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Vi har i 2019 frem til og med uge 29 leveret 489 dyr med en samlet vægt på 171.202,6 kg,
hvilket svarer meget godt til det, vi leverede i samme periode i 2018.
Der er slagtet lidt flere kvier end i 2018, en tendens vi nok vil komme til at se fremover, da der
rundt omkring er ved at være en del hundyr, der er 50 % Angus, og hvis afkom slagtes, da de vil
være 75 % Angus.
Således er der til og med uge 29 slagtet 91 kvier med en gennemsnitsvægt på 341,9 kg.
De fleste kvier vejer fra 310 kg – 360 kg, og kun ganske få kvier ligger over eller under den vægt.
Vi kan ud fra disse vægte konkludere, at rigtig mange af jer er gode til at lade kvierne gå lidt
længere. Det betyder jo meget for vores aftagere, at delstykkerne er nogenlunde ensartet i størrelse.
Så godt gået.
Når vi ser på tyrene, er der slagtet 398 stk. med en gennemsnitsvægt på 353 kg. Vi ser stort set
ikke tyre på under 300 kg i dag, hvilket ikke var usædvanligt, når vi ser på 2016, det år vi startede.
Med jævne mellemrum opdateres vores leverancer på hjemmesiden, således man kan man følge
med i både antal dyr og kg leveret pr. uge.
Sæsondifferentieringen, som blev indført sidste år, har haft en positiv effekt på fordelingen af
slagtningerne året igennem. Vi havde sidste år samlet ca. 95.000 kr. sammen ved at reducere
merprisen til 4,50 kr./kg fra uge 18 til og med uge 42. De tilbageholdte penge skulle bruges fra uge
49 og frem således, at de leverandører der leverede dyr i perioden, hvor omkostningerne er størst,
blev tilgodeset med en merpris på 6 kr./kg. Pengene skal retur til jer leverandører, vi lader dog
mellem 5-10.000 kr. blive på kontoen. Disse penge skal sikre, at hvis vi laver en fejl i forbindelse
med slagtning af jeres dyr, så er det ikke den enkelte, der skal stå med tabet, idet vi kan dække det
ind. I 2019 havde vi penge nok til at udbetale 6 kr./kg. frem til og med uge 12, derefter fastholdt vi
de 5 kr./kg til og med uge 21, hvorefter vi har tilbageholdt 0,50 kr./kg. Vi er p.t. knap halvvejs med
at indsamle til sæsondifferentieringen, og så snart vi er i mål, vil vi igen udbetale 5 kr./kg.
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Nu har DC indført et nyt gebyr, så de af jer der kun tilmelder 1 dyr, vil få en afgift fra DC på 200
kr.
Det kan især få betydning for de mindre besætninger eller den ”efternøler”, vi alle har.
Her kan man være udfordret på både at opfylde ønsket om at optimere på slagteresultaterne og
samtidig helst ikke vil betale afgiften til DC. Vi håber, I prioriterer optimering af slagteresultatet,
således at vi fortsætter den positive udvikling, vi gennem det sidste år har vist.
På generalforsamlingen 2019 fik I medlemmer ros for at have bakket godt op omkring
forhåndstilmeldingerne for den første periode i 2019, hvor stort set alle havde meldt tilbage
rettidigt. Det letter meget på planlægningen, at tilmeldingerne kommer ind til tiden. Da vi sendte
mail ud ang. tilmelding til anden periode, uge 22-39, så vi det modsatte. Meget få af jer benyttede
muligheden for at forhåndstilmelde jeres dyr. Dette undrer os, da det de foregående år har været
denne periode, hvor der var rigtig mange dyr. I 2018 uge 22-39 kunne vi uden problemer levere 22
dyr/uge, efter afsluttet forhåndstilmelding i 2019 uge 22-39 kunne vi holde et gennemsnit på 12
dyr/uge.
