VIDEn – VÆkST – bALAnCE

AnDELSSELSkAbEr
- i dansk landbrug
Anden del

Andelsselskaber i landbruget
Indledning
over hele verden nyder danske landmænd stor respekt for den massive succes,
erhvervet har skabt ved organisering i andelsselskaber. Andelsselskaberne har
med deres struktur givet enestående muligheder for landbruget. Idéen er kort
fortalt, at leverandøren af råstofferne også er medejer af virksomheden, men det
får du meget mere at vide om længere fremme i dette hæfte.
Andelsselskaberne inden for fødevareerhvervet er utvivlsomt en succeshistorie,
men hvis denne succeshistorie ikke skal gå hen at blive en godnathistorie, der
starter med ”Der var engang”, skal selskaberne også i fremtiden være i stand til at
sikre det indtjeningsmæssige fundament for sine ejere. Ejerne skal fortsat arbejde
aktivt med ledelse af og kontrollen over selskaberne, og det er nødvendigt, at virksomhederne hele tiden tilpasser sig den virkelighed, de er en del af, og den fremtid
de er på vej ind i.
Derfor er det vigtigt, at kommende generationer af landmænd og faguddannede
inden for erhvervet forstår og tager stilling til landbrugets og fødevareerhvervets
andelsselskaber. Det skal dette hæfte bidrage til.

I hæftet kan du læse om:
Hvorfor grovvarevirksomheder, slagterier og mejerier er
andelsvirksomheder
Hvordan landmændene ejer andelsvirksomhederne
Hvordan andelsvirksomhederne gør det nemmere for landmændene
at tilpasse deres produktion til forbrugernes ønsker
Hvordan andelshaverne/landmændene og andelsvirksomheden har
rettigheder og pligter overfor hinanden
Økonomien mellem andelshaverne/landmændene
og andelsvirksomheden
Hvordan andelshaverne ejer og leder andelsvirksomheden
De store danske andelsselskabers udvikling
ny kapitalstruktur i Arla Foods og Danish Crown
Fakta om landbrugets og fødevareerhvervets største andelsselskaber
Danske landbrugs- og fødevareprodukters betydning for dansk eksport
Hvilke lande der er dansk landbrugs- og fødevareerhvervs største eksportmarkeder
På baggrund af hæftets informationer kan du danne dig din egen mening om,
hvordan landbrugets andelsselskaber er indrettet og diskutere det med andre.
rigtig god fornøjelse og læselyst!
Med venlig hilsen
Landbrug & Fødevarer.
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En historisk forretningsmodel

I starten af 1800-tallet importerede dansk landbrug billigt korn fra udlandet. Det
kom bl.a. fra USA, hvor store områder i Midtvesten var begyndt at blive dyrket. Det
billige korn betød, at de danske landmænd kunne fodre deres dyr billigere, og det
medførte, at den animalske produktion i Danmark blev udvidet. Det betød, at der
blev produceret mere mælk og flere slagtedyr, og dermed var der behov for flere
mejerier og slagterier.
Andelsbevægelsen i dansk landbrug startede i 1880’erne med oprettelsen af andelsmejerier. Danmarks første andelsmejeri startede i Hjedding ved Ølgod i Vestjylland i 1882. Senere blev andelsslagterier og grovvareselskaber oprettet.
Siden dengang har landmændenes ønske om selv at eje forædlings- og forsyningsvirksomheder spredt sig til de fleste produktionsgrene i landbruget.
Andelsselskabsformen er én blandt mange måder, man kan starte og drive en
virksomhed på. De typiske former for virksomheder er, enkeltmandsejede virksomheder – f.eks. mange landbrug, håndværksvirksomheder og mindre forretninger.
Andre virksomheder drives som anpartsvirksomheder og aktieselskaber, hvor der
er flere ejere, eller et andelsselskab, der er også ejet af flere ejere - nemlig andelshaverne.
Da andelsselskaberne blev etableret for mere end hundrede år siden, var det, fordi
danske landmænd selv ønskede at eje mejerierne, slagterierne og grovvarevirksomhederne, for derigennem at opnå bedre indtjening og mere indflydelse på deres
forsynings- og afsætningsmuligheder.

Vi skal bruge fortiden til at forstå
nutiden og ha’ en holdning til fremtiden

Landmændene kunne:
1.
Være sikre på at det, de havde brug for i stalden og i marken blev indkøbt
fælles og dermed billigere gennem grovvarevirksomheden.
2.
Tjene flere penge ved at eje mejerier og slagterier og få del i denne indtjening ved at forarbejde råvarerne til f.eks. ost og pølser og skinker.
Virksomhederne kunne enten forsyne landmændene med det, de havde brug for
i produktionen eller indsamle, forarbejde og sælge det, de producerede. Inden for
forsyningsvirksomhederne oprettede landbruget grovvarevirksomheder, der gav
mulighed for at indkøbe i fællesskab og skaffe sig eks. gødning, såsæd og foder og
andet, der var behov for i produktionen.
Afsætningsvirksomhederne var typisk mejerier eller slagterier. Landbrugsprodukterne blev mere værd efter forarbejdningen. F.eks. blev mælk til ost på mejeriet,
eller dyrene blev slagtet og blev til pølser og skinker på slagteriet. Disse produkter
kunne sælges til en højere pris og en del af fortjenesten fik landmændene.

