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Det er ved at være et stykke tid siden, vi har haft mulighed for at skrive lidt om afsætning af Dansk
Angus Kød, men det råder vi nu bod på.
I det sidste nyhedsbrev der blev sendt ud på mail, skrev vi, at vi først ville begynde at trække
0,50 kr./kg fra uge 27.
De af jer, der efter uge 27 har modtaget merprisen vil dog vide, at vi har udbetalt 4,75 kr./kg.
Den beslutning tog vi i Merprisudvalget, ud fra den situation mange af jer står i med en uacceptabel
lav notering, for fleres vedkommende under produktionsprisen. Vi mener kun, det nu kan gå en vej,
og det er en højere notering, som så gerne skulle komme dem til gode, der leverer senere på året.
Der vil dog stadig være lidt mere at hente til de af jer, der leverer vinteren over, idet vi fortsat har
besluttet at udbetale 0,50 kr./kg. Selv om vi vil have færre penge på bogen, når vi begynder at
udbetale en højere merpris, så vil en ændring fra 6 kr. til 5,50 kr./kg betyde, at vi ikke har samme
behov som i 2019.
Kommer vi så til at levere det samme antal dyr vinteren over i 2020-2021, som vi gjorde i
2019-2020?
Det regner vi ikke med. Genåbningen trækker ud og dermed også muligheden for at afsætte de
mængder, vi tidligere har afsat til Scandic. Skal vi se på lyspunkterne i denne tid, så er det, at det
sommeren over har været muligt for KødGrossisten at tilbyde Dansk Angus Kød til andre kunder
også de udskæringer, der hidtil har været solgt til Scandic. Så når hjulene igen kommer i gang, er
der et potentiale til at udvide afsætningen.
Vi er dog fortsat en del af Scandic Hotels fremtid. På et tidspunkt skal vi medlemmer have en snak
om, hvordan vi sikrer vores fremtidige afsætningsmuligheder, her tænkes der bl.a. på
Hjerteordningen, som via Danish Crown er blevet en del af andre koncepter. Det kunne også
sagtens være andre former for tiltag, der hjælper til, at kunderne vælger Dansk Angus Kød.
Siden opstarten i uge 22 og frem til og med uge 33 har vi leveret 110 dyr i alt.
Bortset fra få dyr har vægten ligget på 350 kg og op. Så der er leveret super pæne dyr, hvilket også
forpligter den dag, det igen bliver muligt at øge antallet af dyr, nu hvor kunden er blevet forvænt
med en bestemt kvalitet, hvor rammerne er væsentlig mere snævre end beskrevet i konceptet.
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De store leverandører er dem, der procentvis får færrest dyr med i denne periode.
Vi vil fortsat gerne, der er så mange medlemmer som muligt, der leverer dyr ind, og det betyder, at
de 10 leverandører der tidligere har stået for levering af 50% af dyrene, har måtte sige ”farvel” til en
ikke ubetydelig indkomst. Det er samtidig dem der både nu, men også i tidligere år, har sikret, at vi
kunne levere det antal dyr, vi lovede hver uge, idet vi her kunne hente dyr ind med få dages varsel.
Dyr som var klar til slagtning. Det er vigtigt også fremover at have en sådan mulighed. Vores kød
kommer ikke på frost, og alle stykker er solgt på forhånd. Så mangler vi dyr, så mangler kunden
produktet. Dette gælder uanset, om vi leverer 10 eller 25 dyr per uge.
Vi har i denne periode ikke sendt forhåndstilmeldinger ud.
I starten kontaktede Karen jer, men de sidste 8 uger har I selv henvendt jer, når dyrene var klar. Det
er gået over al forventning, dog skal vi også tage i betragtning, at der er en del flere dyr, end der er
brug for, og derved opstår der ikke en mangel på dyr. Vi har tidligere i Merprisudvalget snakket om,
hvorvidt man kunne undvære forhåndstilmeldingerne eller ændre den måde, vi gør det på.
Noget tyder på, at så længe der er overskud af dyr, så er det en mulighed at fortsætte uden
forhåndstilmeldingerne. I sin tid var en af begrundelserne for at beholde forhåndstilmeldingerne, at
KødGrossisten gerne ville have mulighed for at se, hvor mange dyr de kunne forvente at modtage.
Dertil kom, at Karen fandt og stadig finder, at det gjorde planlægningen mere sikker. Som
situationen er lige nu, fortsætter vi, som vi har gjort siden uge 22.
De fleste af jer har efterhånden fundet ud af at ringe på hverdage mellem kl. 19.00 og 20.30, og det
er man fortsat velkommen til ellers send en mail.
Med venlig hilsen
Merprisudvalget
Michael Abiltrup, Chresten Elgaard, Villy Grønne og Karen Huus

