markeder, og vi kan på ny se konturerne af en
stigende eksport også for Frilandsgrisen.
Selv om vi var bedre forberedt på krisen end
mange og en stor del af vort salg går godt, er vi dog
ikke gået helt fri af tidens kolde økonomiske vinde. De
har i særlig grad ramt salget af det mere eksklusive
oksekød. Forbrugerne er generelt blevet mere tilbageholdende med at købe butikkens bedste bøffer – og
det oksekød kommer jo ofte fra Friland.
Forbrugernes økonomi kan vi ikke ændre, men vi
skal i det kommende år gøre en ekstra indsats for
at synliggøre de kvaliteter, som vore produkter har.
Markedet har ændret sig, men det giver også nye muligheder – som vi skal udnytte ved at tage nye initiativer og derigennem fremme salget både herhjemme
og på eksportmarkedet.
Heldigvis har det sidste års arbejde sikret os en
stærkere position til at kunne tage den udfordring op.
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ÅRETS RESULTATER
Årets resultat er 6,8 mio. kr. før skat og resttillæg til
producenterne. Resultatet er en markant forbedring i
forhold til året før, og i lyset af udgangspunktet og den
helt nye markedssituation efter finanskrisen er resultatet absolut tilfredsstillende. Resultatet sikrer også,
at kravet om en indtjening på 1,3 millioner til ejerne
kan opfyldes.
Omsætningen ligger en smule under sidste års
omsætning – 460 mio. kr., svarende til en nedgang
på 3%. I den danske del af Friland er omsætningen
på niveau med sidste år – 394 mio. kr., mens der har
været nedgang i omsætningen i Frilands datterselskab
J. Hansen.

knap 4%, men faldet skyldes næsten alene luksusudskæringerne – primært Økologisk Ungokse – mens
hakkekødet er stort set uændret.
Frilandsgris-omsætningen er faldet, hvilket
primært skyldes en svækket eksport – men også et
lille fald på hjemmemarkedet, hvor der er omsat 3,5%
mindre sidste år, end året før.
Friland Kødkvæg har haft sit første hele regnskabsår, hvor den nåede en omsætning på 19 mio. kr.
Det har været et vanskeligt år for Friland Limousine, der har haft en nedgang på 15% i omsætningen.

Omsætning fordelt pr. produktgruppe
Udvikling i omsætning
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Regnskabsår

Nøgletal

Omsætning			
Indtjening			
Resultat før skat og resttillæg
Udbetalt tillæg		

459.825.000
1.334.525
6.758.604
104.288.000

Det forløbne år har været vanskeligt for mange luksusvarer. Det har også ramt Frilands oksekødskoncepter, som jo består af noget af det mest kostbare kød
på det danske marked. Derimod er både Frilandsgris
og det økologiske kød sluppet nådigt igennem krisen.
Det økologiske svinekød har endda haft et decideret
succesår med en stigning på 26 procent – hvilket især
kan tilskrives markant vækst på eksportmarkederne.
Omsætningen af økologisk oksekød er faldet med

Tillæg

Der er i alt udbetalt 104,3 mio. kr i tillæg til vores
leverandører. Tre af producentgrupperne opnår i år
resttillæg. Udviklingen for de økologiske grise har i
sidste del af året været så god, at der er blevet 15 øre
ekstra til den gruppe. Til de økologiske kreaturer er
der 55 øre, mens der er 30 øre til Friland Limousine
producenterne.

Økologiske grise
Økologisk kvæg
Friland Limousine

0,15 kr/kg
0,55 kr/kg
0,30 kr/kg

5

ØKOLOGISKE
GRISE
else på
Med Dyrenes Beskytt se
mes
Verdens største økond på

vnt til Årets La
Danmark var i 2009 udnæ
messe, Biofach, i den
Verdens største økologiske
mmen med 37 andre
sydtyske by Nürnberg. Sa
r deltog Friland på
danske øko-virksomhede
fællesstand på messen.
Danmarks hidtil største
skyttelse inviteret som
Samtidig var Dyrenes Be
understrege det tætte
partner på standen for at
samarbejde
den
Friland benyttede mulighe
og Frilands
for at markere sig som
stærke fokus
ør af
Europas førende leverand
på dyreæiske
økologisk kød til de europ
velfærd.
eksportmarkeder.
Friland
fik muligmange af vores gode
heden for at mødes med
r og endnu engang
eksportkunder og kontakte
Friland kan tilbyde.
præsentere dem for, hvad
nte besøgende på
Blandt de mange promine
reminister Eva
Frilands stand var fødeva
aadets daKjer Hansen, Landbrugsr
Gemælke
er
Pet
t
værende præsiden
tingets
lke
Fo
af
og medlemmer
.
fødevareudvalg
nske
Udover standen i det da
også
d
lan
Fri
var
fællesområde
dig
æn
vst
sel
d
me
repræsenteret
n
nse
Ha
gen
Jür
stand gennem
ab,
lsk
rse
tte
da
ke
fra Frilands tys
tyske
som udstillede i en af de
.
sse
me
haller på den store