Det er altså ikke udelukkende fortjeneste, at mælken og dyrene kan sælges til en
højere pris, efter det er behandlet på mejeriet eller slagteriet, end da råvaren forlod
stalddøren og blev leveret til andelsvirksomheden. Samtidig er det også ejernes/
landmændenes opgave at lede og udvikle virksomhederne.
Andelsvirksomhederne skal sikre andelshaverne de bedste priser både,
når landmanden køber ind, og når han sælger sine varer.
At andelsselskaberne spiller en meget væsentlig rolle i dansk landbrug og fødevareerhverv kan ses ud af, at der i 2010 blev indvejet 4.831 mio. kilo mælk på danske

mejerier, og 96,4% af den mælk blev forarbejdet på et andelsejet mejeri. Samtidig
blev der i 2010 foretaget ca. 20 mio. svineslagtninger, heraf fandt 86,8% sted på et
andelsejet slagteri.
Landmændene går ind i de fællesejede andelsvirksomheder for at:
• Sælge sammen
• Købe sammen
• Få den højst mulige råvarepris og den samme pris for den samme kvalitet
• Forarbejde deres råvarer i fællesskab og opnå en højere værdi
• Dele overskuddet i deres fælles virksomhed
• Få indflydelse på udviklingen i landbrugs- og fødevaresektoren.  

Madens vej fra landbruget til forbrugeren

Landmændene får altså hermed del i den værdi, der tilføres ved forarbejdning af
f.eks. mælk til ost. Landmændene tjener på den måde mere på deres produktion
ved at eje f.eks. grovvarevirksomheder, mejerier og slagterier, men samtidig koster
det dem også noget at købe og drive f.eks. slagterierne og mejerierne, fordi de
investerer penge i produktionsanlægget.

Grovvarer						Landbrug		Forarbejdning				Butik		
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Noget for noget
Landmændene og andelsvirksomheden har rettigheder og pligter

Rettigheder og pligter i et andelsselskab er gensidige. Det vil sige at; landmændene,
som ejere af andelsvirksomheden, har pligt til at levere deres produkter som f.eks.
slagtedyr eller mælk. På den anden side har andelsvirksomheden pligt til at aftage
landmandens produkter. Man kan kalde det et noget-for-noget princip – over for
kollegaerne og den virksomhed, man har i fællesskab. Det samme princip gør sig
gældende i den demokratiske ledelse af andelsvirksomheden. Når andelshaverne/
landmændene har ret til indflydelse, skal de også være ansvarlige for de beslutninger, de er med til at træffe.
Rettigheder og pligter som andelsselskab
•
Andelsselskabet har aftagerpligt over for landmanden
•
Andelsselskabet skal afsætte hele andelshavernes produktion
•
Andelsselskabet har forsyningssikkerhed via andelshaverne,
fordi andelshaverne har leveringspligt
•
Andelsselskabet skal sikre den højest mulige råvarepris til andelshaverne
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Andelshaverne
og andelsvirksomheden
har rettigheder og pligter
overfor hinanden
Rettigheder og pligter som andelshaver/landmand
• Andelshaveren har leveringspligt overfor andelsselskabet
• Andelshaveren kan altid sælge sin produktion til andelsselskabet,
fordi andelsselskabet har aftagerpligt
• Andelshaveren har pligt til at samarbejde med ledelse om udvikling
af andelsselskabet
• Andelshaveren har lige ret til indflydelse (én mand én stemme)
• Andelshaveren har sammen begrænset hæftelse for andelsselskabets gæld.
Det vil sige, at landmændene alle betaler det samme til kreditorerne,
hvis andelsvirksomheden går konkurs.

Andelsvirksomheden har rettigheder og pligter over for andelshaveren

Andelshaveren har rettigheder og pligter over for andelsvirksomheden
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Økonomien mellem andelshaver og andelsvirksomhed
– andelshaveren er leverandør

En andelsvirksomhed, som køber og forarbejder andelshavernes/landmandens
mælk eller slagtedyr, har til formål at betale landmanden den bedst mulige pris og
ligeledes at sælge den færdige vare til bedst mulig pris. Derfor er andelsvirksomheden med til at give landmanden et godt grundlag for at tjene penge.

• En gang om året, når andelsvirksomheden afslutter årsregnskabet,
udbetales en del af det samlede overskud til andelshaverne.
	Repræsentantskabet træffer beslutning om tilbagebetalingens størrelse, 		
på baggrund af en indstilling fra direktionen og bestyrelsen.

Det økonomiske resultat af at være andelshaver skal altså være bedst muligt. Det
drejer sig både om at få en høj pris for sine råvarer samt en efterbetaling, men også
om at sikre, at andelsselskabet på langt sigt er en fordel for andelshaverne.

• En anden del af overskuddet hensættes som virksomhedens egenkapital.
Egenkapitalen gør det muligt at udvikle virksomheden ved f.eks. at bygge 		
nye produktionsanlæg, forske og udvikle nye produkter samt at finansiere 		
den markedsføring og det salgsarbejde, det kræver at bane vej for, at 		
produkterne kan sælges på nye markeder.

• Andelshaverne får løbende betaling for de råvarer, som f.eks.
mælk og slagtedyr, de leverer til andelsvirksomheden.
Prisen på råvarerne fastsættes ud fra priserne på markedet.
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Økonomien mellem andelshaver og andelsvirksomhed

EFTERBETALING

ANDELSHAVER

OVERSKUD

ANDELSVIRKSOMHED
MÆLK / GRIS

• Herudover skal en andel af det overskud, andelsvirksomheden tjener,
indsættes på andelshavernes personlige konti. Pengene udbetales over
en årrække, når et medlem melder sig ud af andelsvirksomheden.
Det er altså en slags pensionsopsparing for landmanden.

