Hedensted Gruppen | Marts 2018
har 5.700 tæver. Han investerede i
vejeprogrammet i 2016 og har kørt
med det i en hel sæson.
”Med WeightLog er man helt sikker
på – når vægtene er spredt korrekt
– at få et reelt vægtgennemsnit,
også selv om de står i en hal med
lidt mindre kulde eller varme end i
de andre haller. Desuden kan man
trække på den enkelte hal eller det
enkelte dyr og se, hvordan dyrenes
vægt er i forhold til den øvrige del
af farmen,” siger Per Eriksen videre
og fortsætter:

Overskueligt
og virkelig
brugervenligt
”Vi kan gå ude i hallerne og se data på dyrene på iPad eller smartphone, og vi kan sidde inde og jonglere med de samme data på
PC’en,” siger Per Eriksen.

”D

”Vi kan se, hvordan dyrene trives,
både om de går op og ned i vægt,
og vi får et tydeligt overblik over
tilvækst i løbet af året og en klar
fornemmelse af vægttabet i
vinterperioden frem til flushing.
Det er specielt i vinterperioden og
i vækstsæsonen, at WeightLog er
en stor hjælp i dagligdagen.”
Arbejdsbesparende
Per Eriksen beskriver vejeprogrammet som arbejdsbesparende,
fordi man dagligt får vækstdata på
dyrene helt automatisk og har dem
med det samme på computeren.
”Før skulle vi to mand ud for at veje
dyrene manuelt. Det tog mellem
tre kvarter og en time hver uge,”
fortæller han.
Jævn og konstant tilvækst

”Vi kan se, hvornår vi skal være opmærksomme på tæverne, hvornår
de går ned i vægt, og hvornår de
begynder at blive presset, hvilket
giver en bedre mulighed for at styre fodringen, så de får foder nok,”
pointerer Per Eriksen og tilføjer:
”Og det, at vi får data hele tiden og
hele tiden kan følge med i, hvordan
dyrene trives, er nok den største
fordel ved WeightLog. Vi har nemmere ved at styre dyrene, f.eks. i
vinterperioden. Og så sparer vi en
hel del mandetimer, fordi vi ikke
mere skal veje manuelt.”
Betyder noget for frugtbarhed
For Per Eriksen er der ingen tvivl
om, at de forbedrede muligheder
for at kontrollere vægttab og tilvækst kommer til at betyde noget
for frugtbarhed blandt tæverne og
for skindstørrelsen.
”Med WeightLog er vi også klar til
en fremtid, hvor mere og mere bliver koblet sammen elektronisk og
styret fra en computer,” siger han
og efterlyser her og nu mulighed
for at få data om den lokale udendørs temperatur ind over WeightLog og følge den i vinterperioden
for at se paralleller til fodring/
vægttab.
”Det ville være et stort plus,” siger
Per Eriksen, der for kontrollens
skyld manuelt har vejet dyr, som er
med i det elektroniske vejesystem.
En difference på blot 25 gram er,
hvad han har konstateret. ”Og det
er helt OK,” siger han. n

Pelsavisen

et fungerer fantastisk
godt. Vi kan gå ude i
hallerne og se data på
dyrene på iPad eller smartphone,
og vi kan sidde inde og jonglere

med de samme data på PC’en.
WeightLog er meget overskueligt
og virkelig brugervenligt, og det er
nemt at lægge data ind og slette
data i vejeprogrammet. At oprette

og flytte rundt på vægte – det er
der ingen ben i.”

Det siger Per Eriksen, indehaver af
Båstlund Mink ved Billund, hvor han

Ydermere kan data fra WeightLog
give sikkerhed for, at man i vækstsæsonen får en jævn og konstant
tilvækst, ligesom man i dieperioden kan sikre sig, at tæverne
holder huld.

Er der forskel på savsmuld?

Farvel til minkbranchen

Goddag til ny CEO hos HG

Per Normann Petersen, CEO og indehaver af Dansk Træmel A/S, forklarer, hvorfor det er så vigtigt at bruge lyst
træmel, når skindene skal tromles.

Johannes Nielsen takker af efter 40 år som salgskonsulent i den danske minkbranche.

Den nye CEO hos HG er med egne ord temmelig nørdet –
specielt på IT-området. Mød ham på bagsiden.
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”Optimal rensning af skindene er lig med optimal
kvalitet og perfekt underuld, som giver en højere
andel af velvetskind.
Desuden medfører bedre
renseevne et mindre
forbrug af træmel,”siger
Per Normann Petersen fra
Dansk Træmel A/S.
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verflade og fylde. Det er
det, minkskind handler
om, det minkavleren
sælger. Lidt ligesom pigen, der
skal på date lørdag aften – håret
er sat op og stråler. Minkskind
skal gøre det samme og holde
sig flotte i fire-fem måneder. En
vigtig forudsætning for det er
rensningen i pelseriet. Og forudsætningen for rensningen er det
rigtige træmel.
Lyst træmel.
”Når træmel er lyst, er det udtryk for, at det er lavet af friskt
bøgetræ, hvilket igen betyder, at
træmelet ikke forringer renhedsgraden på skindene – som det er
tilfældet med rødligt og mindre
lyst træmel,” siger Per Normann
Petersen, CEO og indehaver af
Dansk Træmel A/S, som leverer
træmel til HG.
Han tilføjer: ”Optimal rensning
af skindene er lig med optimal
kvalitet og perfekt underuld, som
giver en højere andel af velvetskind. Desuden medfører bedre
renseevne et mindre forbrug af
træmel.”
Merindtjening på 30 kr. pr. sæk

Vejlevej 15 · DK-8722 Hedensted
Telefon +45 75 89 12 44
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Der er forskel på træmel, og
forskellen på god og dårlig træmel kan ifølge Kopenhagen Fur
udgøre op til tre kvalitetspoint,
hvilket i februar 2016 minkpriser
svarer til 0,65 kr. pr. skind. Bruges

der en sæk træmel til 50 skind,
vil afregningsprisen på skindene
svare til en merindtjening på 30
kr. pr. sæk.

skindene koster på afregningen.
Det er et regnestykke, som taler
for sig selv.
Et særkende for Dansk Træmel

Hvis træmelet ikke er lyst, vil
det medføre farveafsmitning
på skindene. Det ses især på
de lyse typer, som i øjeblikket
udgør halvdelen af den samlede
skindmængde. Bliver man rykket
fra renhed 1 til 2 eller måske helt
op til 3 p.g.a. det mørke træmel,
tabes der rigtigt mange penge pr.
skind. Forskellen mellem renhed 1
og 3 er 10 pct. af skindprisen eller
p.t. 25 kr., så bare fem pct., som
rykkes den forkerte vej, koster
mere end 50 kr. pr. sæk træmel.