6

t
Fransk køkken krydre
med dansk økologistadig mere

bliver
Frilands økologiske kød
t Frankrig. I samarbejpopulært i gourmet-lande
Friland igennem de
de med ESS-FOOD har
stadigt stigende eksseneste tre år opbygget en
d til franske forarbejdport af økologisk svinekø
bruger det i økologiske
ningsvirksomheder, som
nkrigs mest velrenomversioner af nogle af Fra
.
merede charcuteri-mærker
e kunder vist
I 2009 har atter nye fransk
rodukter, og
tsp
lite
interesse for de danske kva
i en stadig
nu
s
lge
sæ
Frilands økologiske kød
kogt skinke,
som
r
kte
du
bredere variation af pro
m. For yderligere at
lufttørret skinke, pølser m.
nske marked, deltog
styrke kontakten til det fra
med ESS-FOOD i
Friland i januar sammen
t andet er kendt som
Sihra-messen, som bland
kke-konkurrence
vært for den eksklusive ko
Boucuse D’or.
danske økologiske
Sammen med flere andre
land også i eksportvirksomheder deltager Fri
pres, som har til
initiativet Øko Eksport Ex
kt til kunder i Cenfor mål at skabe øget konta
rig.
nk
traleuropa, heriblandt Fra

Lokale grise
øger salget

dSiden maj har to sjællan
t
fåe
er
ske supermarked
k
lokalt produceret økologis
r
pe
Jes
og
i
nd
svinekød fra Ra
v
ble
g
sal
Adler. Det lokale
get
introduceret i maj i to me
af
En
.
ker
forskellige butik
ards
dem var købmand Dalga
,
olm
rsh
Hø
i
SuperBest-butik
r
ha
år
e
ng
ma
som igennem
solgt økologisk kød. Den
sen
anden butik var SuperBrug
nen kun solgte få
tio
uk
rod
int
i Asnæs, som før
ugen. På et halvt år er
pakker økologisk kød om
at øge salget, så der
det lykkedes land-brugsen
lve økologiske grise
nu sælges omkring seks ha
hver uge.

Økologiske grise
Året startede meget vanskeligt for det økologiske
svinekød. En kraftig overproduktion på det europæiske
marked pressede priserne og bevirkede, at en del af
kødet måtte afsættes konventionelt. I regnskabsårets
andet kvartal begyndte markedet imidlertid at vende,
og med intensiveret eksportarbejde lykkedes det
at afsætte flere delstykker. Derfor svandt også det
frostlager, som var blevet opbygget året før. Udviklingen blev forstærket af, at mængden af slagtede grise
langsomt faldt.

Trods et vanskeligere marked og faldende priser er
omsætningen på hjemmemarkedet vokset med 5%.
Målt i mængde er salget steget med 25%. På eksportmarkederne har der været en vækst i omsætningen på
44%. En del af denne vækst er skabt ved at realisere
frostlagre i regnskabsåret.
Omsætningen til både Tyskland og Frankrig er
mere end fordoblet fra forrige til sidste regnskabsår.
Det engelske marked viser dog fald for tredje år i træk,
men salget nåede et lavpunkt ved årets begyndelse og
er siden steget i resten af året.
Den svenske eksport viser en relativ stor stigning.
Der har været satset kraftigt på at få afsætningen til
Sverige i gang, og det er nu lykkedes at få en stabil
afsætning til flere svenske grossister, samt afsætning
af svenske grise til den svenske detailhandel.

Omsætningsudviklingen for Økogrise
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Regnskabsår

Resultatet af året blev en vækst i omsætningen af
økologisk svinekød på 26%, således at der blev omsat
for 169 mio. kr. økologisk svinekød. Prisniveauet har
dog været noget lavere end det foregående år, hvilket
betyder, at væksten målt i kilo nåede 49%.
61% af omsætningen stammer nu fra eksportmarkederne, mens 39% er hjemmemarkedssalg.
Omsætning af Økogrise fordelt på markeder
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Regnskabsår