BETALING
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Andelshaverne er både ejere og
ledere af andelsvirksomhederne

Andelsvirksomheden er en forening, der har et økonomisk formål, og hvor man
som medlem har rettigheder og pligter over for virksomheden og de øvrige
andelshavere.
Andelsvirksomhederne ejes af denne forening, som ledes demokratisk af
andelshaverne/landmændene.
Demokratiet er altså en måde at lede på, som kan bruges til andet end at vælge
politikere til at styre et land eller til at styre en forening. Demokratiet betyder, at alle,
som deltager, har lige meget magt – altså én mand én stemme.
Andelsdemokratiet
Andelsvirksomhedens formål er at sikre andelshaverens økonomiske interesser
både på kort og langt sigt.

Arbejdet med at sikre dette formål går gennem medlemsdemokratiet, hvor der
er forskellige forsamlinger, som træffer beslutninger. I de store andelsselskaber
er demokratiet indirekte. Det vil sige, at der blandt alle andelshaverne vælges en
gruppe andelshavere til et repræsentantskab, som træffer beslutninger på vegne
af alle andelshaverne. På samme måde som danskerne vælger politikere til at
træffe beslutninger på deres vegne i Folketinget.
Man har valgt, det skal være sådan for nemmere at kunne træffe beslutninger.

én mand én stemme.
Ejer af virksomheden og Leverandør til
andelsvirksomheden

BESTYRELSE

Det er ikke alle andelshavere, som bruger deres mulighed for indflydelse.
Det vigtige er, at man som andelshaver på demokratisk vis er med til at vælge
repræsentanter og bestyrelsesmedlemmer til at varetage sine interesser og selv
har mulighed for at stille op til valg, hvis man ønsker en mere aktiv rolle i ledelsen
af andelsvirksomheden.

VALG
REPRÆSENTANTSKABET

VALG

VALG

KREDS VEST

KREDS ØST

Andelshavere er både ejere og ledere
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De store andelsselskabers
forsamlinger

I de store andelsselskaber som Arla Foods, Danish Crown og DLG, der har flere
tusinde andelshavere i Danmark, har man valgt at opdele andelshaverne i geografiske kredse eller valgområder.
Der afholdes møder i kredsene, hvor:
- Der gives informationer fra repræsentantskab og bestyrelse til andelshaverne.
I forbindelse med offentliggørelse af årsregnskab eller ved vigtige spørgsmål 		
for selskabet, afholdes der kredsmøder, hvor der er orientering og debat om 		
selskabets forhold.
- Andelshaverne kan fortælle repræsentantskabs- og bestyrelsesmedlemmer, 		
hvad de mener
- Valg af medlemmer til kredsråd og repræsentantskabet.
I de store andelsselskaber er repræsentantskabet den øverste myndighed.
Repræsentantskabet er altså ikke alle andelshavere, men ca. 150 - 200 repræsentanter, som andelshaverne vælger for ca. tre år ad gangen til at træffe beslutninger
på deres vegne. Repræsentantskabet mødes ca. fire gange om året. Indholdet i
møderne er bl.a.:
-	Orientering og drøftelse af virksomhedens drift og strategi
-	Godkendelse af regnskab
-	Behandling af bestyrelsens forslag om anvendelse af overskud eller dækning
af tab
- Valg til bestyrelsen
- Emner fremsat af repræsentantskabsmedlemmer og kredse.
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Der er ca. 15 medlemmer i bestyrelserne i de store andelsselskaber. Langt de fleste
af medlemmerne i bestyrelsen er andelshavere valgt i kredsene eller valgområderne
for tre år ad gangen. Derudover sidder der to til tre medarbejderrepræsentanter.
Danish Crown har herudover to eksterne bestyrelsesmedlemmer, som ikke er
andelshavere eller medarbejdere, men som har erfaring med ledelse fra andre store
virksomheder. Bestyrelsen vælger selv en formand og en næstformand.
Bestyrelsen har ansvaret for:
- Den overordnede ledelse af virksomheden
- At aflægge regnskabet og at holde øje med bogføring og formueforvaltning.

Virksomheden
Det er andelsselskabets ansatte ledelse, som har ansvaret for virksomhedens
daglige drift.
Under ledelsen findes de forskellige afdelinger eller divisioner i virksomheden,
samt de forskellige produktionssteder og markedskontorer i og udenfor Danmark.

Normalt vil det også være bestyrelsen, der i samarbejde med den ansatte ledelse
forbereder forslag til store beslutninger, som f.eks. strategien for hvordan andelsselskabet skal udvikle sig eller fusioner med andre virksomheder, som repræsentantskabet så tager stilling til.
I mindre andelsselskaber med f.eks. under 100 andelshavere er generalforsamlingen den øverste besluttende myndighed. Alle andelshavere indbydes til generalforsamlingen og har stemmeret. Her drøftes de vigtige spørgsmål og her vælges
bestyrelsen.

BESTYRELSE

REGNSKAB OG LEDELSE

DIREKTION

HJEMMEMARKED
VALG
TRÆFFER DE VIGTIGE BESLUTNINGER

REPRÆSENTANTSKABET

EKSPORT

VALG

VALG

KREDS VEST

KREDS ØST
GROVVARER
MÆLK / SLAGTEDYR
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Andelsvirksomhederne er fremsynede og har fokus på:
Vækst, forretnings- og produktudvikling og nye markeder
Andelen
af højværdifødevarer
solgt fra europæiske
lande
Andelen
af højværdifødevarer
solgt fra europæiske
lande
Malta

~ 0 mia. kr.