Et særkende for produktionen
hos Dansk Træmel er brugen af
friskt bøgetræ.
”Ved at bruge træ fra friske
bøgestammer er det os, der
bestemmer, hvordan træmelet
skal fremstilles. Modsat afskær
fra møbelindustri og lignende,
hvor træet er behandlet til andre
formål. Alle forsøg viser da også,
at vores træmel renser skindene
optimalt,” siger Per Normann
Petersen og fortsætter:

Effektiv støvrensning
”Effektiv støvrensning er endnu
en fordel, man opnår med træmel
i den bedste kvalitet, og den er
vigtig af hensyn til medarbejderne i både pelseriet og i sorteringen hos Kopenhagen Fur,”
pointerer Per Normann Petersen.
”Støv er kategoriseret som
kræftfremkaldende,” siger han
og peger desuden på, at støv er
vanskeligt at ryste ud af minkpelsen og vil forringe farve og
renhed i skindet, ligesom støv
er ødelæggende for vitale dele i
pelsningsmaskinerne.
Godt træmel koster under to
kr. pr. skind. Konsekvensen af
manglende renhed eller kvalitet i

”Det er vigtigt for os, at vores
produkter skal være så effektive
som muligt. Det opnår vi ved at
tilbyde mange forskellige typer
og sorteringer i træmel - bl.a.
ensartede specialprodukter
tilpasset til forskellige pelsningsprocesser, som er udviklet
gennem et stort kendskab til
minkskind og mange års erfaring.
Vores specialprodukter har også
længere rækkevidde end øvrige
produkter på markedet, hvilket
reducerer forbruget og sparer på
de ressourcer, der skal tilføres i
pelsningsprocessen.”
Fra bøgestammerne er skåret
op på savværket, til savsmuldet
tørres i et højteknologisk tørreog varmebehandlingsanlæg, går

der ganske få minutter – hvilket
giver det lyse og rene træmel. At
træmelet har en stor og ru overflade bevirker, at det kan rense og
suge hurtigt. Ydermere er der kun
otte pct. vand i træmelet. Da vand
vejer fire gange så meget som
savsmuld, betyder lav vandprocent mere træmel for pengene.
To fabrikker = højere leveringssikkerhed
Dansk Træmel råder over fabrikker både i Esbjerg og i Lunderskov. Den sidstnævnte er helt ny
og blev opført, fordi der skulle
bruges mere kapacitet for at
klare efterspørgslen. ”Og det er
aldrig rart at skuffe kunder, der
efterspørger ens produkter,”
fastslår Per Normann Petersen.
”Vi var udsat for et par småbrande på fabrikken i Esbjerg,
brande som kunne have udviklet
sig til mere, hvis uheldet havde
været ude. Med to fabrikker kan
vi garantere væsentligt højere
leveringssikkerhed og fleksibilitet, hvilket specielt de store
pelserier efterspørger,” siger han
og tilføjer:
”Vi kan nu også levere træmel
i løs vægt. Det betyder mindre
omkostninger både for os og
minkfarmerne.” n
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WeightLog:
Fremtidens ledelsesværktøj

Eftersom foder udgør ca. 40 pct. af produktionsomkostningerne, er det vigtigt at få mest muligt
ud af foderet via optimal huldstyring og tilvækst.

”A

utomatisk vejning af mink
med WeightLog er fremtidens
ledelsesværktøj på minkfarmen.” Sådan lyder det fra Johan B. Sørensen,
HG-salgsansvarlig for vejesystemet, der
hjælper med til at sikre den daglige tilvækst
og optimal huldstyring.

”I løbet af et, måske to år kan vi med data
fra avlerne med det højeste hvalperesultat
formentlig lave en vejledende vægtkurve,
således at WeightLog-data bidrager til øget
kuldstørrelse,” spår Johan B. Sørensen

”Eftersom foder udgør ca. 40 pct. af produktionsomkostningerne, er det vigtigt at
optimere huldstyring og tilvækst og dermed
få mere ud af foderet. Præcis det opnår man
med data fra WeightLog. Og i sidste ende
betyder det flere solgte skind pr. tæve og en
bedre skindpris,” siger Johan B. Sørensen.

Med WeightLog bestemmer man selv, hvilke
perioder man vil se grafer for, hvilke farvetyper der skal være i burene osv. Vejesystemet
kan bruges til 45 forskellige farvetyper.

WeightLog-softwaren kræver et bestemt
antal pålidelige vejninger fra hver vejehylde
pr. dag, for at vægten kan accepteres som
pålidelig. Med fakta om minkenes daglige
vægtudvikling kan man kontrollere, om den
valgte fodringsstrategi er optimal. I vækstperioden kan man tjekke, om minkene tager
nok på uden at gå i stå under ofte meget
skiftende vejrforhold. Specielt i varme perioder kan daglige vejetal hjælpe med løbende at
finde den mest optimale måde at fodre på, og
man kan eksperimentere med antal daglige
fodringer og tidspunkter.
I den kommende tid udvikles WeightLog med
en benchmarking-funktion, så man kan sammenligne sin tilvækst med de 10 pct. bedste.
I huldstyrings- og diegivningsperioden kan
man tjekke, om minkene slankes kontrolleret
ned og næsten kommer tilbage på november-vægten lige inden fødsel.

Bestemmer selv perioder, farvetyper osv.

”Der skal bruges 12 vejehylder pr. type for at
få et retvisende billede af typens vægtudvikling. Ved tre farvetyper skal der altså bruges
36 vejehylder, hvilket betyder en samlet årlig
omkostning, inkl. renter, afskrivning og licens,
på godt 14.000 kr. Hvis man har 10.000 skind,
skal man optimere størrelsen eller hvalperesultatet med seks pct., for at investeringen er
rentabel. – Illustreret ved, at en størrelsesforbedring (+30 kr. pr. skind) på seks pct. på
10.000 individer vil betyde, at 600 dyr vil give
en ekstra størrelsesgevinst = 600 x 30 kr. =
18.000 kr. Desuden vil et forbedret hvalperesultat – eksempelvis fra fem til seks hvalpe
– også kunne forbedre investeringskalkylen
yderligere,” forklarer Johan B. Sørensen.
Løsninger til fodercentraler
For fodercentraler kan WeightLog give en
pejling på, hvor godt og velsmagende foderet
var i går – og på den måde hjælpe med at
finde de bedste leverandører. Man kan ikke
lave analyser på smag. Det kan kun minkene
give svar på ved at æde foderet.

”Har en fodercentral nok avlere koblet på, kan
vores fodercentralløsning give en hurtig kvittering på, hvordan foderet virker,” understreger Johan B. Sørensen.
Som WeightLog-bruger vælger man selv, om
fodercentralen må se ens data med navn, eller de skal være anonyme. Men ved at tilkoble
sin fodercentral i WeightLog-platformen
kommer man på sigt til at kunne se vægtudviklingen på ens egne dyr sammenstillet
med de andre avlere, der har valgt samme
fodercentral.

Fakta om WeightLog
u 95 pct. af dyrene er egnet til
automatisk vejning.
u Vejning af to dyr i samme bur.
u Præcision på 99 pct. af 12 dyrs gennemsnitsvejninger fra dag til dag.
u Præcision på 98 pct. af et dyr over
tre dages vejninger.

Ny App til smartphonen

u Altid minimum 200 g forskel på dyr.

Som næste skridt med WeightLog har HG lige
lanceret en App til smartphonen.

u Minimum 800 g vægt for et dyr til 		
vejning.

”Vi har desværre erfaret, at de mange
forskellige smartphones har meget forskellige styresystemer, hvorfor det kan give
utilsigtede brugerflader, hvis man går på
WeightLog via internettet og den normale
brugerflade, man kobler på via en PC. Derfor
skal en smartphone bruge den nye App til
iPhone og Android. Med App’en kommer man
på sigt til – mens man står ved vejehylderne
– direkte at kunne indtaste type og start-/
kontrolvægt og at kunne kalibrere vægtene,”
siger Johan B. Sørensen og understreger, at
HG p.t. anbefaler at kalibrere fire gange årligt,
da vejehylderne vejer hvert sekund 365 dage
om året.

Det anbefales, at eksisterende hylder i
buret fjernes. Vejehylder monteres evt.
sammen med hvalpevand. Kalibrering
af vejehylder fire gange årligt.
Sørg for altid at opdatere systemet ved
indsætning/flytning af dyr.
En WeightLog-løsning indeholder:
u vejecomputer til seks vejehylder
u gateway - typisk en pr. farm
u en vejehylde pr. burrum

”Man får selvfølgelig på sigt også adgang til
mange af de samme informationer på sin App
som på PC,” tilføjer han. n
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Vi sikrer What
dine værdier
Securing
Matters
w w w. b e t a f e n c e . c o m
Betafence
former
sikkerhedshegn,
skovhegn,fencing,
pigtråd, barbed
havehegn,
minkog rævetråd
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produces allalle
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security
fencing, forest-area
wire,
garden
fencing,
mink
and
fox
wire,
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a
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welded
and
woven
products
for
the
farming
industry.
samt en lang række svejste og vævede produkter til landbruget og industrien.
Betafence is the undisputed world leader in the production of wire mesh solutions - largely because the

Betafence
er den
absolut førende
trådproducent
– især
fordi virksomheden aldrig går på kompromis,
company never
compromises
on standards
and quality
targets.
når det gælder standard- og kvalitetsmål.
With 11 manufacturing units and a worldwide sales network, Betafence is represented in more than
100 countries.

