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Kort fortalt ...
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Danish Crown blev grundlagt tilbage i 1887

og har rødder i den danske andelsbevægelse. 
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Danish Crown er en del af 49 milliarder måltider hvert år. 

Baseret på danske kostmæssige retningslinjer om 50 gram kød 

om dagen.
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På globalt plan har vi i alt 89 produktionssteder, 
40 særskilte lagre samt 38 kontorer i 30 lande. 



0
1
2
3

0
1
2
3

milliarder
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Omsætning (DKK) i Danish Crown-koncernen i regnskabsåret 2020/21. 
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49 milliarder
måltider

58 milliarder
i omsætning

5.620
landmænd

26.600 
medarbejdere

På globalt plan har vi i alt 89 

produktionssteder, inklusive 

40 særskilte lagre samt 38 

kontorer i 30 lande. 

Danish Crown blev grundlagt 

tilbage i 1887 og har rødder i 

den danske andelsbevægelse. 

Ansvaret over for samfundet, 

vores medarbejdere og vores 

ejere – landmændene – ligger 

simpelthen i vores gener.

Omsætning (DKK) i Danish 

Crown-koncernen i 

regnskabsåret 2020/21. 

Danish Crown er en del af 49 

milliarder måltider hvert år. 

Baseret på danske 

kostmæssige retningslinjer om 

50 g kød om dagen.



Vores historie

For over 130 år siden udviklede danske 

landmænd deres egne produktions- og 

markedsføringsorganisationer med stort 

fokus på fødevarekvalitet og 

fødevaresikkerhed. Dette har gjort Danish 

Crown til den blomstrende virksomhed, den 

er i dag.

Gennem årene har Danish Crown altid lyttet 

nøje til markederne, og vi har derfor nu 

tilføjet endnu et fokusområde: 

Bæredygtighed
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Vores fundament

Bæredygtighed

Høj kvalitet

Fødevaresikkerhed

Dyrevelfærd

Effektivitet
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Get started with Templafy

Click the Open Templafy icon in the top left corner to 
access masters and presentation content

If offline – Delete this slide, Click New slide and choose a Layout 
in the offline 16:9 format master version
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Bæredygtighed
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49 milliarder
måltider

“

15

Jais Valeur
Group CEO i Danish Crown

Vores ambition er, i 2030 at 

være en succesfuld og 

ledende aktør inden for 

bæredygtig kødproduktion



Stærke partnerskaber
verden over



i verden

Produktion og salgskontorer 
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Fundament

Naturressourcer
Vores fødevareproduktion er afhængig af store 

arealer til landbrug, som gør brug af klodens 
naturressourcer, især til produktion af foder.

Teknologi og knowhow
Vores produktion skal være drevet af stadigt 
renere teknologi og den nyeste viden for at 

sikre bæredygtighed, ressourceeffektivitet og 
høj fødevaresikkerhed.

Kvalificeret arbejdskraft
Vi er afhængige af kvalificeret arbejdskraft for 
at kunne drive vores forretning og udvikle 

innovative og bæredygtige fødevarer.

Løbende interessentdialog

Dialog med myndigheder og meningsdannere 
er afgørende for at sikre gode 

rammebetingelser for vores forretning og for at 
kunne bidrage positivt til samfundet.

Værdiskabelse

Fair betaling for kød
Hovedparten af Danish Crowns indtjening går i 

løbet af året tilbage til vores andelsejere i form 
af løbende afregning og årlig restbetaling.

Måltider til forbrugere
Med høj forsynings- og fødevaresikkerhed 
leverer vi hver dag millioner af måltider af høj 

kvalitet til forbrugere over det meste af verden.

Bæredygtighed fra jord til bord

Vi går forrest i arbejdet med at gøre 
fødevareproduktionen bæredygtig og involverer 
hele vores værdikæde.

Lokale arbejdspladser
Vi skaber job både direkte og indirekte over 

hele verden og bidrager lokalt til opkvalificering 
af vores arbejdsstyrke.
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Hvordan arbejder vi 
med 

fødevaresikkerhed?



Fødevaresikkerhed
Vi skal ALTID gøre det rigtige, når vi…
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Køber ind Gør rent
Indretter

produktionen
Varmer op og 

køler ned

Håndterer 
produkterne

Mærker 
produkterne

Informerer 
om 

anvendelse



Guiding Light
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Danish Crown Politikker

• Dyrevelfærd

• Code of Sustainability

• Food Safety & Quality

• Allergener

• Transport af levende dyr

Lovgivning

• EU og relevant national lovgivning – OBS: HACCP

• Lovgivning I relevante eksportlande : USA, Kina, Japan

Standard Certificeringskrav

• Global Food Safety Initiative (GFSI) godkendte standarder fx:

• British Retail Consortium (BRC)

• International Food Standard (IFS)

• Global Red Meat Standard (GRMS)

Kundestandarder

• Tesco

• McDonalds

• Lidl

• Marks&Spencers

• CasaTerradella

• Mfl. 



Fødevaresikkerhed
Baseret på HACCP principper
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Fødevaresikkerhed 
Fra et kunde og forbrugerperspektiv

• Fødevaresikkerhed er ‘Licence to Operate’ for 
fødevarevirksomheder 

• Fødevaresikkerhed er datadrevet og baseret 
på videnskabeligt datagrundlag. 