Slovakiet

Andelsselskaberne er en del af landbrugssektoren, og de udvikler sig i takt med
resten af landbruget og det øvrige samfund. bedrifterne er blevet større. Det er
andelsvirksomhederne også. Udviklingen er besluttet blandt andelshaverne.

Landmændene kender forbrugernes ønsker gennem andelsvirksomhederne
Andelsvirksomheden overvåger udviklingen i, hvad butikkerne og hvad forbrugerne ønsker. Den viden kan landmændene bruge. Her er to eksempler:

Samarbejdet mellem landmænd om forsyning, forædling og salg giver indflydelse,
som rækker langt ud over de enkelte landbrugsbedrifter. Med andelsselskaberne
har landmændene indflydelse på de færdige produkter, som sælges til forbrugerne
og er dermed en stærkere spiller i fødevarekæden. Det betyder f.eks., at landmanden via sit andelsselskab hurtigt ved, hvilke produkter forbrugerne efterspørger
og kan tilpasse sin produktion til bestemte markeder. bl.a. derfor er Danmark i stand
til at eksportere rigtig meget svinekød.
Her har andelsselskaberne været med til at forbedre kvaliteten af produkterne og
har givet landbruget gennemslagskraft på de internationale markeder. F.eks. har
andelshaverne i de fleste danske andelsvirksomheder vedtaget at følge en kvalitetsstandard, som forbedrer deres konkurrenceevne overfor andre fødevareprodukter.
Arlagården og Code of Practice er eksempler på produktionsstandarder

• Andelshaverne kan være med til at imødekomme efterspørgslen ved at
tilpasse den kvalitet, de producerer. Et eksempel på det er de specialgrise
eller mærkevaregrise, som mange danske landmænd producerer.
De får lov at vokse sig større end almindelige slagtegris, fordi kødkvaliteten
derved forbedres. Samtidig leves der op til bestemte krav til dyrevelfærd,
sporbarhed, fødevaresikkerhed, der kan være strammere end til almindelige
slagtedyr. Disse grise sælges primært til det engelske og tyske marked.
Frilands- og økologiske grise hører også til blandt special- og mærkevaregrisene.
De sælges primært på det danske marked.
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• Forbrugerne er optaget af at købe miljø- og klimavenlige produkter. I Arla er
andelshavernes bedrifter en del af andelsselskabets miljø- og klimastrategi.
Ved hjælp af miljøforbedringer på bedrifterne er landmændene/andelshaverne med til at gøre Arlas produkter mere miljøvenlige. Arla fokuserer altså
ikke bare på at gøre sine mejerier mere miljø- og klimavenlige, men
landmændene skal også være med til at gøre den samlede miljø- og klimabelastning fra produktionen af mælk og mejeriprodukter mindre.
Disse resultater kan Arla benytte i sine reklamer og øvrige kommunikation.

Danske andelsvirksomheder sælger deres produkter på mange markeder over
hele verden og mange af produkterne er af en kvalitet, så de kan sælges over
gennemsnitsprisen. Det gør andelsvirksomhederne og andelshaverne mindre
sårbare overfor svingende priser.

5 mia. kr.

Italien

30 mia. kr.

Danmark

25 mia. kr.

Sverige

3 mia. kr.

UK

16 mia. kr.

Østrig

Figuren på denne side viser, hvor stor en andel af højværdifødevarer Danmark
sælger i sammenligning med andre lande. Højværdifødevarer er varer solgt på
eksportmarkederne til en merpris på ca. 20 pct. over EU-gennemsnit. Andelsselskaberne er med til at sikre den højere værdi på produkterne.
Ifølge figuren ligger Malta og Slovakiet bedre placeret end Danmark. Det vil sige, at
deres andel af højværdifødevarer er større. Det er dog samtidig værd at bemærke,
at deres samlede produktion er meget mindre. Værdien af Maltas produktion er
mindre end en mia. kr. og Slovakiets produktion har en værdi af 5 mia. Italien ligger
også over Danmark, men er omvendt et langt større land.
Alt i alt har Danmark en flot placering på en fjerdeplads. Trods det, at vi er etforholdsvist lille land, så har vi altså en relativ stor samlet produktion.
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Kilde: Landbrug & Fødevarers egne beregninger på baggrund af Eurostat, 2011.
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De store danske
andelsselskabers udvikling