Med ni produktionsenheder og en verdensomspændende salgsorganisation er Betafence repræsenBetafence is the only company on the market that manufactures all wire grades used in the fur industry:
teret
i mere end 100
lande. galvanised, stainless steel, woven and plastic-coated.
Zinc Aluminium,
Zincalu10*,
Betafence: er den eneste trådproducent på markedet, der fremstiller alle trådkvaliteter til pelsdyrZincalu10 is a new coating developed by Betafence. It has an increased aluminium
*NEWAlu-zink,
branchen:
ZinkAlu10,
rustfri, vævet
ogtraditional
plastbelagt.Galfan
Den plastbelagte
tråd udføres
percentage
in the galvaniseret,
coating compared
with the
or Zincalu coatings.
Salti
dag
med
den according
stærke ZinkAlu10
undershows
coatingen.
spray
testing
to ISO 9227
an improved corrosion resistance. This new type of coating,
together with a proprietary production process of Betafence guarantees an excellent corrosion resistance.

Securing
Matters
Vi sikrer What
dine værdier
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Gør kineserne det samme med
mink, som de har gjort med stål?
Med en produktion og et forbrug på halvdelen af hele verdens
stål styrer Kina priserne på stål, men sådan var det ikke for
blot 15 år siden.

K

ina producerer og forbruger over
halvdelen af de 1,5 milliarder tons
stål, som årligt fremstilles på
verdensplan i dag. Sådan var det ikke for
blot 15 år siden. Da havde den kinesiske
produktion minimal betydning for verdensmarkedet. Siden er Kina accelereret
voldsomt, har investeret massivt i stålindustri, og i dag styrer kineserne priserne på
stål – deres indflydelse er altafgørende for
stålpriserne.
”Halvdelen af verdens stålproduktion
rykkede til Kina, uden at vi opdagede det i
Europa. Man taler om The Black Box – kinesernes evne til at gøre ting i det skjulte,”
pointerer Michael Christensen, ny CEO i Hedensted Gruppen, og stiller spørgsmålet:
”Er der også en sådan Black Box i minkbranchen?”
Købte nedlagte stålvalseværker
Det kinesiske ståleventyr startede i begyndelsen af 90’erne og 00’erne, da kineserne købte nedlagte stålvalseværker bl.a.
i Ruhrdistriktet i Tyskland, skilte dem ad
og sejlede dem hjem til Kina, hvor de blev
genopført og kopieret. Resultatet blev en
bræmme af stålværker op langs floderne
300 kilometer fra den kinesiske østkyst.
”Efterfølgende har Kina via massive
investeringer i et topmoderne, effektivt
produktionsapparat fra 2008 skabt sin
egen hovedstyrende rolle inden for stålet.
I modsætning til dette står meget af verdens øvrige stålproduktion, bl.a. i USA og
EU, hvor stålværkerne er gamle og nedslidte. Det kinesiske produktionsapparat har
kapacitet til at fremstille 70 pct. af verdens
stål. Derfor har Kina så stor indflydelse på
stålpriserne,” fortæller Michael Christensen og tilføjer:
”Stålproduktion er noget af det mest
forurenende, der findes, og i Kina har man
store problemer med forurening inden
for mange sektorer. Et godt eksempel
på Kinas handlekraft og indflydelse ses i
forbindelse med opvarmning af boliger i
det kolde, nordlige Kina i efteråret 2017.
For at begrænse forureningen dikterede
den kinesiske regering, at der i perioden
fra november 2017 til det kinesiske nytår
medio februar 2018 skulle produceres mindre stål, mens kineserne til gengæld kunne
skrue op for varmen i deres boliger. Det
var nødvendigt for at kompensere for den

øgede luftforurening fra kulkraftværkerne,
der leverede fjernvarme, og det havde
straks en opadgående effekt på stålpriserne på verdensmarkedet. Og modsat, da
kineserne den 16. februar igen måtte nøjes
med mindre varme, og der i stedet for blev
skruet op for stålproduktionen påny. Et
klart bevis på den kinesiske indflydelse.
Malm, skrot og koks
I stålproduktion indgår malm og skrot –
gammelt stål fra broer, jernbaneskinner,
fordøren på en Passat osv., som genbruges
i nyt stål. Recirkuleret stål udgør ca. 50 pct.
af den nye stålproduktion og fremstilles
ved hjælp af el, hvorimod koks er altafgørende for fremstilling af stål i højovne.
Energi påvirker stålpriserne meget, og det
samme gør transportomkostninger.
Godt tre pct. af den samlede verdensproduktion er rustfrit stål, hvor den såkaldte
sorte stål tilsættes legeringselementer i
form af grundstofferne nikkel med typisk
18 pct. og krom med typisk otte pct. De to
grundstoffer påvirker stålprisen hver især
med en faktor 10–20 og gør samlet, at
rustfrit stål typisk koster fire gange mere
end almindeligt sort stål. Man kan forsimplet sige, at prisen på rustfrit stål påvirkes
med faktor 0,2 fra skrotprisen og med
faktor 0,4 for både krom og nikkel, så det
er krom og nikkel, der udgør 80 pct. og er
helt afgørende for prisdannelsen.
Begge grundstoffer og legeringselementer
indgår desuden i store mængder i batterier
til fremtidens elbiler, hvorfor der kan blive
knaphed på nikkel og krom. – Hvilket vil
gøre rustfrit stål meget dyrere, hvis udviklingen inden for elbiler bliver som forventet. Forbruget af rustfrit stål er stigende.
Handles i amerikanske dollars
”Også det forhold, at stål handles i
amerikanske dollars, har indflydelse på
stålpriserne. Den fordel, det hidtil har
givet os i Europa p.g.a. den lave dollarkurs,
kan vi ikke påregne at have fremadrettet, eftersom dollaren forventes at stige.
Stålpriserne reguleres af handel på diverse
børser, hvilket vi også kender inden for
mink med Kopenhagen Fur,” siger Michael
Christensen og tilføjer, at den megen fokus
på CO2-kvoter og miljørigtig produktion i
Europa skævvrider europæiske stålproducenters konkurrenceevne i forhold til Kina.

Der forbruges 170 mio. tons stål i Europa,
heraf en mio. tons i Danmark svarende
til 0,07 pct. af verdensforbruget. I USA er
forbruget 120 mio. tons, hvoraf 80 pct.
er dyr egenproduktion på tre amerikanske stålværker. En toldmur og præsident
Trumps ”America First”-koncept muliggør
de høje priser på stål i USA.