Aftalen med KødGrossisten var 22 dyr/uge i denne periode. Nu kan vi jo vælge at læne os tilbage
og gøre ingenting, men vi ville jo gerne kunne præsentere en plan for Scandic og KødGrossisten på
det forestående møde, så de ved, hvad de kan forvente sig og planlægge afsætningen af Dansk
Angus Kød.
Scandic aftager fast 15 dyr/uge, mens resten afsættes til andre kunder. Håbet fra vores siden må jo
være at kundekredsen, der aftager Dansk Angus Kød udvides, og dermed giver mulighed for, at der
med tiden kan afsættes flere dyr. Men uden en plan kan KødGrossisten ikke love andre kunder, at vi
kan levere kødet, og dermed risikerer vi at miste muligheden for at udvide antallet af dyr. Det må jo
absolut være i alles interesse, at vi bidrager til denne udvikling, og det uanset om man leverer dyr til
slagtning eller sælger avlsdyr med henblik på senere levering til Dansk Angus Kød.
Bliver vi nødt til at reducere antallet af dyr/uge til de 15, som Scandic aftager, vil det få den
konsekvens, at Dansk Angus Kød ikke kan aftage det antal dyr, der er, og dermed kommer I alle til
at miste en andel af merprisen. Som det hidtil har været, er alle dyr blevet slagtet i konceptet, både
de dyr der er forhåndstilmeldt rettidigt, og de dyr der er tilmeldt løbende. Dette kan kun lade sig
gøre, fordi vi har en tæt dialog med KødGrossisten, som dog må undre sig over, at I ikke denne
gang valgte at bakke mere op omkring konceptet, når det kommer til planlægning af afsætningen.
Vi har før skrevet om forhåndstilmeldingerne og deres betydning for arbejdet med Dansk
Angus Kød, og der er i Merprisudvalget taget den beslutning, at dyr rettidigt
forhåndstilmeldt har første prioritet, sådan er det fortsat. Vi ved, at dyrene er der, så bak
arbejdet op ved at forhåndstilmelde. Den tid, vi i Merprisudvalget skal bruge, når der mangler
forhåndstilmeldinger, er ikke rimelig. Det er ikke kun jer leverandører, der har travlt i hverdagen,
det har vi i Merprisudvalget også.
Til nye leverandører vil vi anbefale, at man går ind på foreningens hjemmeside
www.danskangus.dk, hvor tidligere nyhedsbreve ligger. Da vi er meget åbne omkring, det vi gør, og
de udfordringer vi har, kan man her læse om alt lige fra, hvordan man leverer til Dansk Angus Kød
og om de tiltag, der er gjort for at lette arbejdsgangen.
Den 9. september har vi takket ja til at deltage til ”Housewarming” for nye værelser,
badeværelser og restaurant på hotel Scandic i Kolding sammen med deres øvrige danske
leverandører.
Chresten Elgaard og Henning Nielsen, Poppelgården har takket ja til at repræsentere Dansk Angus
Kød. Signe Wenneberg fra AOF kommer og taler om klima og bæredygtighed. Chresten og
Henning skal, udover at uddele smagsprøver lavet af Dansk Angus Kød, fortælle om vores dyr samt
betydningen af det samarbejde, vi har med Scandic. Det forventes, at der vil komme over 100
personer.

Den 20. september har Karsten Brødbæk, LandboNord, arrangeret en kødkvægsdag, og i den
forbindelse er vi blevet spurgt, om vi kunne deltage.
I Jerup, nord for Frederikshavn bor Lene Overgaard og Karsten Pedersen som i 2016 indkøbte 20
kvier + 1 foldtyr. I dag leverer de dyr til Dansk Angus Kød. Karsten vil fortælle om den naturpleje,
han driver med deres Angus, og Karen vil berette om udviklingen af Dansk Angus Kød, og hvor vi
står i dag.
Det er altid spændende at deltage i disse arrangementer og super godt, når det er jer leverandører,
der uden tøven siger ja til at stille op. Vi håber, I alle får en god dag med mulighed for at vise og
fortælle om det, I kan.
Venlig hilsen
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