Fælles for de store danske andelsselskaber er, at alle følger en internationaliseringsstrategi.
Det har medført, at en stor del af produktionen nu eksporteres evt. i forbindelse
med handel og forædling af indkøbte produkter og råvarer. Det gør det muligt
for andelsselskabet at tjene på stordriftsfordele og større markedstilgængelighed.
Udover at eksportere dansk producerede varer har de store danske andelsselskaber produktion uden for Danmark. Denne produktion er ofte baseret på råvarer
indkøbt lokalt. På den måde kan selskaberne sælge et bredt sortiment til butikkerne bestående af både danske eksportprodukter og de lokalt producerede
produkter.
Som tidligere beskrevet er andelsselskabernes styreform, ledelse af virksomheden
og relationen til andelshaverne kendetegnet ved, at bestyrelsen er valgt af andelshaverne evt. suppleret af eksterne medlemmer. Bestyrelsen har relationen til
andelshaverne gennem repræsentantskabet. Bestyrelsen og/eller repræsentantskabet træffer de vigtigste beslutninger om, hvordan virksomheden strategisk skal
udvikle sig. Det er den daglige ledelses opgave at føre disse beslutninger ud i livet.
I forhold til den daglige ledelse har bestyrelsen en tilsynsførende funktion. Det er
den administrative ledelse, som til dagligt styrer og leder selskabet.
De danske andelsselskaber har brugt fusioner som vejen til ekspansion og vækst.
Når to virksomheder fusioneres, forenes de til én enhed, så alle forretningsområder
er under én, ny virksomhed. De danske andelsselskaber har både fusioneret nationalt og i nogle tilfælde også på tværs af landegrænser.
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Fusionerne har omfattet både virksomheden og andelsorganisationen. I de senere
år har opkøb dog været mere dominerende. I dag arbejder selskaberne derudover
også med alternative måder at tilknytte leverandører og aftagere udenfor Danmark.
Kulturelt er de større danske andelsvirksomheder meget markedsorienteret, det
vil sige, at både den ansatte ledelse og andelsorganisationen er meget optaget af,
hvordan produktionen bedst afsættes.
Markedets behov er i høj grad styrende for virksomhedsstrategien og relationen til
andelshaverne. De råvarer, andelshaverne producerer, forarbejdes med udgangspunkt i kundernes ønsker og behov, og andelshavernes produkter suppleres gerne
med andre produkter f.eks. fra lokale leverandører på udenlandske markeder. Disse
leverandører kan også opnå en form for tilknytning til andelsselskabet. Det kan f.eks.
være via et joint venture-samarbejde som Arla har etableret i England.
Et joint venture-samarbejde vil sige, at andelsvirksomheden sammen med f.eks. en
samarbejdspartner eller leverandører uden for ejerkredsen etablerer et selskab og
indgår i et økonomisk samarbejde. Parterne bidrager i fællesskab til startkapitalen,
er fælles om at kontrollere selskabet og deler både udgifter og indtægter.
I forhold til virksomhedernes kapitalstruktur er hele eller dele af andelsvirksomhedens formue ejet på navn af de individuelle andelshavere via andelshaverbeviser
eller konti. Medlemmernes andel af formuen er i nogen grad bestemt af, hvor stor
handlen mellem andelshaveren og virksomheden er. De store danske andelsselskaber Arla og Danish Crown har i de senere år indført nye former for kapitalstruktur,
for ad den vej at få adgang til mere kapital.

Denne kapitalforøgelse er der brug for, hvis selskaberne skal have mulighed for at
ekspandere, forske og produktudvikle, så de forbliver konkurrencedygtige.
Derfor er det vigtigt at gøre det tydeligt for landmændene, hvorfor de skal investere i fællesskabet. Det handler om effektiv medlemskommunikation, der kan
forklare de langsigtede fordele for alle medlemmerne. God selskabsledelse bliver
på denne måde et nøgleord, hvis andelsselskaberne fremadrettet skal bevare
tilknytningen til sine nuværende ejere.
Fusionskontrol
Myndighederne fører kontrol med fusioner. I nogle tilfælde kan man opleve, at
særligt de store andelsselskaber tilsidesætter de generelle andelsprincipper i
forbindelse med fusioner, fordi kontrollen kræver, at de gør det.
Fusionskontrollen ser på, om fusionen vil give den nye virksomhed en dominerende
stilling på markedet, herunder:
• Bliver virksomhedens markedsandel for stor?
• Bliver virksomhedens magt som køber for stor?
• Er der plads til reel konkurrence på markedet?
Flere af de fusioner, som andelsselskaber inden for fødevareerhvervet er gået ind
i, er godkendt på betingelse af, at virksomhederne har givet tilsagn om at imødegå
de konkurrenceproblemer, som fusionskontrollen har fundet.

Eksempler på tilsagn givet af danske andelsslagterier, -mejerier
eller –grovvarevirksomheder:
- Forpligtet til forkortet bindingsperiode til andelsvirksomheden
- Forpligtet til at optage alle, der ønsker det, som andelshavere
- Andelshaverne må levere en mindre andel af produktionen til en anden aftager
end andelselskabet (de såkaldte splitleverancer).
- Forpligtelse til at sælge råmælk og fløde/ fersk svinekød til producenter af forædlede fødevarer (engrosforsyningspligt). Salget skal ske til eksportmarkedspriser.
- Forpligtelse til frasalg af produktionsfaciliteter
- Forpligtelse til at give konkurrenter adgang til sit distributionsapparat
- Forpligtelse til at aftage leverancer fra landmænd, der ikke er andelshavere
- Andelsslagteriet forpligter sig til at tilbyde lønslagtning
-	Grovarevirksomheder forpligter sig til ligebehandling af leverandører og aftagere
for at undgå diskrimination af enkelte eller flere virksomheder.
Arla Foods Milk Partnership (AFMP) i Storbritannien
”Britiske mælkeleverandører har siden 2008 ejet 3,2 procent af Arlas
virksomhed i Storbritannien via et joint venture med Arla Foods amba.”….”
Også i Finland er samarbejdet med mælkeleverandørerne blevet intensiveret.
Vi har holdt flere møder med landmænd og samarbejdsmejerier for i højere
grad at involvere dem i den løbende udvikling af virksomheden.”
Uddrag fra Arlas Årsrapport 2010
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Ny kapitalstruktur
i Arla og Danish Crown