”Vi kommer til at bruge alle mulige ressourcer i fremtiden til at udvikle maskiner
og farmløsninger, som vil kunne understøtte målet om at skabe en konkurrencedygtig produktion i Europa,” slutter Michael
Christensen. n

Hvad med minkbranchen?
Kommer det samme, der er sket inden for
stål, til at ske i minkbranchen?
”På fem år har Kina disrupted minkbranchens basis og står nu også for over 40
pct. af verdens skindproduktion. Så skal
minkfarmeren være bange for det, der
kommer, eller skal vi se nye muligheder i
Kina? I hvert fald skal vi forberede os på
noget andet i fremtiden og forsøge i tide
at åbne op for kinesernes Black Box inden
for mink,” siger Michael Christensen og
fortsætter:
”I HG vil vi skubbe på udviklingen og
bidrage til at sikre den danske minkbranche i særdeleshed og den europæiske i
almindelighed ved at byde ind med al den
kompetence og viden, vi har i vores organisation. Vi har fokus på, hvordan vi undgår
at blive overrasket i vores branche, ligesom
man blev det i stålindustrien,
og vi er altid parate
til at diskutere
forholdene og
udviklingen
med vores
kunder og
samarbejdspartnere.”
HG har
disse bud
på redskaber, der
skal tages i
anvendelse:
u Accept og større
forståelse af, hvordan og
hvorledes minkproduktionen foregår i Kina.
u Stædig fastholdelse af det kvalitetsniveau, vi har opbygget i Europa.
u Sikring af, at WelFur bliver udbredt, realiseret og gennemført inden 2019.
u Via digitalisering på farmernes vilkår
bidrage til at formindske produktionsomkostningerne – uden at gå på kompromis
med WelFur. Her tænkes på optimeringstiltag som WEIGHTlog m.v.
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Pelsavisen

Takker af efter
40 år i branchen
Den 1. februar 2018 er det 40 år siden, Johannes Nielsen startede som salgskonsulent
i minkbranchen. Nu stopper han med udgangen af marts måned.

nene sendt retur sydover med
frostfisk til eksportmarkeder som
f.eks. Frankrig,” husker Johannes,
der gennem sit lange virke netop
har haft tråd som speciale.

Det var en god ven og kollega,
der i 1978 efter knap 10 år hos
P. Conradsen endelig fik overtalt
Johannes til at gå ind i minkbranchen som sælger. I omegnen af
Frederikshavn lå der en hel koloni
bestående af 30-40 fritidsfarme
med en besætning på mellem 30
og 100 tæver. ”Dengang var minkavl for mange en bi-beskæftigelse,
selvom der også var store farme ”
fortæller Johannes.
Sælger som jobbetegnelse var heller ikke helt så entydigt, som det er
i dag: ”Når der kom nye trådforsyninger fra Bekaert (Betafence), blev
sælgere og kontorfolk sendt ud for
at hjælpe med at læsse af – med
håndkraft. Bagefter blev lastvog-

Generelt lå farmene i Danmark
dengang typisk omkring fiskerihavnene med let adgang til minkfoder.
I Jylland især på vestkysten, som
skulle blive Johannes’ primære
salgsdomæne – først med Jasopan
og siden foråret 2005 med Hedensted Gruppen som arbejdsgiver.

Det andet hjem
På trods af et familieliv med kone
og to børn i Frederikshavn har Johannes hver eneste uge fra tirsdag
til fredag boet på ét og samme
værelse på Hotel Fjordgården i
Ringkøbing. Det blev i den grad
hans andet hjem, at hotellet efter
en istandsættelse med nyt møblement fik klar besked: ”I kommer til
at sætte min gamle stol tilbage!” Og
sådan blev det.
Johannes bryder sig generelt ikke
om forandring. – Heller ikke, da
Jasopan ville indføre edb, bl.a. til ordreregistrering. Det ved vi fra Hans
Schmidt Andersen, der i 1980erne
var tilknyttet Jasopan som bestyrelsesformand og som konsulent
for bl.a. at komme med gode ideer
til, hvordan man kan trimme en
virksomhed. Han driver i dag egen
konsulentvirksomhed og fortæller
om dengang:
”Vi fandt på et tidspunkt ud af, at
Johannes blev ved med at skrive

Når Jasopan var ude og demonstrere nyt pelsningsudstyr, sagde Johannes gerne: ”Lad nu bare de unge komme
til!” En af de unge var Jens Villadsen, der i dag er HG’s salgschef i Skandinavien.
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ordresedler i
hånden, som
han plejede. Alt
det nymodens
med computer
og den slags, det
endte hans kone
med at sætte sig
ind i. Aase sad
hver weekend og
ordnede det for
ham.”
En af de
dygtigste
Hans Schmidt
Andersen har en
vægtig pointe at
føje til historien:
”Johannes er en
yderst behagelig
mand. – Og en
af de dygtigste
sælgere, jeg har
kendt overhovedet. Derfor
kunne han få det
præcist, som han ville have det.”

Fra mange fritidsbrug til få
fuldtidsbedrifter

”Sekretæren overtog naturligvis
den digitale del af arbejdet, og så
kunne Johannes koncentrere sig
om det væsentlige: kunderne. Jeg
vil tro, det var nærmest umuligt
for andre sælgere at overbevise
Johannes’ kunder om, at de skulle
prøve noget nyt. Jeg kan heller ikke
forestille mig, at vores konkurrenter
som f.eks. HG kunne drømme om
at sende nogen på charmeoffensiv
på Bornholm. Alle avlerne derovre
var nemlig Johannes’ kunder. Og
arbejdet styrede han helt selv –
uden andres indblanding.”

I branchen som sådan er der naturligvis sket en markant forandring
gennem Johannes’ virke: ”Professionalisering. Det er kort fortalt, hvad
der er sket,” siger han og uddyber:
”De danske minkavlere har for alvor
specialiseret sig i faget. – Godt
hjulpet på vej af den teknologiske
udvikling, hvor maskiner og edb nu
klarer det meste. Der er langt færre,
men til gengæld langt større farme.
Det er nogle af hovedlinjerne i den
udvikling, jeg har oplevet.”

Jens Jørgen Madsen er meget enig
i, at Johannes er en af de dygtigste sælgere. Flittig, empatisk og
har orden på sine ting. ”Det er nok
rigtigt, at Johannes’ kone, Åse, til at
begynde med hjalp med ordreindtastningen, men de sidste ti år
har Johannes faktisk selv lært sig
at gøre det, også i de seneste ITopdateringer,” siger han.

At Johannes er en fremragende
sælger, synes han ikke er noget at
prale af: ”Jeg husker, da vi første gang kunne demonstrere en
skrabemaskine med luft. Alle de
fremmødte var dybt imponerede
over vidunderet, der hurtigt kom
ud og stå i de mange små pelserier
op langs vestkysten. For det helt
afgørende spørgsmål var:

Kunder i flere generationer

t
t
t

J

ohannes Nielsen begyndte sin
erhvervskarriere efter realeksamen og aftjent værnepligt
med at stå i lære hos P. Conradsen
i Frederikshavn. Her arbejdede han
seks dage om ugen med proviant til
fiskekuttere, isbrydere, flådestationen og Stena Line færgerne.
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Har min kollega på nabofarmen
købt en? Når jeg så nikkede, var
det helt indlysende: Jamen, så skal
jeg også have én! Det var i de gode
tider.”
Gennem de senere år har det faktisk mange steder været 2. generation fra samme familie, som Johannes har besøgt. ”At man har været

med så længe, at man kender flere
familier gennem generationer, er
selvfølgelig med til at gøre arbejdet
til noget helt specielt,” siger han.

og kan fremover skrive ’Livsnyder’
på visitkortet.

I kraft af sit job som sælger har
Johannes haft lejlighed til at se og
opleve et hav af spændende steder
overalt i Europa. Nu flytter han
permanent hjem til Frederikshavn

Johannes ønsker ingen særlig opmærksomhed omkring sin person
i anledningen af 40-års jubilæet.
Men han er med på HG’s stand i
Herning. Her håber han – helt ufor-

melt – at få lejlighed til at sige farvel og tak til alle sine gode kunder,
kolleger og venner i branchen.

Ingen opmærksomhed, tak!
”På Hedensted Gruppens vegne vil
jeg gerne sige dig tusind tak for din
store indsats. Vi ønsker dig alt godt
fremover! – Og kommer til at savne
dig,” siger Jens Jørgen Madsen. n

Let og hurtig flåning
M

ed maskiner samt transportog ristebånd fra HG kan du
sikre dine medarbejdere i
pelseriet et let og hurtigt arbejdsflow.
– Uanset hvor mange skind, du ønsker
at flå pr. dag.

