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Bent Korsholm
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Gert Ladegaard
Jensen

Nicolaj Pedersen
Økologisk svineproducent

Økologisk svineproducent

(Næstformand)
Økologisk mælkeproducent

Nielli Simmelsgaard

Torben Langer

Erling Christensen

Lorenz Hansen

Erik Bredholt

Frilandsgrisproducent

Frilandsgrisproducent

Landbrugsleder
Limousineproducent

Direktør for oksekødsdivisionen
i Danish Crown

Svineproducent
Formand i Danish Crown

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.

Vækst, vækst og
lidt forsigtighed
Det regnskabsår, vi nu har
forladt, var på mange måder
usædvanligt. Året før voksede
selskabet sig for første gang
til en omsætning på en halv
milliard, men i det forløbne år
tog den organiske vækst yderligere til. Omsætningen løftede sig
med hele 24% til 626 millioner
kroner.
En del af forklaringen kan vi takke leverandørerne for. De har troet på fremtiden og øget produktionen, og Friland har slagtet mere
end nogensinde. Trægheden
hos banker og myndigheder har
desværre forsinket mange gode
initiativer, men nogle projekter
er heldigvis blevet til virkelighed.
Derfor er det også passende ved
afslutningen af dette rekordår at
rette en stor tak til leverandørerne, der har vist selskabet tillid
ved at investere i væksten.
Friland J. Hansen oplevede det
bedste år nogensinde. Væksten
i Tyskland og resultatet i selskabet ligger markant over det
forventede. Vi glæder os over,
at Friland for mange år siden

vendte blikket udad og blev en
eksportorienteret virksomhed.
Ellers kunne vi i dag meget vel
have rapporteret om stagnation
eller endda tilbagegang. Derfor
kan vi heller ikke tillade os at
lade os beruse af væksten, da
vort hjemmemarked og de genelle konjunkturer ikke gør det til
nogen selvfølgelighed, at selskabet vokser så meget hvert år.
Igen i år har vi udbetalt en
rekordstor merbetaling for de
fleste kategorier. Dog ikke for Friland Kødkvæg, hvor vi desværre
ikke har kunnet betale det, som
vore leverandører af Friland Kødkvæg med rette kunne ønske.
Rundt om Friland har vi haft et
godt samarbejde med mange.
Særligt glæder vi os over samarbejdet med Dyrenes Beskyttelse,
hvor vort Udviklingscenter virkelig bærer frugt. Udviklingscenter
for Husdyr på Friland er nu aktiv
i en lang række projekter, der er
med til at sikre såvel udvikling
som konkurrencekraft for leverandørerne.

af direktør
Karsten Deibjerg Kristensen

Den nye samarbejdspartner,
Randers Regnskov og åbningen
af Frilandsgården, er et signal
om, at vi fortsat sætter nye mål
for fremtiden og tør investere i
den.
God læselyst til alle. En stor tak
for et godt år til leverandører,
kolleger, samarbejdspartnere
samt bestyrelsen.
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Årets resultater
Friland afsluttede i dette efterår sit
20. regnskabsår, som yderligere gør
sig bemærket ved at udvise omsætningsvækst på alle produktkategorier.

Selskabets samlede omsætning endte på godt 626 mio.
kr. i det afsluttede regnskabsår,
hvilket er 118 mio. kr mere
end året før, svarende til en
stigning på 24 procent.
Væksten er især sket på eksportmarkederne, hvor det traditionelle
eksportprodukt, økologisk svinekød,
har vist stor stigning. Også Frilandsgris har bidraget stærkt til væksten
via eksporten til Australien.
Som noget nyt er også økologisk
oksekød ved at etablere sig uden
for Danmark. Her er det vor sydlige
nabo, Tyskland, som i stigende grad
viser interesse som aftager af økologisk oksekød.

Datterselskabet Friland J. Hansen
har haft et forrygende år med en
omsætning, som nåede op på 22,5
mio. euro (168,0 mio. kr.), svarende
til, at selskabet nu står for knap 27
procent af Frilands samlede omsætning. Fremgangen er en markant
øgning af omsætningen i datterselskabet i forhold til året før, hvor
omsætningen var 12,4 mio. euro.
Den store omsætningsvækst kan
især tilskrives, at Friland J. Hansen
har øget sit indkøb af økologiske
grise i Tyskland.
Indtjeningsmæssigt har året også
været rigtig godt for Friland J.
Hansen, idet selskabet kom ud af
regnskabsåret med et resultat på
829.000 euro, svarende til godt seks
millioner kroner.
Et andet bidrag til den store vækst i
Frilands omsætning er trading, hvor
kød købes på ét udenlandsk marked
og afsættes på et andet. Handlerne
gennemføres primært for at opfylde eksportkundernes efterspørgsel

Omsætning fordelt
på produktgrupper
Frilands vækst kan i år tilskrives alle produktgrupper,
hvilket betyder, at den forholdsmæssige fordeling af omsætningen ikke har ændret sig meget. Dog har væksten
for økologisk oksekød været begrænset, mens der har
været stor vækst i omsætningen af økologisk svinekød.
Det betyder, at økologisk svinekød nu udgør 42% af selskabets omsætning, mod 40% året før. Det økologiske
oksekød udgør 23%. Der har været foretaget en del køb
og salg af udenlandsk kød (trading) og denne andel
udgør nu 6% af totalomsætningen mod 4% året før.

efter kød i perioder med mangel på
dansk kød. En væsentlig del af årets
trading vedrører indkøb af økologisk
svinekød i Canada, som er solgt
videre på det australske marked.
Mod slutningen af året har balancen
i udbud og efterspørgsel efter økologisk svinekød dog bedret sig. Der
har været stigninger i udbuddet af
såvel dansk økologisk svinekød som
svinekød fra andre europæiske udbydere, og udfordringen med mangel
på økologisk svinekød er aftagende.
Der er derfor udsigt til i højere grad
at kunne efterkomme den stærke
efterspørgsel på eksportmarkederne
med dansk produceret økologisk
svinekød.
For Frilandsgrisenes vedkommende
er det dog fortsat en stor udfordring,
at få tilstrækkelig stigning i slagtningerne, til at efterkomme efterspørgslen.
Aktiviteterne på hjemmemarkedet
har været lidt mere blandede. Det

Trading
6%
Friland Limousine
2%

Frilandsgris
25%

Friland Kødkvæg
2%

Økologisk Okse
23%

Økologisk Gris
42%

økologiske oksekød har haft et meget turbulent år, idet Friland mistede
salget til COOP’s butikker i over et
halvt år. På trods af dette, er det
lykkedes at skabe omsætningsvækst
også i denne produktgruppe.
De to kødkvægskoncepter, Friland
Limousine og Friland Kødkvæg, har
klaret sig godt på det danske marked og har begge haft en pæn vækst
i omsætningen. Det er dog fortsat
– især for Friland Kødkvæg – en udfordring at skabe en indtjening, som
kan udløse et tilfredsstillende tillæg.
Begge koncepter blev dog hjulpet af
en høj traditionel oksekødsnotering.

RESTTILLÆG
Økologisk Gris 		1,10
Økologisk Okse
0,20
Frilandsgris 		0,55
Friland Limousine		1,35

kr./kg
kr./kg
kr./kg
kr./kg

Fire af Frilands leverandørgrupper
har opsamlet resttillæg. Det stærke
eksportmarked for svinekødsprodukterne har betydet, at der gennem
året har været en indtjening, som
ikke løbende er udbetalt i tillæg.
Leverandører af økologiske grise
modtager derfor 1,10 kr./kg, mens
leverandører af Frilandsgris modtager 0,55 kr./kg i resttillæg.