• Fødevaresikkerhed kræver en stigende 
mængde af dokumentation – fra leverandør 
til forbruger. 

• Fødevaresikkerhed skal sikres igennem hele 
forsyningskæden 

• Datatransparens, digitale løsninger og 
fødevaresikkerhedskultur er ‘License to Sell’ i 
fremtiden  
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Fødevaresikkerheds - organisering

Verificerer Kvalitetsledelsessystemer 

via interne audits

Koordinerer og deltager i kundeaudits, 

certificeringsaudits, myndighedsaudits 

og inspektioner fra 3.lande

Udvikler og vedligeholder 

Kvalitetsledelsessystemer incl.  

Dyrevelfærdsprogrammer og mapping

af eksportkrav

Supporterer kunder og salg 

Projektledelse –større projekter

Foretager mikrobiologiske og kemiske analyser (ca. 

770.000 pr. år) incl. trikiner, ornelugt og 

restkoncentrationsanalyser. 

ISO 17025 akkrediteret

Supporter organisationen 

gennem dialog og samarbejde 

med det formål at sikre at alle 

relevante beslutninger er taget 

med det formål at sikre 

overholdelse af 

fødevaresikkerhed, lovgivning, 

kundekrav og kvalitetskrav til 

færrest mulige omkostninger 

Medlem af lokal site ledelse

Lokal vedligehold og tilpasning til 

Kvalitetsledelsessystem

Implementering, oplæring og 

opfølgning

Lokal projektledelse og opfølgning
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Indretning af
fødevarevirksomhed



Fastlagte principper for bygning og indretning
Mange hensyn at tage… Bl.a

• Ren vs. uren zone

• Råvarer vs. færdigvarer

• Levende dyr vs. færdigvarer

• Terrorsikring

• Interne transportveje

− Forskellige råvarer, mellemvarer, færdigvarer

− Emballage (primær, sekundær)

− Medarbejdere (zoner, flugtveje)

− Rent og urent udstyr

• Velfærdsfaciliteter

− Kantiner

− Omklædningsrum

• Etc. etc. 
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Procedure og 
procestyring



Hvordan arbejder vi:
Input

Hvordan arbejder vi?: 
Proces
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•Træning

•Implementering

•Overvågning

•Dokumentation

•Analyse

•Planlægning

•Udarbejdelse af 
procedurer

•Verificering

•Evaluering

•Tilpasning

Act Plan

DoCheck
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1. Procedurer og processtyring 



Dataopsamling I produktion
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2. Data capturing in the production



Evaluering
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Kontrol of Fødevaresikkerhed og Kvalitet
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Farm/Leverandør

• Lovgivning og 

standarder

• Audits 

Virksomheder

• Fødevaresikkerheds – og kvalitetsafdelinger

• Implementering af national, EU, non-EU 

legislation

• Overvågning af performance – overholdelse af 

krav incl. interne audits og analyser

DANISH/GRMS/BRC/IFS

• Leverandører og 

virksomheder auditeres af 

uafhængig 3. part 

• GFSI anerkendte standarder 

Kunder med tillægskrav:

• Kvalitetsbesøg

• Audits fra 2. og 3.part 

Fødevarestyrelsen /national myndighed

• Ante- og postmortem kontrol af slagtedyr og 

kroppe - On line overvågning

• Overvågning af dyresundhed, dyrevelfærd og 

fødevaresikkerhed

• Analyse og overvågning af national lovgivning

• Audits og tilsyn

Fødevaresik-

kerhed i 

kontrol 



Udfordringer
Hvordan opretholder vi fortsat høj fødevaresikkerhed under hensyn til:

Mange nationaliteter

Arbejdsmarkedet

Uddannelsesniveau
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Fødevaresikkerhedskultur 

Hvad er det?

• Fødevaresikkerhedskultur:

− Indstilling

− Værdier

− Overbevisning

Skal reflekteres i :

- Medarbejderes og lederes handlinger

- Arbejds og produktionsprocesser

- Proaktive handlinger og investeringer  

Spørgsmål:
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Visioner 
3 ønsker:

Forbedringer af digital 
sporbarhed

Reaktiv vs. Proaktiv

Digitale processer generelt
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Sporbarhed
‘Ét skridt frem og ét tilbage på 4 timer’
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Reaktiv versus Proaktiv



Historisk
Reaktiv

• Procedurer og procesdokumenter

• Dataopsamling og dokumentation 

igennem hele forsyningskæden 

• Dataregistreringer  ‘out of specification’=> 

reaktion og korrigerende handlinger 

• Informationsdeling med leverandører og 

kunder er delvist manuel 

• Noget data kræver ‘human analyses’

• Worst case:

− Tilbagekaldelse af produkter fra forbrugere 

i hele verden 

I fremtiden
Proaktiv

• Minimale manuelle registreringer 

• Ingen stand-alone systemer

• Et datapunkt ‘out of specification’ 

medfører automatisk korrektion inden 

produkter har forladt virksomheden

• Leverandører og kunder har online adgang 

til relevant data for deres produkt

• Worst case:

− Produkter stoppes på lager 
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Digitale processer generelt  



Smart Factory – Industry 4.0
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Tak for idag
☺