Når kroppene er tromlet i den selvtømmende kropstromle, sendes de
ud på ristebåndet, som automatisk
starter og stopper. Så er der altid en
mink klar til operatøren ved Combi Cut,
som skærer minkene op og løsner hale
og bagben.

De opskårne mink afleveres igen via
transportbånd ved Quick Skin, som
klarer resten af flåningen.
HG hjælper gerne med gode ideer
til, hvordan flålinjen kan indrettes
mest hensigtsmæssigt – afhængigt
af pladsforholdene og den ønskede
kapacitet i pelseriet. n

•• Granly
Granly Diesel
Diesel A/S
A/S er
er aut.
aut. importør
importør af
af Kubota
Kubota
industri
industri dieselmotorer.
dieselmotorer.
•• Vi
Vi lagerfører
lagerfører det
det meste
meste af
af Kubotas
Kubotas program
motorpro-og
alle
gængse
gram
og allereservedele.
gængse reservedele.
•• Kubota
Kubota er
er en
en af
af verdens
verdens største
største producenter
producenter af
af
industri
industri diesel
diesel motorer
motorer -- fra
fra 6
6 hk
hk op
op til
til 100
100 hk.
hk.
•• Kubota
Kubota opfylder
opfylder alle
alle gældende
gældende emissionskrav.
emissionskrav.

AGT
DØ:G2N2 V40 4018593

Osted 20 61 4
g:
Esbjer

Granly Diesel

4320 Lejre - 6700 Esbjerg - Tlf. 46 42 35 50 - www.kubota.dk / www.granlydiesel.com
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Danske minkavleres
skindpris trækker fra

Pelsavisen

Tidligere CEO og nu bestyrelsesformand hos HG, Jens Jørgen
Madsen, kigger tilbage på 25 års fantastisk udvikling og fremad
mod en spændende fremtid for minkbranchen.

F

or 20 år siden rejste danske
minkavlere til bl.a. Holland
for at lære om pelsdyrerhvervet og lære at lave store mink.
Nu er det omvendt. Nu kommer
verdens pelsdyravlere til Danmark
for at lære, hvordan man får en
højere skindpris.

Danmark er således det eneste
land i EU, der har overskud på handelsbalancen med Kina – grundet
salg af minkskind.

På 20 år har dansk minkavl arbejdet sig op til en position som nr. 1 i
verden målt på skindprisen. Norge
og Spanien er dem, som følger
bedst med Danmark, men ellers
ligger der en stor gruppe af lande,
som får ca. 25 pct. mindre i gennemsnit pr. skind end Danmark.
Hvis vi måler på kostprisen på at
producere et minkskind, har Danmark en placering i den modsatte
ende, så det er vigtigt for danske
avlere, at de 25 pct. i merpris
udgør mere end de ca. 60 kr., som
kostprisen er højere.

Det spørgsmål har vi stillet til Jens
Jørgen Madsen, indtil udgangen
af januar 2018 CEO hos HG, nu bestyrelsesformand. Han har været
i minkbranchen i 30 år og hos HG
i de 25 år og har haft kontakt til
mange pelsdyravlere rundt omkring i verden.

Hvad er det, som har ført dansk
minkavl frem til denne globale
lederposition?

”Det har været en fantastisk rejse,
for minkbranchen er en enestående branche – en lille familie
med ca. 3.000 europæiske avlere,”
siger Jens Jørgen Madsen, der
peger på flere årsager til dansk
minkavls fremgang.

”Sammenholdet i dansk minkavl
er en væsentlig årsag. Man har evnet at få det bedste ud af de forskellige ideer og tanker fra avlerne
og samtidigt haft de dygtigste
avlere i spidsen, som har udgjort
bestyrelsen for Kopenhagen Fur.
En meget kompetent bestyrelse,
der gennem mere end 20 år har
formået at tiltrække dygtige
ledere, således at Kopenhagen
Fur til stadighed er en meget
veldrevet, andelsejet virksomhed,
der har evnet at tjene penge – og
udbetalt overskudsdeling på 5-10
kr. pr. skind gennem årene,” siger
Jens Jørgen Madsen og fortsætter:
”En anden væsentlig faktor er
den skandinaviske husdyrkultur,
hvor det at sørge for, at dyrene
har det godt, ligger dybt i DNA’et.
Der nørdes hele året igennem med
minkene for at passe dem godt og
derved påvirke skindprisen opad.
Toppen af danske pelsdyravlere
er ofte skinddommeruddannet

i et netværk, der spreder viden
og udvikling til glæde for hele
branchen.”
Har noget, andre ikke har
Jens Jørgen Madsen påpeger endvidere, at danske minkavlere med
andelskulturen, når den er bedst,
har noget, avlere i andre lande ikke
har. Andelssamfundet bygger på et
historisk grundlag om at stå sammen og arbejde i fællesskab om
at udvikle sig og dele viden med
hinanden, så man både enkeltvis
og samlet kan blive dygtigere.
”Det ville være ønskværdigt, hvis
vi leverandører kunne gøre det
samme. Vi bruger hver især en
masse penge på at beskytte os
med patenter og bekrige hinanden
bagefter – og det i en branche så
lille som minkbranchen, hvor både
midler og ideer i stedet for kunne
bruges til at forstærke udviklingen
af maskiner, udstyr og processer
til gavn for alle i erhvervet,” siger
den nye HG-bestyrelsesformand.

Penge til PR- og lobbyarbejde og
forskning
”Kopenhagen Furs evne til at tjene
penge genererer – ud over midler
til overskudsdeling – også en hel
del penge til PR- og lobbyarbejde
og forskning, og det er vigtigt,”
pointerer Jens Jørgen Madsen.
”Forskning og rådgivning er hjørnestenene i fremdrift. Skulle det
betales direkte via kontingentet
fra avlerne, ville budgettet være
langt mere begrænset, end hvis
det – som i Danmark – betales
delvist via overskud fra Kopenhagen Fur,” vurderer han.
”Når der er modstand mod branchen, og det er der af og til, ville
man uden disse penge ikke have
haft en chance over for modstanderne. Hvor man i andre lande skal
ud og samle ind til denne kamp,
er den danske minkbranche svær
at bekæmpe, fordi branchen har
penge, har noget at kæmpe med,”
siger han og erindrer om Operation X-udsendelsen i TV i 2009.
t
t
t

Minkavlens betydning for den
danske samfundsøkonomi
er markant: 5-10 pct. af netto
betalingsbalanceoverskuddet.

Sammenholdet i dansk minkavl

Kaffe af høj kvalitet
Kaffen er fremstillet af de fineste råkaffer
– der sikrer en blød, rund og fyldig smag.