Det økologiske oksekød har haft et
vanskeligt år, hvor det har været vanskeligt at opretholde den krævede
indtjening. Tillægget, der har været
udbetalt i løbet af året, har derfor
heller ikke været højt. Derfor er det
også ekstra glædeligt, at en stærk
afslutning på året betød, at vi nåede
i mål, og at der endda blev et lille
resttillæg på 20 øre/kg til leverandørerne i denne produktgruppe.
Endelig udbetales der 1,35 kr./kg til
leverandører af kalve til konceptet
Friland Limousine. Denne produktgruppe blev styrket med et stigende
salg i løbet af året, og der er derfor
opsamlet resttillæg hen over året.

udvikling i omsætning
1000 kr.
700.000

En rekordhøj omsætning, der
ikke mindst skyldes datterselskabet Friland J. Hansen,
som har haft et forrygende år.
Resultatet før skat og resttillæg blev på godt 14 mio. kr.
hvoraf der blev udbetalt 13,8
mio. kr. i resttillæg. Der er ialt
udbetalt godt 167 mio. kr. i
tillæg til leverandørerne.
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Regnskabsår

NØGLETAL
Omsætning 			
Resultat før skat og resttillæg
Udbetalt i tillæg 		

626.469.000 kr.
14.373.000 kr.
167.377.000 kr.
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Friland - året der gik
Frilandskød serveret ved slagterens bord
es kunder som gæster
de i løbet af vinter og forår der
35 slagtermestre i Irma invitere
fra Friland. Samtidig
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Solskin og højt humør

ved fælles kvægdag

Tilslutningen var stor, da Friland og producentforeningen Økokød Fmba i maj holdt en fælles
kvægdag for både Frilands økologer og kødkvægsleverandører. 75 leverandører deltog i dagen, som
vejrmæssigt var helt optimal til udflugt: Høj sol og
27 grader.
Dagen omfattede besøg på Danish Crowns forædlingsvirksomhed i Sdr. Felding, som blandt andet opskærer og forarbejder økologisk oksekød og kød af
Limousine. Fabrikken leverer blandt andet detailpakket oksekød til butikkerne. Besøget gav anledning til
mange interessante spørgsmål. Efter Frilands halvårsmøde i Skjern Kulturcenter viste naturvejleder

Søren Frederiksen rundt i naturen omkring Skjern
Å og fortalte historien om Borris Hede og Lønborg
Banke. Den vellykkede dag afsluttedes på Lønborggaard med en velsmagende middag, som blandt
andet bestod af veltilberedt økologisk studekød.
Økokød benyttede dagen til at give Ingeborg og Per
Tinghøj Jensen fra Tjæreborg et skulderklap som
anerkendelse af deres indsats for de økologiske
stude.

Friland styrker Landmandsafdelingen
prakERFA-grupper blandt
gennem etablering af
sel af
før
em
og hjælp til genn
tiserende landmænd
besætds
ninger i øko- og Frilan
workshops og følord
arbejde
n
landsmandsafdelinge
ninger. Desuden skal
kødskoncepter.
med udvikling af okse

Frilands landmandsrkontakt er blevet sty
de
ket til gavn for bå
nuværende og kommende leverandører.
Henriette Guldager
Henriette Guldager er
tigste
er, og én af hendes vig
ansat som projektled
oducenpr
e kommende svine
opgaver bliver at vejled
af økoloindenfor produktion
ter om mulighederne
det ske
grise. Det vil blandt an
giske grise og Frilands

Inspirationsdag om
svineproduktion
Interessen for at høre mere om alternativ
svineproduktion var stor, da Friland på tredje
år holdt inspirationsdag om svineproduktion
i foråret. Et halvt hundrede mennesker deltog
i dagen, som blandt andet omfattede besøg
på Udviklingscentrets demonstrationslandbrug Risbjerg på Fyn.
På et efterfølgende informationsmøde på
Hindsgavl Slot fik deltagerne en gennemgang
af markedssituationen, finansieringsmulighederne og vejen til at blive leverandør til
Friland. Der var mange spørgsmål blandt deltagerne, hvoraf mange var enten landmænd
eller landbrugselever.
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Frilandsslagt

klar til afgang

eren er

Blandt de helt særlige initiativer,
Friland har
arbejdet på i det forløbne år, er
en salgsvogn,
som skal sælge kød direkte til
forbrugerne efter
samme koncept som fiskebiler,
som er almindelige mange steder i landet.
”Frilandsslagteren” havde sin førs
te prøvetur
til messen Mad i Århus i oktober,
og sættes
herefter i fast rutefart for at serv
icere butikker
i hovedstadsområdet, som Frila
nd samarbejder
med. Udover de faste salgssteder
vil Frilandsslagteren i fremtiden kunne sæl
ge og præsentere kød ved events og udstillin
ger, hvor Friland
har behov for at markere sig.
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Frilandsgården
ng til alle
Frilandsgården – formidli
Ét af Frilands mest bemærkelsesværdige initiativer i det
forløbne år var etableringen af Frilandsgården, som opfylder
et længe næret ønske om at øge formidlingen om dyrenes
forhold direkte til forbrugerne.
Gennem samarbejdet med Randers Regnskov har Friland fået
et permanent sted, hvor et stort publikum kan danne sig et
indtryk af, hvordan dyrene i moderne frilandsproduktion lever.
Samtidig har Friland mulighed for at benytte mødefaciliteterne i Frilandsgården til afholdelse af kurser, møder og andre
pladskrævende arrangementer.

gården juni 2012

Indvielsen

estik

Første spad

gården juni 2012
Indvielse Friland

Frilandsgården var planlagt til
at
åbne, når sommersæsonen for
alvor gik i gang for Randers Reg
nskov, og den plan lykkedes til pun
kt
og prikke.

Til Skt. Hans indviede Grevinde
Alexandra under stor opmærksom
hed DanmarksParken, og Frilands
formand, Bjarne Møller, stod for
åbningen af Frilandsgården. Alle
leverandører var inviteret til åbn
ingen.

2012

Randers borgmester Henning Jen
sen Nyhuus tog første spadestik
til
Frilandsgården en kold dag i febr
uar, hvorefter håndværkerne arb
ejdede henover foråret – med rejsegil
de
for byggeriet i april.

Indvielse Friland

Byggeriet gik planmæssigt

Med inspiration fra
østjyske gårde
Frilandsgården er en tolænget udstillingsbygning,
som er bygget med inspiration fra typiske mindre
østjyske gårde, som man stadig kan finde mange
af – med et stråtækt stuehus og en sidelænge med
fast tag. Som et mere moderne element er stråtaget
dog udstyret med ovenlys og solfangere, som dækker omkring halvdelen af Frilandsgårdens forbrug af
varmt vand.
Gården er på i alt 530 kvadratmeter og rummer en
restaurant, udstillings- og mødelokaler samt isbod og
toiletter.
Ved siden af gården er indrettet en staldbygning i
træ og udearealer til Frilandsgrise og en Limousineko
med kalv. Desuden omfatter Frilandsgården en ”spiselig have”, som også bruges i regnskovens natur- og
miljøformidling.

80.000 besøgte
Frilandsgården
Trods et lidt blandet sommervejr
har interessen for de
udendørs aktiviteter ved Frilands
gården været stor. I sommer havde Randers Regnskov i
alt 120.000 besøgende,
hvoraf to tredjedele – 80.000 –
valgte at bevæge sig udenfor regnskovens varme kupler og
ind i DanmarksParken,
som Frilandsgården er en del af.
En stor del af de besøgende er
børnefamilier, og blandt
dem er ikke mindst grisene pop
ulære blandt børnene, hvoraf mange for første gang ser og
mærker en levende gris.
De besøgende informeres
via skilte og plancher om,
hvordan moderne øko- og
frilandsproduktion foregår i praksis.