I oktober 2010 stemte andelshaverne i Danish Crown ja til at lægge driften
af selskabet over i et aktieselskab
”Danish Crowns repræsentantskab sagde i oktober 2010 med et massivt flertal
ja til dannelsen af et aktieselskab.”
”- Den beslutning, der er truffet, betyder i praksis ingen forandring for selskabets ejere. Der er alene tale om, at andelsselskabet etablerer et aktieselskab,
som er 100 pct. ejet af andelsselskabet. Der er således ikke tale om, at aktieselskabet erstatter andelsselskabet, sagde bestyrelsesformand for Danish
Crown Niels Mikkelsen dengang.”
”Debatten om oplægget begyndte i februar 2010, hvor det blev præsenteret på et repræsentantskabsmøde. Siden var det på dagsordenen til
samtlige repræsentantskabsmøder, og det var desuden temaet på sommerkredsmøderne i 2010, som blev holdt landet over for alle ejerne. I oktober
blev beslutningen om Danish Crown A/S så truffet.”
”- Det er et spørgsmål om at sikre, at vi har de værktøjer, der skal til på sigt, hvis
vi skal opfylde den vækststrategi, repræsentantskabet har vedtaget. I første
omgang har vi vedtaget at danne det aktieselskab, der åbner for en række muligheder på længere sigt. Men det er muligheder, som herefter skal analyseres
indgående. Mulighederne skal løbende drøftes med ejerne, og de skal i givet
fald vedtages af repræsentantskabet, sagde Niels Mikkelsen.”

Andelshaverne bidrager til Arlas vækst
”Diskussioner om finansieringen af Arla har været i gang i flere år. Den økonomiske politik, som i sidste ende blev vedtaget, betyder, at hver enkelt andelshaver skal yde et ekstra bidrag på 5–7 øre pr. kilo mælk, de leverer. Over de næste
seks år vil andelshaverne bidrage med i alt 10–11 øre pr. kilo mælk, hvilket er
dobbelt så meget som tidligere.”...” I stedet for at modtage betaling for al den
mælk, de leverer, investerer andelshaverne en del af pengene i Arlas udvikling i
form af en konsolidering. Det betyder, at Arla kan regne med en ekstra investering på 4–4,5 milliarder kroner over de næste seks år. Virksomheden har brug for
pengene for at kunne finansiere sin ambitiøse vækststrategi, hvor målet er at
øge omsætningen med 50 procent, så den når op på cirka 75 milliarder kroner i
2015. Den vækst, som Arla skal have for at kunne nå denne målsætning, kræver
lånekapital. For at kunne opnå lånekapital har virksomheden brug for mere
egenkapital, hvilket andelshaverne sørger for. Samtidigt skal virksomheden
kunne fremvise et resultat svarende til 2,5 procent af omsætningen.”

En lang beslutningsproces
”Vedtagelsen af den nye kapitalpolitik krævede en flertalsafgørelse, hvor 75
procent af repræsentantskabets medlemmer stemte for. Forslaget blev vedtaget
med 85 procents tilslutning.”….” I starten af processen blev flere forskellige forslag og kompromiser fremlagt og diskuteret af repræsentantskabet. Forslagene
blev herefter fremlagt for kredsrådene og andelshaverne. I de seks måneder op
til repræsentantskabsmødet blev forslagene fremlagt og diskuteret på medlemsmøder i alle syv regioner.”
Ovenstående er uddrag fra Arlas CSR-rapport 2010.

” Målet med vækststrategien er at øge mælkeprisen med cirka 10 øre pr. kilo
over det aktuelle niveau. To tredjedele af den samlede konsolidering tilbageholdes i virksomheden som ”kollektiv konsolidering”. Den resterende tredjedel
er ”individuel konsolidering”, som betales tilbage til mælkeproducenterne, hvis
de forlader Arla. For at tilgodese andelshaverne har Arla introduceret en ny mekanisme: Indskudskapital. Den gør det muligt for andelshaverne at få forrentet
den kapital, som de låner virksomheden. Hvis en andelshaver vælger at forlade
andelsselskabet, tilbagebetales indskudskapitalen inden for tre år.”

Ovenstående er uddrag fra Danish Crowns Årsrapport 2010 - 2011
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nr.

Selskab

årlig omAntal med- Antal
sætning
lemmer
ansatte
(mio. euro)

Produkt

Produktionssted

1: Arla

6.200

7.625

16.231

Mejeri

DK (24 mejerier), Canada,
Finland, Saudi-Arabien, kina,
Polen, Storbritanien, Sverige,
Tyskland og USA.

2: Danish Crown

6.000

10.700

23.500

kød

DK (ca. 15 forskelligartede
produktionssteder), Sverige,
Tyskland og Polen.

3: DLg

4.600

28.000

5.000

Foderblandinger mv.

Dk, Tyskland, Sverige, Polen,
baltikum, Frankrig.

4: DLA Agro

2.450

20.000

2.300

Foderblandinger mv.

Dk, Finland, Sverige, norge,
baltikum.

5: kopenhagen
Fur

670

1.892

340

Auktionshus for DK (Glostrup)
pels

6: Tican

500

400

1.800

Svinekød

Dk, England, Polen.

7: DLF Trifolium

280

5.400

682

græsfrø

Primært i Dk, sekundært
Holland og USA.