Kontakt os for en snak
om olie og få et godt tilbud

Ring 7012 8888 alle dage, døgnet rundt
Høj kvalitet

Q8 dieselprodukter og smøremidler er baseret på
de bedste råolier og additiver

Hurtig levering

Dag til dag levering – markedets hurtigste

God service
Vejlevej 15 • 8722 Hedensted • Tlf.: +45 75891244
www.hedensted-gruppen.dk
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Døgnåben kundeservice
Kompetente produktteknikere er klar med vejledning
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Ind imellem arbejdet som bestyrelsesformand og ambassadør for HG skal der også være tid til dyrene på farmen. Vi fangede Jens Jørgen Madsen i færd med at sikre, at der kommer hvalpe
senere på foråret.
”Selv om det var ulovlige metoder,
modstanderne tog i brug, og selv
om de gav et stærkt forvrænget
billede af branchen, var det et
”wake up-call” for minkbranchen.
Man tog kritikken alvorligt, gik
forrest i bestræbelserne på at
skabe øget velfærd og fik vendt
noget negativt til noget positivt,”
understreger Jens Jørgen Madsen
og tilføjer:
”Når minkbranchen har været
mest presset vedrørende etiske
spørgsmål, har de danske avlere
i løbet af blot én måned ændret
adfærd, de har kigget indad og
spurgt: hvad kan jeg gøre for,
at vi fortsat må have minkavl i
Danmark?”
Bred politisk accept og respekt
”I modsætning til mange andre lande er der i Danmark bred
politisk accept af og respekt for
minkbranchen,” vurderer Jens
Jørgen Madsen.
”Kæmpe respekt vil jeg endda
sige. En respekt og accept, der
skyldes, at branchen har turdet

gøre noget og selv ændre på tingenes tilstand. Med f.eks. WelFurcertificeringen. Men det er vigtigt,
at vi ikke tager den accept for
givet, men hele tiden arbejder på
at gøre os fortjent til den respekt,
som den er udtryk for,” siger han
og erkender blankt:
”At pelsdyravlere også bidrager
med 5-10 pct. af netto betalingsbalanceoverskuddet hjælper nok
også.”
Plasmacytosefrit Danmark
Endnu en årsag til branchens
fremmarch er, at dansk minkavl
har gjort en stor indsats for at
rense Danmark for plasmacytose
– og næsten frigjort Danmark for
denne sygdom som det eneste
land i verden. En sygdom, der
typisk koster branchen 60 kr. pr.
skind delvis fra merudgifter og
lavere skindpriser.
Ingen kender fremtiden, men ...
”Ingen kender fremtiden, men
man kan vælge, hvilken fremtid
man gerne vil have og så arbejde

på, at det, man ønsker, kommer til
at ske,” lyder det filosofisk fra Jens
Jørgen Madsen.

højnelse af kvaliteten/størrelsen
(= bedre skindpriser) og sikring
af den økonomiske handlefrihed
med likviditetsreserver. Og politisk modstand ved at arbejde med
velfærd for dyr og medarbejdere
og få det fortalt og anerkendt i det
politiske miljø – vise den samfundsmæssige betydning og den
ansvarlighed, man udviser over
for sig selv, minkene og sit erhverv,” siger Jens Jørgen Madsen.

”Hos HG tror vi på, at mink vil fortsætte med at være en attraktiv
branche, og at pels vil være attraktivt modemæssigt. Vi tror på
håndværket. Vi tror på budskabet
”back to nature” og skindpelsens
værdi som den ældste beklædningsgenstand, vi har. Vi tror på,
at dyrevelfærd og innovation vil
være vigtigt i minkproduktion
med sporbarhed fra forbruger til
dyr, hvorfor der skal skrues endnu
mere op for det dyreetiske i fremtiden. Og vi tror på en optimering
af avlsarbejdet og produktionen
ved hjælp af automatisering af
arbejdsprocesser og digitalisering
af vidensopsamling og -deling,”
siger han og fremhæver to store
risici og usikkerhedsfaktorer, som
branchen altid vil have at slås med.
Prisudsving og politisk modstand.

I fremtiden får Jens Jørgen Madsen
to hovedopgaver i HG. Den ene bliver at være bestyrelsesformand
med det sædvanlige ansvar og de
opgaver, en formand har over for
ledelsen og nøglesamarbejdspartnere – både på kunde- og
leverandørsiden. Desuden skal
han bruge lidt mere tid på udviklingsprojekter.

”Avleren kan ikke fjerne disse
risici, men de kan gøre sig mindre
afhængige af dem. Prisudsving
ved at arbejde med konstant
reduktion af omkostningerne,

”Den anden opgave er ny og meget spændende, nemlig at være
ambassadør for HG og bestemt
også for branchen. I den rolle skal
jeg arbejde på flere fronter. Den

Hans vigtigste opgaver i fremtiden

politiske: Fortælle om erhvervet som minkavler og om, hvad
branchen gør for dyrevelfærd og
samfundsøkonomi. Desuden følge
forbrugernes efterspørgsel efter
pels, og hvad der lægges vægt på,
når det gælder bæredygtighed og
sporbarhed. Den brancherelaterede: Plædere over for pelsdyravlere
i hele verden om vigtigheden af at
”opføre sig ordentligt” på alle områder i samfundet – ikke mindst,
hvad angår dyrevelfærd. Desuden
lytte til pelsdyravlernes udfordringer og fortælle om, hvordan
HG kan hjælpe den enkelte med
at blive en dygtigere pelsdyravler – også økonomisk,” siger Jens
Jørgen Madsen og opsummerer
sin nye rolle således:
”Jeg skal i fremtiden bruge min
erfaring og viden på at være en
vigtig bidragsyder til at realisere
HG’s vision: World leading partner
– improving fur business through
welfare and innovation.” n
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Dansk Træmel har fået vokseværk

Pelsavisen

Med vores nye fabrik i Lunderskov ved Kolding har vi mere end fordoblet vores kapacitet. Den stigende efterspørgsel efter kvalitetstræmel har været en stadigt større udfordring for vores fabrik i Esbjerg. Efterspørgslen er specielt eskaleret de sidste par år,
hvor Kopenhagen Fur har haft stort fokus på kvaliteten af træmelet og dets betydning
for slutproduktet. Nu kan vi igen klare efterspørgslen og tilgangen af nye kunder.

Markedets bredeste program
og høj fleksibilitet
l 15 eller 22 kg sække af papir eller plast
l Antal sække på pallen efter ønske
l Big bags med vægt efter ønske
l Løs vægt leveret med hhv. tipbiler,
suge/blæse biler eller Working floor biler
l Levering eller egen afhentning i Esbjerg
eller Lunderskov
l Bredt sortiment og specialblandinger efter
ønske, så du får præcist den blanding,
du finder bedst egnet i dit pelseri.

Dansk Træmel A/S
Gl. Lifstrupvej 3, 6715 Esbjerg
Østmarken 1-5, 6640 Lunderskov
Tel. +45 75 16 80 37
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Friskt
produceret
kvalitets-træmel
leveret til dig,
når du skal
bruge det!
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Giver overblik

– og kan udvikles
til noget mere
”D

et er en god investering, fordi det giver
overblik. Og så kan det
udvikles til noget mere, hvorfor der
virkelig er fremtid i det. Slet ingen
tvivl om det!”

Sådan opsummerer Peter Tegllund
sine umiddelbare erfaringer med
WeightLog, som han har anvendt i
10 måneder på sine to farme med
tilsammen 10.000 tæver.

NRR Minkfarm hedder de og ligger
ved Frederikshavn.
”Jeg kigger i WeightLog, før jeg går
ud i hallerne til dyrene, og kan reagere på den målte gennemsnitlige
vægt, får et praj, om vi skal op eller
ned i foder - og det er vigtigt, faktisk er det meget vigtigt. Dataene
i vejesystemet hjælper med til at
vise, hvad vi skal have fokus på, og
hvor vi er på vej hen med dyrenes

”WeightLog er en god daglig hjælper.
Jeg ser et stort potentiale i vejesystemet
fremadrettet,” siger Peter Tegllund.

vægt. Med to farme har vi hele tiden
fakta om, hvor det går bedst og kan
sammenligne de to farme. Blev der
fodret rigtigt i weekenden? Og når
vi har fået lidt mere erfaring med
WeightLog, kan vi også forholde os
til vind og vejr
– især frost og blæst,” siger Peter
Tegllund og tilføjer, at han kigger
på, hvordan helhedsbilledet er for
farmene. Går det op eller ned med
den gennemsnitlige vægt?
Et stort potentiale
”WeightLog er en god
daglig hjælper. Jeg ser et
stort potentiale i vejesystemet fremadrettet,
når det først er kørt ind.
Man skal have noget
erfaring med det, før
man kan bruge det optimalt,” siger han videre
og peger på vinter- og
drægtighedsperioderne
som de perioder, hvor
man kan få mest ud af at
bruge WeightLog, men
tilføjer dog:

Vejecomputeren tilsluttes seks vejehylder og sender data videre via radio.