Regnskoven sælger
mere kød fra Friland
Samarbejdet med Friland betyder, at Randers
Regnskov har øget sit forbrug af økologiske
fødevarer. Allerede inden indvielsen af Frilandsgården havde Regnskovens køkken opnået Det
Økologiske Spisemærke i bronze, som kræver
mindst 30 procent økologiske råvarer, men
regnskoven håber, at køkkenet inden længe kan
opgraderes til sølv-mærket og servere mindst
60 procent økologisk mad. Det skyldes blandt
andet, at der nu serveres burgere fremstillet af
økologisk oksekød leveret af Friland.
Frilandsgården serverer også buffet for de
sultne gæster, og her består kødet blandt andet
af Friland Kødkvæg – især Angus – og svinekød
skåret af Frilandsgris og økologisk gris samt
økologiske pølser.

Oplev Frilandsgrisen
i Randers Regnskovs nye
Danmarkspark fra d. 23/6
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Frilandsgris
Produktgruppen Frilandsgris har
haft en god omsætningsvækst i det
forløbne år. Salget er steget med
godt 16%, og omsætningen når
derved op på knap 130 mio. kr.
Stigningen i omsætningen er sket på
baggrund af en vækst i antallet af
slagtede grise på 9%.

Væksten i eksportsalget har
været på 42%. Det er primært
salg til Australien, som fortsat
viser stor vilje til at aftage de
mængder, Friland kan levere.
Det betyder samtidig, at størstedelen af salget af Frilandsgris nu
afsættes til eksport – omkring 57%
af omsætningen hentes på eksportmarkederne.
På hjemmemarkedet er salget faldet
med omkring 6%. Det er salget til
supermarkedskæderne, der er faldet. Antallet af SuperBest butikker
har været faldende i løbet af året, og
det har betydet færre udsalgssteder
for Frilandsgrisen og dermed ned-

gang i salget til den kæde. Salget til
Irma har ligeledes været faldende.
Derimod har der været en relativ
stor vækst i salget til private slagtere. Det skyldes salg til Gourmet
Slagterne, som er en gruppe af
private slagterbutikker, som har et
tæt samarbejde med Danish Crown,
om det kød de forhandler i butikkerne. Gourmet Slagterne har valgt at
bruge Frilandsgris, som det højkvalitetssvinekød de forhandler.
I løbet af året er indtjeningen dog
blevet en smule mere presset, idet
basisnoteringen er steget, mens
salgsprisen – som aftales én gang
årligt med de australske kunder – er
uændret. Manglen på Frilandsgris
har imidlertid medført en højere
udnyttelsesgrad på slagtekroppen,
hvilket har været med til at holde
tillægget på et højt niveau – trods en
mindre indtjening pr. kilo. Afsætningen i kilo er således steget med
13%, selv om den slagtede mængde
kun er steget med 9%.

Omsætning af Frilandsgris
fordelt på markeder

På trods af, at slagtningerne
af Frilandsgrise er steget
til 104.200 grise, er der forsat
mangel på produktet.
Slagtningerne er ganske vist steget
hen over året, men det har ikke været tilstrækkeligt til at efterkomme
efterspørgslen.
Med et resttillæg på 55 øre slår det
gennemsnitlige udbetalte tillæg til
producenterne rekord med 4,36 kr./
kg for godkendte grise. Det er 22 øre
højere end sidste år, hvor der også
var en stor stigning. Det gennemsnitlige tillæg til alle Frilandsgrise var på
3,34 kr./kg hvilket er 18 øre mere
end der tidligere er udbetalt.
Basisnoteringen har også været højere i år. Der er udbetalt 1,13 kr./kg
mere end året inden.
Godkendelsesprocenten er også
endnu engang steget og er nu oppe
på 76,7%.

SuperGros
32%
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9%
Øvrige danske kunder
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Frilandsgris
SuperBest-butikker udgiver avis
med Frilandsgris og kødkvæg

God Smag
Høj Dyrevelfærd

Mågebakken Fødevaremarked

Byens Bedste Slagt
er!

I SuperBest har
vi bestemt os for
at være den
kæde i Danmark
, der
Med alle vores dygtigevil være bedst til kød.
en beskeden ambition slagtere i ryggen er det
.
Besøge vores flotte
slagterafdeling
med alt
hvad hjertet begærer
til hverdag, weekend
og fest.
Du kan altid få
lækre opskrifter
, gode råd om
stegetider og tilberedni
ng. Bare spørg!
Og i weekende
n er vores slagterafd
eling
betjent, dvs. du
her kan få skåret
din bøf i
netop den størrelse,
du ønsker eller
gram friskhakk
få det antal
et oksefars, du
har
behov for.
Hvad enten du
er til frilandsgr
is, Himmerland
kylling, vores modne
tilbud, så er SuperBes oksekød OX eller blot gode
t stedet.

Vind
dyre
velfæ
Delta fra Frila rdskø
d
g i ko
nd
n
på si kurrence
de 4
n

Mine medarbej
dere og jeg vil hver
dag gøre os
umage for at levere
det absolut bedste
kød til dig.

Velkommen
– din Slagtermeste
r

Svinemørbrad

Roastbeef

800-900 g

Pr. stk. Kr.

149,-

1100-1200 g

2 stk. Kr.

100,-

Kom Smag

anbefalet af Dyren
es Beskyt

... det lækre dyrevelfæ
rds kød fra

Frilandsgris og

Friland Kødkvæ

Din Slagter vil
stå og fremtryl
le
smagsprøver på;

Frilandsgris
tOrSDaG, 27. SepteM

g

Ber

Friland Kødkvæ
g
freDaG, 28. SepteM
Ber
Hakket kød fra
Frilandsgris og
Friland Kødkvæ
g
lørDaG, 30. SepteM
Ber
Frilandsgris
freDaG, 5. OktOBe
r
Friland Kødkvæ
g
lørDaG, 6. OktOBe
r

i ...
Gælder KUN

kød mærket med“anbef
at kødet er produceret alet af Dyrenes Beskyttelse
” betyder
på landbrug, som
skrappe krav til
lever op til en række
dyrevelfærden.
Mærket så dagens
lys i 1992. DB-kontrol
besøgene, er akkreditere
, som udfører kontrolDet vil sige, at Dyrenes t under DaNak.
Beskyttelses kontrolbesø
godkendes af et
g
uafhængigt organ.
læs mere på www.dyren
es-beskyttelse.dk

slagter
Mød din
,
i butikken til
iration
hent insp den,
aftensma
ter,
l din slag
og fortæ r du gerne
hvilke vare
butik.
din
i
vil have

Mågebakken Fødeva
remarked
Mågebakken 4-6

- 5250 Odense

SV - Butik tlf: 66

telse

Dyrenes Beskyttelse
har eksisteret siden
over 70.000 medlemme
1875, og er med
r landets største
Dyrenes Beskyttelse
dyreværnsforening.
afhængig af private er en privat forening, der er 100%
midler.
Dyrenes Beskyttelse
foreningen arbejder arbejder for alle dyrs velfærd.
produktionsdyrenes blandt andet målrettet på at forbedre
forhold, både ved
ningen, samt via
kontrol og godkendelsat påvirke lovgivproducerer med
e af landbrug, der
høj dyrevelfærd.