8: Danæg

130

<100

303

Æg

DK (Roskilde)

9: Daka

120

16

306

Protein- og
DK (Løsning, Lunderskov
fedtprodukter, og Nyker)
biodiesel samt
foderproduktion

10: kMC

90 (2008)

1.500

246 (2008)

kartoffelstivelse DK (Brande, Karup og
Toftlund), Vietnam og Kina.
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Danske landbrugs- og fødevareprodukters betydning
for dansk eksport

FIgUrEn VISEr AnDELEn AF DEn DAnSkE
LAnDbrUgS- og FØDEVArEProDUkTIon,
SoM Er EkSPorTErET I 2010.
?????

Som det fremgår af figuren til højre eksporteres størstedelen af det, der produceres
i det danske landbrug og fødevareerhverv.
Landbrugs- og fødevareerhvervet står sammen med den agroindustriellesektor for
en eksport på ca. 110 mia. kr. Eller sagt på en anden måde landbruget og fødevareerhvervet stod for ca. 20 pct. af den samlede danske vareeksport i 2010,
landbrugseksporten udgjorde 12% og den agroindustrielle eksport udgjorde 8%.
Figuren viser andelen af den danske landbrugs- og fødevareproduktion, som er
eksporteret i 2010.
Landbrugs- og fødevareeksporten er stigende, primært fordi nogle af Danmarks
store eksportmarkeder f.eks. kina, er i vækst.
Modsat andre eksporterhverv, så har finanskrisen ikke udløst et stort fald i fødevareeksporten, hvor den samlede vareeksport fra Danmark faldt over 10 pct. i 2009,
faldet for landbrugs- og fødevareeksporten var blot omkring 1,4 pct.

Det har også betydning for forbruget af fødevarer, at verdens befolkning allerede
har rundet 7 mia. mennesker og frem mod 2050 forventes at stige til 9 mia. Det vil
betyde behov for endnu flere fødevarer og forventeligt en endnu større fødevareeksport.
Det er vigtigt for hele Danmark, fordi 93.000 ud af 145.000 ansatte i fødevareerhvervets i 2009 kunne henføres til eksporten. Dansk fødevareeksport er altså ikke kun
gavnlig for den danske betalingsbalance, men giver beskæftigelse i Danmark og er
dermed med til at betale for det danske velfærdssamfund.
Mange danske fødevarevirksomheder er store både i en national og international
sammenhæng. Med fødevareproducenter som Arla, Danish Crown og DLg er Danmark sat på verdenskortet med virksomheder, der opererer globalt og forsyner et
stort antal markeder med produkter fra bl.a. mejeri-, slagteri- og grovvaresektoren.
I sammenligning med andre store fødevarevirksomheder, som opererer internationalt, har de danske virksomheder en væsentlig størrelse. I et globalt perspektiv er
Arla den 23.-største fødevarevirksomhed målt på omsætning, tilsvarende er Danish
Crown og DLg henholdsvis nummer 25 og 28.
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Kilde: Danmarks Statistik
kilde: Danmarks Statestik
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Dansk landbrug og fødevareerhvervs største eksportmarkeder

Samlet set er der stor efterspørgsel efter de danske fødevarer rundt om i verden.
De største eksportmarkeder for danske landbrugs- og fødevareprodukter er i
Nordeuropa, der er Tyskland, Storbritannien og Sverige, men disse markeder forventes at være præget af lav vækst i de kommende år på grund af den generelle
finansielle krise. Derimod forventer dansk landbrug og fødevareerhverv at kunne
eksportere mere til fjernere markeder som f.eks. Kina.
Normalt inddeler man den danske eksport relateret til landbruget og fødevareerhvervet i to grupper nemlig landbrugsvarer og agroindustrielle produkter. Landbrugsvarerne er f.eks. fødevarer, skind, frø, blomster og andre vegetabilske produkter. Agroindustrielle produkter er dels agroindustrielle levnedsmidler som f.eks.
hjælpestoffer, reststoffer, alkoholiske drikkevarer og tilberedte stoffer til næringsmiddelindustrien og dels maskiner.
Dansk landbrug og fødevareerhvervs største eksportmarkeder for både
landbrugsvarer og agroindustrielle produkter.
1. Tyskland
Tyskland er det største eksportmarked med en værdi på godt 20 mia. kr. i
2010. Ud af det udgør landbrugsvarer godt 13 mia. kr. og agroindustrielle produkter lidt under 7 mia. kr. Inden for landbrugseksporten er det især svinekød, ost,
øvrige animalske produkter samt blomster og planter. Inden for agroindustrielle
produkter eksporterer vi mest alkoholiske drikkevarer, maskiner til landbrug og
maskiner til anvendelse i næringsmiddelindustrien.
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2. Sverige
Sverige er det næststørste eksportmarked med en værdi på næsten 11 mia. kr.
Landbrugseksporten til Sverige har en værdi af lidt under 6 mia. kr., og godt 5 mia. kr.
kommer fra agroindustrielle produkter. Inden for landbrugsvarer eksporterer vi mest
inden for kategorierne ost, fersk og frosset svinekød og forarbejdede kødvarer. Inden
for agroindustrielle produkter eksporterer vi primært margarine og andre fedtstoffer,
sukkervarer og kakaoprodukter og alkoholiske produkter.
3. Storbritannien
Storbritannien er det tredje største eksportmarked med en værdi på 10,6 mia. kr. i
2010, heraf udgør landbrugsvarerne godt 7 mia. kr. og de agroindustrielle produkter
godt 3 mia. kr.
Inden for landbrugsvarer eksporterer vi mest inden for kategorierne fersk og frosset
svinekød og forarbejdede kødvarer. Inden for agroindustrielle produkter er det især
tilberedte og øvrige produkter til næringsmiddelindustrien.
4. Kina
Kina er i løbet af få år blevet et af den danske landbrugs- og fødevaresektors vigtigste markeder uden for EU. Kina udgjorde i 2010 det fjerdestørste eksportmarked for
dansk landbrug og fødevarer med en værdi på over 9 mia. kr. Kina forventes at drive
størstedelen af den samlede vækst i landbrugs- og fødevareeksporten. Med den
forventede vækst vil Kina allerede i 2012 være det næststørste eksportmarked for
dansk landbrug og fødevarer.
De seneste år har landbrugs- og fødevareeksporten til Kina især bestået af svinekød
og minkpels. Kina er storimportør af specialprodukter fra svin, herunder danske
delikatesser såsom griseører, -tæer, -maver, -indvolde.