Det anbefales, at eksisterende hylder i burene fjernes. Vejehylder monteres evt.
sammen med hvalpevand. Kalibrering af vejehylder fire gange årligt.

”Vejesystemet er godt hele året, og
vi kan bruge det hele året.”
Alle kan bidrage med ideer
Overblik er nøgleordet for Peter
Tegllund, der har en klar forventning
om, at WeightLog kan komme til at
give overblik over andet og mere i
årene fremover, end tilfældet er i
dag.

farmere vil få adgang til at bidrage
med idéer, som kan blive indført i
vejesystemet. Det er sådan noget,
Hedensted Gruppen er gode til: at
fange idéer og udvikle. Og når vi ser,
hvor meget længere fremme man
er inden for kyllinge-, svine- og
kvægavl, hvad angår fodring og fodringssystemer, så er der helt sikkert
et stort udviklingspotentiale i vores
branche,” siger Peter Tegllund. n

”Meget vil blive udviklet på basis af
data, kurver og grafer i fremtiden,
og jeg er sikker på, at alle vi mink11
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Få tag over pelsene

TECHNOFLEX®
The Power to Perform

Pelsavisen

TECHNOFLEX® er en succesrig leverandør af kvalitetskomponenter.
Med en stor og solid ekspertise indenfor koblinger, niveaumålere,
transmissionsteknik generelt og udstyr til diesel- og gasmotorer,

Lysplader i PVC & PC / std.type & trædesikker
Rygningsplader i ruller * PVC & PC trapezplader
Thermoplader i PC – 10, 16 & 32mm

står TECHNOFLEX® klar til at hjælpe dig.

Dentex Koblinger
Kompakt kobling med
stål nav og nylon element
Moment:
10 Nm ~ 1.250 Nm
Max hastighed:
Møllegårdens Graﬁsk · www.mgraﬁsk.dk

2.400 Rpm ~ 10.200 Rpm

Spidex Koblinger

Spændelementer/Krympeskiver

Højﬂeksible samt

Består af to nav og et element

Gør din montage / demontage nem

Drejestive Koblinger

Kan fås i forskellige udførsler

Akselstørrelse 6-600 mm

Anvendelsesområde:

Moment:

Alt indenfor industri

4 Nm ~ 20.000 Nm
Max hastighed:
2.000 Rpm ~ 19.000 Rpm

TECHNOFLEX®
Industrivej 21
8653 Them
tlf. +45 8724 4545
www.technoﬂex.dk

Telefon: 87 10 00 41 Fax: 87 10 00 42
www.smgnorden.dk

 jsch@smgnorden.dk

Kontor: Idasminde 22, 8960 Randers SØ * Lager: Stålværksvej 7E, 6800 Varde

Loppe- og fluefrit miljø
...for bedre pelskvalitet

LOPPER

• Dimilin 5
• Loppex
Totale løsninger med Vilofarms
eﬀektive midler på alle stadier

Markedets
mest kendte og
effektive midler
til mink, når
det gælder...

FLUER
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Kontakt Hedensted Gruppen for
yderligere oplysninger omkring
Vilofarms totale produktprogram.
rhhobro . 2107547

• Neporex
• Agita
• AquaPy
• TurboJet
• Trinol ﬂuesnor
Eﬀekt både på larve- og
ﬂuestadiet med Vilofarms totale program
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Lærerigt pelsningskursus for
kontor- og lagerfolk
M

idt i den travle
pelsningstid sidste
år åbnede minkavler
Jens Friis i Ryomgård dørene til
pelseriet for seks medarbejdere
fra HG’s interne salgsteam og
vareekspedition. Formålet med
det lidt uortodokse besøg var,
at disse ’kontor- og lagermus’
skulle danne sig et indtryk af,
hvordan arbejdsdagen i et pelseri
typisk forløber i højsæsonen.
Jens Friis har eget pelseri og
driver tre farme med en samlet
besætning på 11.000 tæver. En af

de uvante gæster i pelseriet var
Emil Dalgaard. Før Emil blev ansat
hos HG sidste sommer, arbejdede
han i forsvaret som vagt på Flyvestation Karup. Emil var derfor
også helt grøn i forhold til minkavl
– og har intet glemt fra dagen:
”Vi prøvede ikke at flå, men ellers
fik alle lov til både at skære op,
skrabe, fylde i tromler og sætte
skind på taner. Det var umiddelbart noget grænseoverskridende
– måske især for pigerne fra kontoret – f.eks. at skære op, som
var man en anden kirurg! Samti-

dig var det også virkelig lærerigt!
Jeg synes, vi fik et godt billede
af, hvordan arbejdsdagen former
sig hos vores kunder, når der er
allermest travlt. Nu kender vi hele
proceduren og ved, hvordan og
hvor hurtigt de forskellige maskiner arbejder. Det gør selvfølgelig
også, at vi alle bedre kan forstå,
hvorfor det skal gå så hurtigt hvis
der mangler en reservedel, eller
noget andet driller i pelseriet.”
Det var en noget mere garvet HG
medarbejder, Henrik Mortensen,
der fik ideen til, at kontor- og

lagerfolkene skulle
opleve, hvad der
foregår i ’den virkelige
verden’. Henrik er glad
for, at det lod sig gøre:
”Det er vigtigt, at alle i
vores organisation kan sætte sig
ind i, hvilke udfordringer avlerne
er oppe imod, når der skal pelses.
Derfor skal der også lyde en stor
tak til Jens Friis, fordi han åbnede
dørene og tog sig tid til – gennem
en hel dag – at videreuddanne
vores interne medarbejdere. Det
har nemlig stor værdi for os som

leverandør, at alle medarbejdere med kontakt til avlerne ved,
hvordan det hele ser ud fra en
minkavlers synsvinkel,” slutter
han. n
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Produktnyhed

Pelsavisen

Alle HG redekasser fås nu
også med 130 mm hul
I vores egen produktion laver vi
gerne præcis den konfiguration /
sammensætning af bure og redekasser, du ønsker – uanset om
det gælder rustfrit, ZinkAlu eller
plastbelagt.
Alle vores redekasser fås både
med 120 og 130 mm huller.
Ring og få et godt tilbud på redekasser, reparationstråd og færdige
bure.

Fejlfinding med PC i stedet for skruetrækker
WeightLog har betydet nye udfordringer servicemæssigt,
men HG er klar med uddannede servicemedarbejdere.

Ny platform og dagligt
internet-tjek
Som det første efter overtagelsen af vejesystemet har HG
givet det en ny platform (brugerflade), som giver brugerne
flere informationer og gør det
muligt for brugerne at gøre lidt
mere selv.

L

anceringen af WeightLog
vejesystemet, som HG
overtog for et halvt års tid
siden, har betydet nye udfordringer servicemæssigt for HG
og en lidt ”ny verden” for mange
minkavlere, der ikke er computernørder, men eksperter i mink,
som servicechef hos HG, Rasmus
Holm Madsen, udtrykker det.
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”For os ligger udfordringen
i skiftet fra at arbejde med
mekaniske produkter og
finmekanik til internetadgang
og forskellige styresystemer
for både mobiltelefoner, PC
og selve softwaren, hjernen i
WeightLog. Desuden er kommunikationen med minkavlerne
om WeightLog ny,” siger han og

beskriver forskellen fra før til nu
ved, at man i dag møder op med
en PC i stedet for en skruetrækker, når der skal laves montage
og fejlfinding.