17 50 66 - Åbningstid
er: Mandag - Fredag

9-20 Lørdag 8-17
Søndag 10-17

tilb
gælde uddene
r fra
26. sep onsdag,
tember
til og
lørdag, med
6. okt
ober

I slutningen af september i år
tog 25 butikker i SuperBest-kæd
en virkelig
fat på efteråret med massiv mar
kedsføring af Frilandgris og Frila
nd Kødkvæg. Under titlen ”God smag
& Høj dyrevelfærd” udgav butikke
rne
i samarbejde med Friland en fælles
avis i en kvart million eksemplare
r.
Avisen blev husstandsomdelt i
deres naturlige kundeområder
og blev fulgt
op med salgsmaterialer fra Frila
nd, som gav butikkerne skilte,
rumdelere,
opskrifter og bistod ved butiksd
emonstrationer og smagsprøve
r. Kunderne
havde også mulighed for at delt
age i en konkurrence, hvor de kun
ne vinde
kød.
Den store opmærksomhed, som
kampagnen skabte, gav travlhed
i Frilands
salgsafdeling, som under kampag
nen oplevede en markant øget
interesse
for Frilandsgris og en fordobling
af salget til de butikker, som var
med i
initiativet.

detailpakket frilandsgris
eret Frilandsgris til
I mange år har Friland lev
rne, som selv har skåret
slagterne i supermarkede
butikskølerne, mens
kødet op og pakket det til
er er blevet solgt i
centralpakkede detailpakk
det forløbne år har
Irmas eget varemærke. I
Best imidlertid også haft
butikker i Spar og Super
har tilbudt butikkeren anden mulighed. Friland
et detailpakket i Frilands
ne, at de kunne købe kød
eget varemærke.

omfattet syv forskelliDe nye detailpakninger har
udvalg af udskæringer
ge varianter med et bredt
i det varemærke, som
fra grisen, og de sælges
sgris. Samtidig er alle
Friland bruger for Friland
elsen ”Anbefalet af
pakker mærket med betegn
Dyrenes Beskyttelse”.

Hotte ben på
dyrskuerne
i sommer
landets dyrskuer fik
Gæsterne på flere af
ringen var
rve
e Frilandsgris. Se
mulighed for at smag
else, som
med Dyrenes Beskytt
et led i samarbejdet
us på husuerne for at sætte fok
havde stand på dyrsk
ilde Dyringen deltog på Rosk
dyrenes velfærd. Foren
et i
ue i Odense, Landssku
skue, Det Fynske Dyrsk
asse Marked.
Herning samt på Vorb
på staninitiativet og var med
Friland bakkede op om
renes
Dy
af
let
mærket ”Anbefa
den for at for tælle om
seret
ba
er
røv
serverede smagsp
Beskyttelse”. Friland
r
ise
sp
nd
tte Ben – Rigtige mæ
på opskriftshæftet Ho
så
og
rog
bid
lands medarbejdere
Frilandgris. Udover Fri
en
rb
To
og
terne Karsten Olesen
Frilandsgrisproducen
te om,
tal
for
de
or
hv
skuerne,
Pedersen på et par af
har det.
hvordan Frilandsgrise

QR-supermarked
med Friland-varer
var med, da SuperBåde Øko- og Frilandsprodukter
bilsupermarked i den
Best i foråret indrettede et mo
det bestod af takøbenhavnske metro. Supermarke
nerne med billeder
petserede vægge på metrostatio
QR-koder.
af produkterne kombineret med
rive tiden med at
De rejsende i metroen kunne ford
ermarkedet og ved
beslutte, hvad de ville købe i sup
QR-koderne og derhjælp af mobiltelefonen skanne
troniske indkøbskurv.
med lægge varerne i deres elek
vælge, var udvalgBlandt de varer, kunderne kunne
økologisk svine- og
te produkter med Frilandsgris,
g.
oksekød samt Friland Kødkvæ

Skovgrisen fortsætter

sin sejrsgang i Irma
Skovgrisene, som lanceredes for tre år siden, er fortsat en succes i Irma, hvor kunderne er meget begejstrede. I år blev produktionen sat yderligere op, så
der blev leveret 700 Skovgrise til Irma – fordelt på to
perioder – i foråret og i sensommeren.
Under kokkekonkurrencen Nordic Challenge ved Food
Festival i Århus var Skovgrisen også valgt som det kød,
unge nordiske kokke skulle benytte i kampen om bedst
at kreere fornyende nordiske retter. Jonas Mikkelsen
fra Hotel Frederiksminde i Præstø viste sig at være
bedst til at tilberede Skovgrisen og sikrede sig dermed
sejren i Nordic Challenge.
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Økologiske grise
Salget af det danske økologiske svinekød nåede, med en vækst på godt
17%, en omsætning på i alt 218
mio. kr. Væksten er sket på eksportmarkederne, hvor der er afsat 28%
mere end sidste år.
Den største vækst er sket til Australien, hvortil der i løbet af året er
afsendt en stor mængde kamme,
som anvendes til bacon. Desuden
har der været en meget stor vækst
af økologisk svinekød til det tyske
marked, som især efterspørger bove,
bryst og andet produktionskød.

Det største marked for
økologisk svinekød er dog
fortsat Frankrig, som også i år
er steget en smule.
Stigende konkurrence fra indenlandske leverandører, har dog i løbet af
året udsat priserne for større pres
end tidligere oplevet på det franske
marked.
De mindre markeder som Italien,
England og Sverige har udvist et

i slagtetallet, og der er derfor igen
indført venteliste for økologiske
leverandører for at sikre, at væksten
afstemmes efter afsætningen.

mindre fald i det forløbne år.
Som mange andre fødevarevirksomheder har Friland også mærket
interessen fra det kinesiske marked,
og vi har i sidste halvdel af regnskabsåret via et samarbejde med
Ess-Food i Hong Kong fået to nye
kunder på dette marked. Der er
tale om små – men dog stigende –
mængder økologisk svinekød.

De gode markeder for økologisk
svinekød rundt omkring i verden
har betydet, at økotillægget har sat
rekord med 15,18 kr./kg i gennemsnit for alle økologiske grise der er
slagtet. Heraf udbetales 1,10 kr.
som resttillæg. Det høje tillæg udbetales i et år, hvor den konventionelle
notering har været høj. I gennemsnit
har der været afregnet 1,13 kr./kg
mere i basisnotering. Dette har dog
også betydet, at indtjeningen mod
slutningen af året har været en
smule mere presset, da den stigende
basisnotering ikke kan hentes hjem
på eksportmarkederne.

På hjemmemarkedet har afsætningssituationen været lidt blandet. I
detailhandlen er salget til de traditionelle detailkæder faldet, mens det er
steget til discountkæder og private
slagtere. Desuden er salget til foodservice sektoren steget. Endelig har
der også været stigning i salget til
butikker, der er baseret på netsalg.
Samlet set har vi oplevet et lille fald i
salget til det danske marked.

Godkendelsesprocenten er for fjerde
år i træk steget og er nu nået op på
74,5%. Der er i de senere år sket en
fantastisk udvikling i kvaliteten af de
leverede grise til slagtning. Godkendelsesprocenten lå i 2007/08
på kun 57,3%, og er siden steget
markant.

Slagtningerne af økologiske grise er
steget med 14%, så vi i år er nået op
på at slagte næsten 88.000 økologiske grise. Det er det højeste antal
slagtede grise nogensinde. Næste år
forventes yderligere en pæn stigning

Sverige
2%

Omsætning af danske
økologiske grise
fordelt på markeder

Australien
10%
Italien
2%

Danmark
25%

Holland
1%

UK
5%

Tyskland
26%

Frankrig
29%

omsætningsudvikling for økologiske grise
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Udvikling i tillæg for økologiske grise
Kr.
18,00
16,00
14,00

Resttillæg
800.000
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Markedstillæg
Kvalitetstillæg
Økotillæg

600.000

12,00
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6,00

Tillægget satte rekord med et gennemsnitligt tillæg på 15,18 kr./kg. 1,10 kr.
heraf er resttillæg.
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Økologiske grise
det
nyt design på øko-kø
Det økologiske kød fik nyt
udseende i vinter, hvor
alle etiketter på det økologiske kød, som sælges
i Frilands eget mærke,
blev skiftet.
De nye etiketter var
sidste fase i indfasningen af det nye design,
som allerede var påbegyndt på reklamematerialer
varemærket
og på nettet. Designet understøtter
på marken
ne
dyre
et
silhu
i
Friland ØKO og viser
er tale om
der
at
ligt,
og markerer samtidig tyde
dansk kød.