Der er slagtet 80.144 økologiske grise, hvilket er
lidt flere end året før. Slagtedyrene har dog været lidt
mindre, således at der har været slagtet samme antal
kilo. I starten af året blev der slagtet 1800-1900 grise
om ugen. I løbet af året faldt niveauet til 1350-1450
grise om ugen.
Overproduktionen på det europæiske marked
satte sig spor i tillægget, som stadig ligger lavere end
niveauet fra de seneste par år. I første halvdel af regnskabsåret måtte tillægget sættes ned, men i sidste
halvdel af året er det gået den anden vej, og tillægget
er nu igen oppe på 11 kr. for godkendte grise. Sammen med de meget lavere foderomkostninger er
leverandørernes økonomi væsentlig forbedret i forhold
til sidste år.
Godkendelsesprocenten er steget fra 57,3% til
62,5% – en stigning på hele 5,3% procentpoint.
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Økologiske kreaturer
Samlet set er omsætningen af økologiske kreaturer
faldet med knap 4%. Faldet dækker dog over en meget
varierende udvikling. Økologisk hakkekød, som udgør
tre fjerdedele af salget, er således kun faldet 1,5%
og derfor stort set uændret sammenholdt med det
foregående år, hvilket klart indikerer, at de økologiske
forbrugere generelt holder fast i de økologiske basisvarer.
1000 kr.

oksekødsmarked, men Friland bliver ekstra hårdt
ramt af, at vi har nogle af de mest kostbare oksekødsprodukter på markedet.
Udvikling i tillæg for økologiske kreaturer
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Regnskabsår

Salget af økologisk Ungokse og de dyrere udskæringer af økologisk oksekød er tydeligere mærket
af forbrugernes tilbageholdenhed. To større kampagner – én på økologisk Ungokse og én på økologi
generelt – har ikke kunnet ændre situationen. Udviklingen svarer til erfaringerne på det konventionelle

Tillægget til de økologiske kreaturer har holdt sig
på et fortsat højt niveau i regnskabsåret – dog med en
lille nedgang. Samlet set, er der udbetalt samme sum
til de økologiske kreaturer – 28,3 mio. kr., men der er
slagtet knapt 10% mere.
I alt er der slagtet 14.300 økologiske køer og
5.103 stude, svarende til stigninger på henholdvis 8
og 16 procent.
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FRILANDSGRIS
I forhold til året før er omsætningen af Frilandsgris
faldet med 10%. Det er dog især eksporten, som er
faldet. På hjemmemarkedet har der været et fald på
3,5%, hvilket skyldes et fald i detailpakket Frilandsgris
til detailhandelskæderne. SuperBest stoppede midt
i regnskabsåret med at købe detailpakket kød, mens
Irma har sat meget fokus på salget af deres økologiske svinekød. Salget af halve grise og delstykker er
uændret i forhold til året før.

1000 kr.

seneste halve år lykkedes at få modnet et nyt eksportmarked. Det er Australien, hvortil vi forventer en
væsentlig eksport til næste år.
Mængden af slagtede Frilandsgrise er faldet til
86.600 grise – et fald på 1,8%. Ligesom for de økologiske grise, er de gennemsnitligt blevet mindre, så der
– målt på vægt – er slagtet 7% færre kilo Frilandsgris
end året før.
Det gennemsnitlige tillæg til Frilandsgriseproducenterne er stort set det samme som forrige år: 2,13
kr/kg. Andelen af godkendte grise var 76,4 procent –
en stigning på 2,5 procentpoint.

Omsætningsudviklingen for Frilandsgris
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KØDKVÆG
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ce i Sindal
Lokalt valg af ra
n via hjemmesiden

Overalt i landet kan ma
sin bøf til den gård,
www.sporditkod.dk spore
Nordjylland er det
hvor den kom fra, men i
. Efter aftale med
blevet endnu mere lokalt
oksekødsproducenter
SuperBest i Sindal har tre
res kvægrace af
serveret prøver på hver de
gus og Charolais i buhenholdsvis Hereford, An
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Let Limousine ikæIr
le sig sig med

Det skal være nemt at for
dskabet i to buLimousinekød. Det var bu
gennemført i Irma
tikskampagner som blev
te og fedtfattige
i foråret. 12 forskellige let
skilte og mærkater
opskrifter blev fulgt op af
fokuserede på lette
på kødpakkerne, som alle
tter med rigelige
og anderledes kalvekødsre
mængder af grønsager.

KØDKVÆG
Friland Kødkvæg

Der er slagtet 4.070 stykker Friland Kødkvæg,
hvilket langt overstiger det antal dyr, der har været
afsat. Tillægget på Friland Kødkvæg har derfor måttet
reduceres. Som følge af usikkerhed i afsætningen er
der fra juli måned ikke blevet tegnet kontrakter, men
udelukkende blevet betalt et variabelt tillæg til de
leverandører, der har leveret dyr.