”En vigtig del af vores løbende
licens og support er, at vi dagligt
tjekker, om internetforbindelsen til vores kunder fungerer,
om der er hul igennem. Vi har
processer, som gør, at vi tager
problemerne i opløbet. Ustabile
internetforbindelser skyldes
typisk enten noget elektronisk
eller måske et knækket kabel,”
siger Rasmus Holm Madsen og
tilføjer:
”Når vi kommer lidt længere
frem, vil det være mig, der ringer til kunderne, i stedet for at
de ringer til mig for at fortælle,
at der er et problem. Vi kan se,

når der er noget galt, og hvor
problemet er, og ofte vil vi løse
problemet, uden at kunden
opdager det.”
Tre i Hotline
Supporten omkring WeightLog
er et samarbejde mellem tre
HG’ere. En tager sig af udvikling og forbedringer i forhold
til softwareudviklere, en står
for træning med kunderne, og
Rasmus Holm Madsen laver fejlfinding sammen med kunderne.
Monterer og sikrer, at det
fungerer
”Og så sørger vi også for montering af vægtene i burene ude
hos kunderne, hos dem, som
ønsker det. Vi hjælper dem i
gang og sikrer, at det hele fungerer, når vi kører igen – ligesom når vi tager os af indkøring
af maskiner,” siger Rasmus
Holm Madsen. n
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Nye ansigter hos HG

Gitte Schmidt
Indkøb

Kristoffer K. Sidelmann
Produktudvikling

Emil Dalgaard
Internt salg

Morten B. Andersen
Økonomi / Control

Johan Bøge Sørensen
Salg

Karolina Golanowska
Teknisk indkøb

Michał Karpiński
Ledelse af maskinproduktion

Angelika Szopińska
Koordination af logistik
og produktion

Alicja Szyszka
Produktudvikling

Marcin Osiński
Service

Helle Pedersen
Bogholderi

Vi hjælper dig til effektivitet, fordi det afgør kostprisen.
Vi hjælper dig også med størrelse og kvalitet, fordi det afgør salgsprisen.
Hos HG forstår vi betydningen af, at effektivitet skal gå hånd i hånd med kvalitet. Vi
har gennem 40 år været med til at drive udviklingen af dansk minkavl frem i verdensklasse – i tæt samarbejde med farmere og auktionshuse. Vi udveksler på den
måde viden og erfaring, der er med til at fremme produktudviklingen i hele vores
sortiment.

Ole Andersen
Jens Villadsen
Tonny B. Rasmussen
Heiko Andresen
Jesper Ørskov Pedersen

20 12 32 13
22 69 58 10
30 88 13 31
20 29 32 44
30 80 08 68

Johannes Nielsen
Henrik Mortensen
Morten Ågren
John Holm

30 80 12 00
20 20 56 11
27 79 37 07
28 11 21 04

www.hedensted-gruppen.dk | +45 75 89 12 44
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Ny CEO hos HG – med fokus
på digitalisering
M

ed virkning fra 1.
februar 2018 har
Michael Christensen
overtaget posten som CEO for
Hedensted Gruppen A/S. Jens
Jørgen Madsen vil fremadrettet arbejde som bestyrelsesformand og som ambassadør
for virksomheden. Og øge sin
aktive indsats i selve produktudviklingen.
Michael Christensen er 54 år
og bor i Skanderborg sammen
med sin kone, Jette. Det var
hende, der i 1986 fik lokket Michael til at flytte fra København
til Århus.
Specialist i stål

Michael ser endnu en lighed
mellem de to brancher:
”Begge er cirkulære økonomier,
hvor intet bliver spildt og mest
muligt genbrugt. I minkbranchen starter cirklen dér, hvor
det bl.a. er fiskerester fra fiskeindustrien, som er en stor del
af foderet. Kroppen fra selve
skindproduktionen anvendes
til slut i biodieselprodukter og
som eftertragtet gødning for
danske landmænd. Når det
gælder stål, kan alt gammelt og
brugt smeltes om til noget nyt.
Stativet i din skrabemaskine
kan på den måde – i sit tidligere
liv – have været en fordør i en
Volkswagen Passat.”

”Måske kan nogen huske
den autentiske film ’Erin
Brockovich’ med Julia Roberts
i hovedrollen. Den handler om
en omfattende forurening, der
har kostet både mennesker og
dyr livet i Californien. Her var
det netop Chrom 6, der var det
forurenende element.
Sagen er fra 1993, og det var
faktisk denne historie, der fik
politikerne i Bruxelles til at
beslutte, at Chrom 6 ikke må
forefindes på stålværker og
i produkter inden for EU. Men
desværre bliver det stadig
brugt i mange tidligere østbloklande som f.eks. Rusland
og Ukraine.”
HG og fremtiden

Michael har gennem 31 år
arbejdet hos Danmarks største stål- og teknikgrossist,
Lemvigh-Müller A/S. Heraf
de sidste 22 som direktør for
selskabets ståldivision, hvor
ca. 350 medarbejdere håndterer ca. 4.000 kunder og med en
årlig omsætning på omkring
2,7 milliarder kr.
Michael ved med andre ord
alt, hvad der er værd at vide
om stål – og om, hvordan man
håndterer op- og nedture i en
konjunkturfølsom branche.
Med hvilken relation til
pelsdyr?
Fra Michaels synsvinkel kan
man sagtens drage paralleller
mellem stål- og pelsdyrbranchen:

Vi ses i Herning
HG’s nye CEO, Michael Christensen, glæder sig til at møde alle i branchen: ”Har du
spørgsmål, kommentarer eller vil du bare hilse på, så finder du mig på HG’s stand.
Rigtig god messe!”

”Mere end 40% af alle skind
produceres i Kina. Det samme
gælder for stål. I begge segmenter afgøres verdensmarkedsprisen på auktioner – ca.
20 stk. for skinds vedkommende, hvor KF’s er de vigtigste.
Stål forhandles dagligt på seks
store metalbørser rundt om
i verden, og så er der direkte
forhandlinger imellem stålværker og slutbrugerne.
Begge segmenter er uhyre
fintfølende omkring udbud og
efterspørgsel,” påpeger han.

– Og til Julia Roberts?
Som specialist i stål vil den nye
mand i spidsen for HG gerne
opfordre alle pelsdyravlere til
at se sig godt for, når de køber
tilbehør, der indbefatter galvaniserede plader:
”Man skal frem for alt sikre
sig, at stålet eller produktet er
godkendt iht. RoHS-direktivet.
Der er nemlig en god grund til,
at vi inden for EU har disse høje
kvalitetskrav. Hvor minkbranchen har WelFur, har stålet EN
1090 og CE mærkning som sine
hoved- kvalitetslinjer.”
Michael forklarer videre:
”De galvaniserede stålplader,
der må anvendes inden for EU,
må kun være overfladebehandlet med Chrom 3. Men der
findes også andre, forbudte
produkter, der er behandlet
med Chrom 6. Chrom 6 er
livsfarligt at få på huden og at
indånde dampe fra.”

Selvom Michael gennem de
sidste 15 år har været med i
HG’s bestyrelse, ved han ikke
meget om dagligdagen på en
pelsdyrfarm. Men han kan godt
lide at tilegne sig ny viden, vil
gerne gå forrest, og så er han
med egne ord temmelig nørdet
- specielt på IT-området.
”I relation til den strategi, vi er i
gang med at implementere hos
HG, bliver en af mine fornemmeste opgaver at sikre, at vi
får skabt mere digitalisering,
som skal komme vores kunder
til gode. Her er det automatiske vejesystem WeightLog et
godt eksempel på, hvordan vi
vha. snedige algoritmer og et
indgående kendskab til dyreadfærd kan bidrage til at gøre
arbejdet lettere, give færre bekymringer og ikke mindst gøre
det hele mere rentabelt for
pelsdyravlerne. Den udvikling
vil jeg uhyre gerne være med til
at skubbe på,” slutter han. n
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