VIP’er i Hong Kong

ogiske kød en
Med det nye design fik Frilands økol
rne mere
skarpere profil, som adskilte produkte
dermed gjorde
fra det øvrige kød i kølediskene, og
på, hvor der
forbrugerne tydeligt opmærksomme
.
kken
er økologisk kød i buti
QR-koder, så
De økologiske etiketter har nu også
ne etiketten
skan
forbrugere med smartphone kan
til film
re
på svinekødspakken og blive ledt vide
om husdyr eller opskrifter på retter.
en af
Det nye design er blevet hilst velkomm
dt andet
blan
–
er
kæd
detailhandelen, og i flere
har det
–
d
arke
erm
Rema 1000 og Dansk Sup
ogisk kød
økol
på
e
øget lysten til at satse yderliger
som en profileringsvare.

spiser økologisk

i foråret
t kinesiske marked, og
de
til
d
kø
ere
lev
at
t
lighederne for
r kødet under mærke
Friland undersøgt mu
rmarkedskæden sælge
pe
Su
Gennem flere år har
.
Danng
i
Ko
en
ng
æd
Ho
sk
i
r
supermarked
nger til City Supe
r repræsentanter for
va
er
begyndtes faste leveri
mb
brug.
nd
pte
La
se
I
rg
.
tet
søg på Risbje
nnebrog på prisskil
t andet gennem et be
nd
bla
n,
Organic Belly med Da
ne
tio
uk
od
pr
lighed for at studere
mark, hvor de fik mu
Kong udbygget, idet
leveringerne til Hong
I sensommeren blev
er begyndt at servere
ng Kong Jockey Club
den ekslusive The Ho
uranter på væddekød i deres VIP-resta
ne
svi
k
gis
olo
øk
k
ns
da
løbsbanerne.
med hjælp fra
a er kommet i stand
Kin
til
t
or
sp
ek
e
nd
ye
Den gr
e fra kunder i såvel
rker stigende interess
ESS-Food, som mæ
aradis Macao.
t nærliggende kasino-p
Hong Kong som i de

Jordskokgrise solgt til
DONG
Kan grisene fodre sig
selv? Det spørgsmål
forsøger Forskningsce
nter Foulum at besva
re
gennem et forsøg, hv
or slagtegrise har gå
et
på en mark med jords
kokker. Jordskokker
har
meget høj foderværdi,
og forsøget skal bland
t
andet afklare, hvor sto
r en del af grisenes
foderbehov, som kan
dækkes ved, at de gå
ri
jordskokker.

Forsøget med jordsko
kgrise er en del af ud
viklingsprojektet SUMM
ER, som Udviklingsce
nte
r
for Husdyr på Friland
også deltager i med
andre foderforsøg på
demonstrationslandb
ruget Risbjerg.

Allerede i 2010 genn
emfør tes et forsøg me
d
15 jordskokgrise, so
m gik hos økologisk
svineproducent Karl
Schmidt ved Vamdrup
.I
2011 var antallet sat
op til 36 grise, hvora
f en
del skabte kulinarisk
fornøjelse blandt energ
iselskabet DONG’s me
darbejdere, idet Frilan
d,
via Danish Crowns foo
dserviceafdeling, solgt
e
noget af kødet til DO
NG’s kantine. En ande
n
del af kødet blev solgt
til Meyer Kantiner.

Alle fik
flæskesteg til jul

Gennem årene har det hvert år ved juletid
været vanskeligt at sikre økologiske flæskestege til alle de danskere, som ønskede det.
Det lykkedes imidlertid ved julen 2011.
Friland havde held til at indgå aftaler med
en række eksportkunder, som indvilligede i
at undvære midterstykker i ugerne op til jul.
Dermed lykkedes det at opfylde alle forudbestillinger, som de danske butikker havde
afgivet.

Side 17

Økologiske
kreaturer
Det lykkedes at skabe en lille omsætningsvækst på godt 3 procent for
det økologiske oksekød, der havde et
særdeles turbulent år. Omsætningen
nåede 118,5 mio. kr. på trods af, at
de tre største produkter ikke blev
afsat i COOP-butikkerne og Fakta i
mere end et halvt år.
Allerede i slutningen af efteråret
2011 stod det klart, at det ikke var
muligt at nå til enighed om prissætningen med COOP, som herefter
meddelte, at Friland fra januar ikke
længere skulle levere de tre største
varenumre på hakket oksekød. Dermed indledtes – med ret kort varsel
– en intensiv kamp for at afsætte
kødet til andre kunder.
Før sommerferien vendte COOP
imidlertid tilbage for at genoptage
forhandlingerne, som endte i en
aftale, og i eftersommeren blev leverancerne genoptaget. I mellemtiden
havde andre danske dagligvarekæder etableret gode kampagner, som
til dels havde opvejet tabet af salget
til COOP. Samlet faldt salget af hak-

ket oksekød dog med 13% i forhold
til året inden.

idet priserne blev presset mere som
følge af større overskudsmængder.

Hen over foråret lykkedes det desuden at lande en eksportaftale med
en tysk kunde, som ønskede at købe
halve slagtekroppe.

Salget af Økologisk Ungokse til
Irma har været stabilt og på samme
niveau som året inden.

Den eksport, der er kommet i
gang, har betydet, at
eksporten af økologisk
oksekød er næsten firedoblet,
svarende til eksport for
yderligere 11 mio. kr. i forhold
til året inden.
Endelig intensiveredes salget af
delstykker fra de bedste køer til
danske kunder, hvor det lykkedes at
øge omsætningen af disse produkter
med 25%.
Totalt set er der sket en generelt
bedre udnyttelse af køerne, idet
der er afsat 17% flere kilo kød. Den
øgede afsætning medførte dog ikke
en tilsvarende vækst i omsætningen,

Slagtningerne af økologiske køer
ligger på niveau med foregående år.
Der er slagtet 17.100 køer, hvilket er
ca. 250 køer mere end året inden.
Slagtninger af stude og kvier ligger
– på nær 20 dyr – på samme antal
som året inden, nemlig 6.152 dyr.
Der er udbetalt knap 20 mio. kr. i
tillæg til de økologiske kreaturgrupper. Den stærke slutspurt for salget
af økologisk oksekød resulterede i
20 øre i resttillæg til leverandører
af økologiske kreaturer. Tillægget er
desværre 53 øre lavere end året før,
men den samlede pris er hjulpet af
årets høje grundnotering. I basisafregning er der i gennemsnit udbetalt 1,57 kr./kg mere til stude- og
kvieleverandører og 2,31 kr./kg til
leverandører af køer.

omsætningsudvikling for økologiske kreaturer
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Udvikling i tillæg for økologiske kreaturer
Kr.
12,00

10,00

Stude på kontrakt
Stude og kvier
Køer
Ungtyre og kviekalve

8,00

Tillæggene til økologiske kreaturer har
for alle grupper ligget lidt lavere end året
inden som følge af en vanskelig markedssituation.
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Økologiske
kreaturer

Grillopskrifter gav øget
synlighed i butikkerne

Gennem flere år har Friland haft et særligt grillsortiment af økologisk
kød, som blev tilbudt butikkerne, når sommeren stod for døren. I år fik
grilludskæringerne imidlertid følgeskab af opskriftshæftet ”Grill med
økologisk kød” med idéer til opskrifter, som egner sig til grill.

Grillhæftet er et led i en
kampagne for økologisk kød
støttet af EU og Fødevareministeriet. Opskrifterne
fra hæftet findes også på
Frilands hjemmeside, hvorfra
man kan downloade det
samlede hæfte som pdf-fil.

