Nyhedsbrev nr. 5. ’Dansk Angus Kød’
MerPrisgruppen v/Karen Huus
Vi har nu været i gang i 19 uger. Sommeren over er der blevet slagtet en del dyr.
Antal slagtet: 344 stk
Kg kød: 110.152 kg.
Merpris: 548.750 kr. + moms
Når vi skriver vores nyhedsbrev fra Dansk Angus Kød, er det tænkt som det sted, hvor vi skriver
om de udfordringer, vi står over for. Både for jer som producenter og for os der arbejder i
merprisudvalget. Det er vigtigt, at vi hver især overvejer, hvordan hver enkelt kan bidrage til at
sikre merprisen til dig som producent, men det er også vigtigt at lette arbejdsgangen og
planlægningen for dem, der sidder med den del af opgaven.
Målet er at nå de 800 dyr, som Scandic kan aftage, og det ser lovende ud. Der kommer fortsat nye
producenter til. Uanset om man har få eller mange dyr, der kan leveres, så har vi alle en andel i, at
vi når målet.
Der er fortsat en del udfordringer omkring tilmeldingerne, og jeg vil endnu engang slå et slag
for, at man husker både at forhåndstilmelde dyr, når der sendes skema ud til en periode, at afmelde
dyr, der af den ene eller anden grund ikke bliver slagtet i den tilmeldte uge og endeligt at tilmelde
dyrene rettidigt til DC. Får vi styr på dette, sender det et signal om, at vi, som medlemmer og
producenter, tager vores koncept, og den aftale vi har lavet med KødGrossisten alvorlig. Så man
kan regne med den aftale, vi har lavet.
Ser vi perioden fra uge 10 – 29, er der meldt 416 dyr til, men der er slagtet 344 dyr. Vi regner ikke
med, at alle de 72 dyr er solgt til avl. Nogle af dem bliver flyttet til andre uger, men fælles for dem
er, at vi ikke får besked af jer, men opdager det, når vi får opgørelserne fra DC, hvor vi kan se de
mangler i en uge, men så kommer med senere.
Husk at afmelde dyr, der ikke kommer til slagtning i den planlagte uge. Vi ved godt det tager tid at
ændre på noget, og der er da også sket en positiv udvikling fra den første til den anden periode, blot
vil vi gøre opmærksom på, at der er plads til forbedringer.
Rundt omkring er der ved at være styr på racekombinationen. Vi ser ikke længere dyr, der
tilmeldes uden dette er på plads. Vi har, overraskende nok, set Angus der går i fedme 2. Disse dyr
falder også ofte for minimumsvægten på de 280 kg og på formklassen. Der står i vores koncept, at
vi slutfeder dyrene, dette er ikke tilfældet for disse dyr. Det var dyr, der med den rette slutfedning
kunne være endt hos KødGrossisten, opnået en merpris på 5 kr og været en del af målet på de 800
dyr, som Scandic skal bruge.
Vi hører ofte spørgsmålene: ” Hvordan går det? Er der dyr nok? Er KødGrossisten tilfreds med
dyrene?”
Vi i MerPrisudvalget synes det går over al forventning godt. Vi er godt med på antallet af dyr, der
er stadig 33 uger til at levere i, inden der er gået et år. Vi har været på slagteriet og set en hel del af
de dyr, der er slagtet, og kvaliteten er overvejende god, så det vi sender over til KødGrossisten kan
vi godt være bekendt.