5. Japan
Japan er det femte største eksportmarked med en samlet værdi på lidt under 4,5
mia. kr., heraf udgør landbrugsvarerne 3,9 mia. kr. og de agroindustrielle produkter
godt 500 mill. Kr. Inden for landbrugsvarer eksporteres overvejende fersk og frosset
svinekød. Inden for agroindustrielle produkter eksporterer vi især enzymer, maskiner
og hjælpestoffer til næringsmiddelindustrien.
Hvilke markeder har betydning for landmandens afregningspris?
Prisudviklingen på fødevarer er i høj grad påvirket af internationale forhold, hvor
priserne de seneste år igen er steget lidt efter et midlertidigt fald i priserne i slutningen af 2009 og 2010.
Det er de markeder, vi eksporterer mest til, som har størst betydning for afregningspriserne til de danske landmænd. Derfor betyder det meget, hvordan efterspørgslen på det tyske og svenske marked er. Det engelske marked har også stor
betydning, måske endda større end den mængde varer, vi eksporterer til England
berettiger til. Da England ikke er med i Euroen, kan deres valutakurs svinge mere end
de øvrige landes. Derudover har Japan, Kina og USA stor betydning for afregningspriserne. Men man skal være opmærksom på, at Kina betyder meget for mink og
svinekød og mindre for mejeri og andre danske produkter. På samme måde betyder
Japan meget for priserne på svinekød og ikke så meget for de andre produkter.
Ligesom Mellemøsten betyder meget for mejeri og intet for svinekød.

Landbrugseksport opdelt på lande og varer 2010,
ikke medregnet agroindustrielle produkter
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Hong Kong
12%

Kilde: Danmarks Statistik
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Dansk landbrug og fødevareerhvervs største vækstmarkeder

Rusland
Rusland har tidligere været vanskeligt tilgængelig, når det gjaldt eksport af fødevarer, fordi landet dels støtter og beskytter sin egen produktion massivt og oveni dels
har indført importkvoter på kød. Russerne køber i dag markant mere og dyrere
mad, end de tidligere har gjort. I takt med den øgede efterspørgsel er fødevareudbuddet også forbedret.
Væksten i salg af dagligvarer pr. person er fra 2006 til 2009 vokset med 45 pct.
Efter Kina er Rusland verdens næststørste importør af fødevarer. Fra 1997 til 2009
er landets import af fødevarer fordoblet. Det er hovedsageligt kød, forarbejdede
madvarer, frugt og grøntsager, som importeres. I 2010 var Rusland også en af verdens største importører af mejeriprodukter. Importen af mejeriprodukter er steget
med 114 pct. de sidste 10 år. Størstedelen af importen kommer fra EU.
I 2010 var Danmarks eksport af landbrugsvarer og agroindustrielle produkter til
Rusland 3,5 mia. kr. Fersk kød, biprodukter af kød, margarineprodukter og maskiner
til fødevareproduktion er de største eksportkategorier. Danmark var således Ruslands tredjestørste leverandør af svinekød i 2010. Svinekød er den største danske
eksportvare til Rusland. Danmarks eksport af svinekød til Rusland er steget med 40
pct. fra 1997-2009. I 2009 eksporterede Danmark 97.000 tons svinekød.
Tager man biprodukter af kød med, blev eksporten til Rusland 109.000 tons.
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Kina
Verdens befolkning forventes at vokse til 9 -10 mia. mennesker frem mod år 2050,
og store dele af befolkningerne især i Asien vil rykke op i middelklassen som følge
af velstandsstigninger. Alene Kinas middelklasse forventes at vokse fra ca. 148 mio.
indbyggere i dag til ca. 415 mio. indbyggere i 2020. De nye middelklasser har stor
købekraft, og vil blandt andet efterspørge sikre kvalitetsfødevarer og mere forædlede fødevarer som f.eks. kød. Danmark har allerede i dag en styrkeposition inden
for svinekød i Kina. Særligt i de seneste år er vores eksport steget ganske markant,
og intet tyder på, at den kinesiske interesse for danske specialprodukter vil aftage
i de kommende år. Kina udgjorde i 2010 det fjerdestørste eksportmarked for det
danske fødevareerhverv med en værdi på 9,3 mia. kr. Med den forventede vækst
vil Kina allerede i 2012 være det næststørste eksportmarked for dansk landbrug og
fødevarer.
Den danske andelsvirksomhed Kopenhagen Fur solgte minkskind for 6,5 mia. kroner
på det kinesiske marked i 2010. I 2011 forventes der en vækst i eksporten til Kina, så
eksporten af skind vil nå 7,1 – 7,3 mia. kr.
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