ET

G
S
OD M

permarkederne
Kampagnen kørte i su
rugsen, Irma,
Kiwi, Kvickly, SuperB
der sat fokus på
Føtex og Bilka, hvor
r for at lave ”simde
oksekødets mulighe
erne omfattede
reretter”. Smagsprøv
Oksetykkam” fra
derfor en ”Simrende
Friland.

”Grill med økologisk kød” var udarbejdet af Friland i samarbejde med en
række producenter og blev distribueret i 100.000 eksemplarer til Føtex,
Bilka, Kvickly og SuperBrugsen, mens Irma sluttede sig til kampagnen
ved at sætte ekstra etiketter med opskrifter på kædens kødpakker.
Opskrifterne blev også brugt, da Økologisk Landsforenings Øko-karavane igen i sommer tog rundt i COOP-butikkerne og gav smagsprøver på
økologiske produkter.

BORD

eråret 2012 blev
Ved indgangen til eft
på økologisk okder sat særlig fokus
e supermarkeder
sekød i en lang rækk
ologisk Landsforlandet over. Det var Øk
ejde med Friland
ening, som i samarb
virksomheder, stod
og andre økologiske
tivet omfattede
bag kampagnen. Initia
er med smagsprøbutiksdemonstration
annoncering, forver, opskriftshæfter,
og specialetiketter
brugerkonkurrencer
kødsprodukter.
på de økologiske okse

T
AG IL

Kampagne for
øko-oksekød

Opskriftshæftet omfattede opskrifter til både okse- og svinekød – og endda mere end det. Gitte Heidi Rasmussen, som udviklede opskrifterne,
kom også med forslag til marinader, salsa’er, dressinger og endda en
drink til at fornøje sig med, mens grillen varmer op.

Scan koden med din smartphone og se
nogle af de sjove retter fra brochuren

fremstød for
studekødet
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Økologi

gokse?

Mere dansk oksekød

i supermarkederne

Det økologiske oksekød har i det
forløbne år haft
en omskiftelig tilværelse i de dan
ske supermarkeder. Omkring årsskiftet blev det
klar t, at der ikke
kunne opnås enighed med COO
P om salg af kød til
hakket kød i Änglamark-mærket
. Dermed blev store mængder kød fri på marked
et, og Friland satte
ekstra kræfter ind på at finde and
re interesserede
købere.
I løbet af foråret og sommeren
bar bestræbelserne
frugt. Flere supermarkedskæd
er – herunder ikke
mindst Rema 1000, Kiwi, Netto
og Føtex – viste
stor interesse, blandt andet hjul
pet af nyt design
og generelt øget markedsføring.
Rema 1000 har kør t
flere kampagner for at
fremme det økologiske
salg, og Føtex udpegede 10 flagskibs-butikker

i hovedstadsområdet, som sku
lle gå foran i det
økologiske salg. Udover hakket
kød har Føtex også
haft succes med at introducere
økologiske bøffer
af oksefilet. Begejstringen for øko
logisk kød i Føtex
har været så stor, at nogle butikke
r i Århus-området også har øget indsatsen for
at sætte fokus på
økologisk kød.
Året, som star tede usikker t for
det økologiske
kød, fik i sensommeren en helt
ny drejning, da det
atter lykkedes at nå til enighed
om leverancer til
Änglamark. Sammen med øge
t ekspor t til Tyskland
betød det, at det i slutningen af
året lykkedes at nå
en høj udnyttelse af det økologi
ske oksekød.

Side 21

kødkvæg/Limousine
men også private slagtere – er også
øget meget. Især er flere private
slagtere begyndt at købe Limousinekød, mens en kæde som SuperBest
har aftaget meget hakket kød af
Limousine.

Efter nogle år, hvor salget af
kødkvægsprodukterne har været
mærket af, at de danske forbrugere
har været tilbageholdende med de
dyre kødprodukter, er det glædeligt, at vi igennem året har oplevet
en pæn vækst i omsætningen. Det
er dog fortsat vanskeligt at skabe
en tilfredsstillende indtjening for
produkterne.

Udnyttelsen af Limousinekalvene har
været god, det øgede salg er skabt
på baggrund af kun 1.092 slagtede
Limousinekalve – 13% færre end
året inden.

Friland Limousine
Friland Limousine er den produktgruppe, som har haft den forholdsmæssig største vækst i det afsluttede regnskabsår.

Tillægget til Limousinekalven nåede
– inklusiv et resttillæg på 1,35 kr./
kg – et højt niveau på 4,01 kr./kg.
Gennemsnitsprisen, der er betalt til
leverandørerne af Friland Limousine,
har desuden været ca. 80 øre højere
i det afsluttede regnskabsår end året
inden.

Væksten har været på
næsten 18% og konceptet
nåede en samlet omsætning
på 12,4 mio. kr.

Friland Kødkvæg
Salget til detailkæden Irma har
haft god vækst. Kæden har sat stor
fokus på Limousinekonceptet, der er
vokset med 15% sammenholdt med
sidste år. Salget til andre detailhandelskunder – både supermarkeder

Salget af Friland Kødkvæg har
haft en rigtig god vækst i året
og omsætningen nåede 13
mio. kr. – en vækst på 14%.

Væksten skyldes dels højere priser,
som er hentet hjem for kødet og dels
større afsatte mængder.
I slutningen af året lykkedes det
at indgå en aftale med den del af
SuperBest-butikkerne, som er ejet af
Dagrofa, om at alle bakkede op om
fælles markedsføring af Friland Kødkvæg. Det gav produktet en stærk
slutspurt, der bevirkede, at året
sluttede med en rigtig god omsætningsvækst.
Set over hele året er der slagtet
1.541 dyr, hvilket er omtrent samme
antal som året før. Størstedelen af
de slagtede dyr er Limousinekvæg.
Der er gennem hele året udbetalt én
krone pr. kg i tillæg til de dyr, der
er blevet godkendt, hvilket ikke har
været tilfredsstillende. Det opvejes
en smule af, at der i gennemsnit har
været betalt en højere pris for de
leverede slagtedyr end året før, da
basisnoteringen har været højere.
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Kødkvæg/
Limousine
Sommerhusgæsterne elsker
SuperBest i Nykøbing Sjælland er én af de butikker,
som i sommer bidrog til det stigende salg af Friland
Kødkvæg. Butikken ligger midt i nogle af landets største sommerhusområder, hvor sæsonen begynder, når
havegrillen tændes.
Op til Skt. Hans bestilte butikkens slagtermester, Palle
Olsen, 12 såkaldte pistolsæt (bagender) til et grillarrangement med fokus på Friland Kødkvæg. Salget

Friland Kødkvæg
gik strygende, og henover sommeren kom sommerhusgæsterne igen og igen for at købe flere af de lækre bøffer.

– Når man sælger sådan nogle filetbøffer, bliver man stolt af
sit fag, fortæller Palle Olsen, som har været butikkens
slagtermester i 23 år. Han har i flere år handlet med Frilandsgris. Det var dog først ved grillarrangementet, han
for alvor fik gang i salget af Friland Kødkvæg, og han
er ikke i tvivl om, at han også næste år igen vil holde
grillarrangementer i butikken.

Kødkvæget er mere synlig
t i SuperBest
Siden i sommer er opmærksomheden på Friland Kødkvæg stærkt
øget i en række SuperBest-butikker. En
gruppe på 25 af kædens butikker har intensiveret markedsføring
en af Friland Kødkvæg og Frilandsgris, og
Friland har naturligvis bakket op om initiativet.
Startskuddet lød i september i år, hvor butikkerne husstandsom
delte en kampagneavis i 250.000 eksemplarer. Avisen havde God Smag &
Høj Dyrevelfærd
som tema, og var spækket med opskrifter, tips og gode tilbud
på Friland Kødkvæg. Butikkerne modtog samtidig en markedsføringspakke
med materialer
om Friland Kødkvæg, som gav mulighed for at pynte op med
magnetskilte,
bannere og endda gulvmåtter, som giver kunderne en oplevel
se af at gå ind i
et Friland-univers, når de nærmer sig butikkens slagterafdelin
g.
Butikkerne lægger vægt på, at det øgede fokus på Friland Kødkvæ
g er en
langsigtet satsning, som fortsætter med uformindsket styrke
i det kommende
år. Allerede senere i 2012 udkommer næste udgave af kampa
gneavisen.