Friland Kødkvæg har ligesom de øvrige oksekødskoncepter været ramt af den almindelige afmatning i
forbruget af luksusvarer.
Det forløbne regnskabsår var det første hele regnskabsår for Friland Kødkvæg. Omsætningen nåede
godt 19 mio. kr. Det er en omsætning, som omregnet
ligger på niveau med de måneder, hvor produktet blev
solgt i det forrige regnskabsår. Niveauet er dog noget
lavere end forventet, da konceptet gik i gang, og hvor
konsekvenserne af finanskrisen endnu ikke var kendt.
Trods flere markedsførings-initiativer til støtte for salget har det ikke været muligt at øge salget, men det er
indtil videre lykkedes at holde samme niveau som året
før.
Der er god efterspørgsel efter de lidt mindre racer
som Angus og Hereford, mens det var har været vanskeligere ved at afsætte de større dyr.

Friland Limousine

Omsætningen af Friland Limousine har været ramt af
et marked, hvor det har været vanskeligt at afsætte
dyre kødprodukter, og hvor priserne derfor er blevet
presset. Omsætningen er det seneste regnskabsår
faldet med 15% i forhold til året før. Faldet skyldes et
øget prispres, som har betydet, at der er opnået lavere
priser for kødet samt en mindre omsætning af delstykker til Irma og private slagtere. Omsætningen af
detailpakket kød til Irma er dog steget med knap 5%.
Der er gennemført to kampagner for Friland
Limousine hen over sommeren. De har dog ikke kunnet forhindre et fald i salget.

Udvikling i tillæg for Friland Kødkvæg
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Friland Limousine

Friland Kødkvæg
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Der har været slagtet 1.284 dyr, hvilket er lidt mindre en året før. Der har således været 7% færre kilo at
arbejde med i år end sidste år.

Angus Kødkvæg

Der bliver fortsat afsat dyr fra Angus Kødkvæg konceptet til nogle enkelte slagtere, selvom de fleste
Angusdyr bliver solgt indenfor Friland Kødkvæg konceptet. Der blev i sidste regnskabsår slagtet 219 dyr.
Tillægget har fulgt de øvrige koncepter og er blevet sat
ned i løbet af året. Det har betydet, at produktgruppen kunne opretholde en positiv indtjening.
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EKSPORT
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Frilands mand i ngEn
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Når det gælder kød på ma
ut manden, som står for
markeder er Marc Rido
lige England, men er
salget. Han bor i det syd
e kød til hele Verden.
ofte på farten for at afsætt
været manden, som
Senest har Marc Ridout
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virksomheden lukkede, ble
han i 2003 tilbudt ansættelse i Friland. I dag er
i
han er eksportsalgschef
Frilands datterselskab
J. Hansen Vermarktung.
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i Kiel
Eksportselskabet
esellschaft GmbH

J. Hansen Vermarktungsg
Hansen, som stiftede
ledes af direktør Jürgen
omen Jürgen Hansen
selskabet i år 2000. Agron
nsulent, men tog
var dengang økologisk ko
as første rene økolospringet og stiftede Europ
kød. Fir maet var fra
giske handelsselskab for
somhed, men da det i
starten en én-mandsvirk
land, var det vokset
2006 blev overtaget af Fri
havde en omsætning på
til fire medarbejdere og
r.
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lands Eksportafdeling,
Fri
g
Selskabet er i da
nsk kød står selskabet
men udover salget af da
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r
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g
da
Selskabet har i
godt 80
på
ng
tni
bejdere og en omsæ
millioner kroner.

j. HANSEN vermarktungsgesellschaft GMBH
Omsætningen i selskabet blev knapt 11 millioner
Euro. De første tre kvartaler var indtjeningen negativ,
men det blev indhentet i sidste kvartal, således at året
for Jürgen Hansen endte med et lille positivt resultat
på 2.000 Euro.
Omsætning J.Hansen GmbH
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Priserne på det europæiske marked er faldet
meget som følge af den store mængde kød, der har
været til rådighed og de store frostlagre, som alle
økologiske udbydere har haft. Mængdemæssigt er det
det dog lykkedes at afsætte mere end i det foregående
år, men på grund af lavere priser har dækningsbidragene været små.
Mod slutningen af året er situationen ændret, og
der er nu balance mellem udbud og efterspørgsel på
markederne. Der er endog mangel på de mest populære delstykker. Priserne er derfor langsomt ved at
bevæge sig i den rigtige retning.
Frilands datterselskab måtte som følge af krisen
lægge planerne om et økologisk detailpakket kødsortiment til det tyske marked på hylden. Detailhandlen
var ikke klar til at begynde at udvide med nye kødsortimenter inden for økologi, og det blev vurderet at
kræfterne skulle sættes ind andre steder.

500
0
1.kvt
06

2.kvt
06

3.kvt
06

4.kvt
06

1.kvt
07

2.kvt
07

3.kvt
07

4.kvt
07

1.kvt
08

2.kvt
08

3.kvt
08

4.kvt
08

1.kvt
09

2.kvt
09

3.kvt
09

Kvartaler

15

www.friland.dk