Thomas

Rode / Li

mousinek

ød
Thomas

irma serverer Limousine
på stenalder-manér
er hovedingredienFriske grøntsager og godt kød
Rode spiser og
serne i den mad kokken Thomas
helin-restauranten
serverer for sine gæster på Mic
. Han mener, vi i
Kong Hans Kælder i København
alderen, før korn,
højere grad skal spise som i sten
kosten.
pasta og kar tofler blev en del af
det gode Limousine
Thomas Rodes begejstring for
nem i opskriftskalvekød skinnede tydeligt igen
de af i foråret.
hæftet, som Irmas kunder fik glæ
som gav det gode
Friland havde produceret hæftet,
”Kalv i rygende thaikalvekød fuld ret i måltider som
at og artiskok”.
sauce” og ”Kalve Meatza med tom
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mousinek

ød

Thomas

Rode / Li

mousinek
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i Irma for LimousiHæftet var et led i et fremstød
været på besøg
ere
nekød. Forud havde Irma-slagt
lf Vinding for at
hos Limousineproducenten Ingo
rdan produktionen
opleve dyrene og lære om, hvo
foregår.
Thomas Rodes
Udover det trykte hæfte kunne
kte ind på kunderdire
tes
Limousineopskrifter hen
en QR-kode på
nes mobiltelefon. Ved at skanne
direkte ind på et
kødpakkerne, blev brugerne ledt
film og viden om
mobil website med opskrifter,
Limousinekvæg.

kalvemedister af limousine

Luksus-Angus i Salling Su
per
Stormagasinerne Salling Aarhus
og Aalborg er kendt for
deres fødevareafdelinger, Salling
Super, hvor kunderne
kan finde særligt udvalgte fødeva
rer. Blandt dem er
Friland Kødkvæg, hvor Salling
har udvalgt Angus som
deres favorit. Supermarkedet køb
er hele langrygge, som
de selv modner på krog i 4-6 uge
r, hvorefter det ekstra
møre kød sælges som T-bone stea
ks eller små stege til
særligt kræsne kunder.

Kunderne i butikskæden Irma fik i det forløbne år
muligheden for at smage en helt ny type medisterpølse. Friland lancerede en Limousine
Kalvemedister, der
som navnet siger,
alene er fremstillet af
kalvekød fra kvæg af
Limousineracen.

For Salling Super er det en eks
tra værdi, at Angus-kødet
kan spores til den enkelte produc
ent via ”Spor Dit Kød”,
da butikkerne altid forsøger at
ledsage varerne med
fortællinger om deres oprindelse
og særlige historie.
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Friland j. Hansen GmbH
remængderne har været en væsentlig årsag til den øgede omsætning.

Frilands datterselskab i Kiel har haft
et ualmindelig fremgangsrigt år,
hvor omsætningen er steget med 81
procent til nu 22,55 millioner euro.
Selskabet kom ud af året med et
resultat på 829.000 euro.

Friland J Hansen har dog også
aftaget væsentlig større mængder
dansk økologisk svinekød for Friland
i Danmark. Eksporten af dansk økologisk svinekød til Tyskland er steget
med 38%.

Den store vækst er først
og fremmest resultatet af
øget salg på selskabets
hjemmemarked, Tyskland,
hvor efterspørgslen
fortsat er god.

Friland J. Hansen har nu en halv
snes leverandører, og for at varetage
kontakten med dem, har selskabet
udvidet medarbejderstaben med
en medarbejder, som skal varetage
landmandskontakten.

Det har dog i længere tid været et
problem at skaffe tilstrækkelige
mængder af råvarer, og for bedre at
kunne forsyne markedet, har Friland
J. Hansen øget sine indkøb af tyske
økologiske grise. I det forløbne år
har selskabet indkøbt 25.000 tyske
grise, og dette bidrag til at øge råva-

Selskabets vigtigste kunder er tyske
forarbejdningsvirksomheder, som
benytter kødet til produktion af
charcuterivarer. De køber derfor især
bove, nakker, bryst og andet produktionskød.

Mens væksten på det tyske hjemmemarked har været markant stor, har
salget på Friland J. Hansens øvrige
markeder været stort set uforandret
eller svagt faldende. Således har
salget til såvel Italien som Sverige
været lidt vigende, mens selskabets
eksport til Grækenland har været
tydeligt påvirket af landets velkendte
økonomiske problemer.
I indsatsen for at øge salget af
dansk økologisk oksekød har Friland
J. Hansen også været en vigtig
bidragsyder, idet selskabet har
sikret stærkt stigende kontrakter
på leverancer af hele slagtekroppe
fra køer. Eksporten kom først rigtigt
i gang hen mod sommeren, men
havde inden regnskabsårets slutning
bidraget med en stigning i oksekødseksporten på 11 millioner kroner.
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Friland j. hansens omsætning fordelt på markeder
Sverige
1%
Øvrige EU
3%
Italien
Danmark
3%
1%
Holland
4%

Markedssammensætningen for Friland J.
Hansen har ændret sig markant fra foregående
regnskabsår til det netop afsluttede. Det tyske
marked fylder væsentligt mere for selskabet og
udgør i år 88% af omsætningen, hvor det året
inden udgjorde 77%.

Tyskland
88%

markeder for friland
Frilands omsætning fordelt på markeder

Australien
18%

Hjemmemarkederne, for såvel Frilands
hovedkontor som for datterselskabet Friland J.
Hansen, er også Frilands to største markeder.
På det tyske marked har salget været stigende,
og dette marked fylder derfor mere, mens det
danske marked har haft en omsætning på
niveau med sidste år.

Tyskland
27%

England 1%

Holland 1%
Italien 2%
Øvrige EU 1%

Frankrig
11%
Sverige 1%

inkl. Friland J. Hansen

Australien er et af de lande, hvortil eksporten
har været stigende. Det skyldes dels salget
af danske Frilandsgrise og økologiske grise,
men også salg af økologisk svinekød som er
indkøbt fra eksterne partnere.

Danmark
38%
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Eksport
Frilandsgrisen får eget
varemærke i Australien

Australien har i år overhalet Danmark som det største
marked for dansk Frilandsgris. Hovedparten af kødet
forarbejdes og sælges som røget skinke, bacon og pølser. Hidtil har produkterne været solgt i Australien under
importøren Primo Smallgoods’ eget varemærke og som
”private label” i detailhandelskæden Woolworths.
Forbrugerundersøgelser tyder imidlertid på, at det vil
gavne salget, hvis dyrevelfærdsprodukterne sælges i eget
varemærke i stedet for at blive solgt med samme udtryk
som konventionelle kødprodukter. Primo Smallgoods har
derfor ønsket at sende klarere signaler til forbrugerne om,
at produkterne kommer fra landbrug, der har en alternativ
produktion. Derfor har virksomheden – sammen med kunden Wooldworths – lanceret Frilandsgris i et selvstændigt
varemærke: Freeland Farms.

Friland sikrer
grillsæson i Aldi

En tilsvarende beslutning er i øvrigt truffet for de økologiske produkter, som også får eget varemærke.

Det er efterhånden ved at være en tradition, at kunderne i den
tyske discountkæde Aldi
får tilbudt økologisk svinekød i grillsæsonen. På tredje år levered
e Friland J. Hansen
nakkekoteletter til en underleverandør til Aldi. Efter marinering
sælges de økologiske
nakkekoteletter i forbindelse med grilltilbud til Aldis
kunder i Tyskland.
I løbet af foråret frøs Friland løbende nakkekoteletter ind for at kunne forsyne Aldi op til grillsæsonen.
I sommerens løb købte Aldis forbrugere 150 tons
økologiske nakkekoteletter fra Friland.

Friland J. Hansen øger

antallet af slagtninger

Afsætningen af økologisk svinekød i Tyskland går godt, og
Friland J. Hansen har i de sidste par år haft mangel på økologiske grise for at kunne forsyne det tyske hjemmemarked.
Derfor har selskabet i det forløbne år styrket arbejdet for
at øge leverancerne af tyske økologiske grise for at dække
behovet.
Selskabet har i det forløbne år øget indkøbet af grise, så
der nu købes omkring 500 økologiske grise om ugen fra tyske leverandører. Herudover køber Friland J. Hansen ugentligt omkring 150 slagtede grise fra Østrig.

Stigende eksport af
Friland deltog i ol
I forbindelse med åbningen af de
Olympiske Lege holdt VisitDenmark
og organisationen FOOD en gastronomisk event i London, hvor et jysk
og et københavnsk kokkehold, med
Frilands logo på kokkejakkerne, kæmpede om at skabe spændende retter
for VIP’s og besøgende.
Kokkene lavede blandt andet alternative hotdogs og smørrebrød af økologisk kød og Frilandsgris. Blandt de
mange gæster, som fik de anderledes
retter at smage, var HKH prinsgema-

oksekød til Tyskland
Friland J. Hansens arbejde, for
at etablere en ekspor t af
dansk økologisk oksekød til Tys
kland, bar for alvor frugt i
det forløbne år. Siden i sommer
har en stor tysk virksomhed
modtaget leverancer af økologi
ske køer fra Danmark. Ved
regnskabsårets slutning levered
e Friland løbende omkring to
containere om ugen med slagtekr
oppe.
Det danske økologiske oksekød
benyttes især til produktion
af hakket kød, dels til salg i blan
dt andet discountkæden
Lidl, dels til produktion af pøls
er.
Ekspor ten til Tyskland har stor
betydning for, at Friland i
slutningen af året kunne glæde
sig over, at en meget stor
andel af det økologiske oksekø
d faktisk blev solgt som økologisk kød.

len Henrik.
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Udviklingscentret
for husdyr på friland
ndbrug
Græsgrise på Risbjerg La
Udviklingscentret har været “praktisk gris” for
Forskningscenter Foulum (AU) i et projekt om slagtegrise på græs. Projektet går under navnet ”SUMMER” og indebærer blandt andet, at slagtesvin i
to omgange har gået på forskellige afgrøder på
Risbjerg Landbrug på Fyn.
Ideen er, at slagtesvinene selv skal hente en større eller mindre del af deres foder – både over og
under jorden. Derfor har grisene gået på striber
med afgrøder af henholdsvis græs, fodermarvkål
og roer. Slagtesvinene blev fodret efter forskellige strategier. Nogle fik foder med lavt indhold af
protein. Andre fik nedsat fodertildelingen til 80%
af den vejledende norm, mens en tredje gruppe fik
foder efter ædelyst.

Forsøget skal blandt andet vise, hvor meget grisene
vokser. Ud fra tilvæksten beregnes, hvor meget de
så har fået ud af at græsse og rode i jorden. Sidst –
men ikke mindst – skal det undersøges, om spisekvaliteten er anderledes i forhold til andet svinekød.
I skrivende stund har ingen haft fornøjelsen af at
sætte tænderne i kødet, men dette er blandt de
resultater, som vil vise sig i det kommende år.

Robuste racer afprøves på
Risbjerg

Allerede sidste år var Udviklingsc
entret engageret i at finde race
r med robuste egenskaber og god
yngelpleje, som egner sig til ude
ndørs produktion. I år er sæd fra
to engelske racer, Engelsk Duroc
British Saddleback, brugt til inse
og
mination på ren dansk landrace
.
De
gylte, som kom ud af det, har
nu faret, og de ”nye” krydsningss
øer med smågrise trives i farefold
ene på Risbjergs græsmarker.
Nu afventes resultatet af slagtnin
gerne, men allerede nu ser det
desværre ud til, at specielt kryd
ningerne med British Saddleback
ser til den fede side. Projektet styr
es af Videnscenter for Landbrug,
Økologisektionen, som i septem
ber holdt en temadag om emn
et. Over 50 interesserede kom
høre om mulighederne for nye
for at
krydsningskombinationer, hvilket
tyder på, at der reelt er et behov
at få afprøvet alternative kombina
for
tioner.

MER FRIGRIS i storhytten
Udviklingscentret har i 2012 arbejdet på første udgave af en såkaldt ”storhytte” til 4 farende søer. Hytten er udviklet i samarbejde med Videncenter for Svineproduktion (VSP) og Videncenter for Landbrug (VFL) og ikke
mindst P. Hald Maskinfabrik, som – ud over at være en vigtig sparingspartner i hele processen – også har bygget den første udgave af storhytten.
Selve udviklingen af storhytten er støttet af Svineafgiftsfonden, men det
er også lykkedes Udviklingscentret at få storhytten med i et stort GUDP
projekt. GUDP er regeringens pulje til ”Grønne Udviklings og Demonstrations Projekter”. Via bevillingen fra GUDP
skal det over de næste 2½ år undersøges, hvordan produktionsresultaterne bliver, og hvilken management og nye
rutiner hyttetypen vil kræve. GUDP projektet går under betegnelsen MER FRIGRIS og skal ikke kun kigge på den nye
storhytte, men også på VSP’s nye enkeltso-hytte. Samtidig skal Tove Serup fra VFL skrive to farefoldsmanualer, som
fokuserer på management hos henholdsvis frilandssøer og økologiske søer.
En af de nye faciliteter i storhytten er smågriseskjul med indbygget varme. I den første udgave, er der valgt en gasbrænder og umiddelbart ser det ud til at smågrisene nyder den lune smågrisehule.

Velfærd hos pilegrisene
Sammen med Videncenter for Landbrug i Skejby
deltager Udviklingscentret i Økologisk Landsforenings store projekt om energitræer i sofoldene.
Populært kaldes projektet “Pileprojektet”, men
reelt er en del af de plantede træer popler. Projektet har blandt andet til formål at opsamle næringsstoffer, idet træerne har en længere vækstsæson
end græs. Desuden eksperimenteres med management, som passer til denne nye type foldsystemer.
For at kunne dokumentere om søerne reelt bruger
pilebeplantningen, og om det øger deres velfærd,
har Marianne Bonde fra Udviklingscentret designet
et mindre projekt, hvor søernes og smågrisenes
adfærd bliver registreret efter en forudbestemt
skabelon. Resultaterne er ikke gjort op endnu, men
de foreløbige tal antyder, at grisene har glæde af
energitræerne i foldene.

Fortsat arbejde
med hangrise
Hangrise fylder stadig en del i Udviklingscentrets
arbejde. I skrivende stund er der hangriseproduktion i flere projekter. Heriblandt er NO CAST,
hvor der afprøves hangrise som slagtes ved enten 95 eller 115 kg, samtidig med at der fokuseres på renlighed, fodring og flokstørrelse.
Hangrise på græsmarker afprøves på Risbjerg,
hvor der for tiden går 80 hangrise i én stor flok.
Endelig er der stadig hangrise i produktion på en
enkelt almindelig besætning, hvor det afprøves,
om det er muligt at eftervise en tidligere funden
effekt af kønsopdeling.

Udviklingscentret for Husdyr på Friland er etableret af Friland og
Dyrenes Beskyttelse i fællesskab. Centret arbejder for at skabe
udvikling i produktionsformer, hvor dyrevelfærden sættes i fokus.
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