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På vegne af 3S bestyrelses vil jeg gerne byde velkommen til 3S årlige 

generalforsamling . 

 

Ved sidste års generalforsamling tillod jeg mig at stille det spørgsmål om det vi 

har oplevet i dansk landbrug de sidste år, skal betragtes som en form for normal 

tilstand!! Jeg selv havde egentlig håbet, at det ikke var andet end en ”strø 

tanke”, men 2015 har ikke ændret på min opfattelse. 2015, med faldende 

afregningspriser på stort set alt hvad landbruget producerer, må siges at leve 

fuldt ud op til mine værste forventninger. De gode gamle dage hvor alt kunne 

lade sig gøre er fortid, og vi må indse at der skal ske store forandringer i de 

strukturelle forhold, hvis erhvervet ikke skal opleve en total nedsmeltning!  

 

På trods af landbrugets udfordringer udviser 3S regnskab gode ”takter”, som 

selskabets revisor vil præsentere efterfølgende. 

 

Regnskabsresultaterne i landbrugets store selskaber i grovvarer sektoren 

begynder at tegne sig, og resultaterne viser også her, stor robusthed. Nogle 

sætter endda rekord i indtjening. 3S er naturligvis ikke i samme liga, men i vort 

segment, som leverandør til både mælke og svineproducenter, hvad enten de er 

med i Indkøbsgruppe eller handler med 3S på almindelige vilkår, vil jeg tillade 

mig at konstaterer, at vi i al beskedenhed også har skabt en virksomhed med en 

pæn økonomisk robusthed! 

 

Overtagelsen af 3S Vet viser sig endnu engang, at det var en rigtig beslutning. 

Virksomheden er overskudsgivende og 3S lever også her fuldt ud op til et af 

selskabets helt klare politiske mål, nemlig at sikre konkurrence i markedet. Men 

konsolideringen i branchen af virksomheder der henvender sig til landbruget 

fortsætter med uformindsket styrke, med færre og færre leverandører, til 

landbruget til følge, - og vi må erkende, at denne udvikling kan 3S ikke alene 

modgå. 

 

3S er gået forrest på flere områder gennem de senere år. Det gælder temaer som 

fiberrigt foder til søer, spækscanning hos søerne, og alternativ fodernormer. Vi 

har også opnået accept af disse tiltag, vi bliver endda også kopieret på vore 



tiltag! Senest kunne man i februar udgaven af Svin (Landbrugsmedierne), læse 

en artikel om af ”give rigtige fibre i de rigtige mængder” – jo, der er stor fokus 

på emnet, men det var 3S der startede. 

 

Et andet eksempel er installering af mælkekopper i farestalden, hvor vi har 

udviklet totalløsninger, lige fra påslag til mælkepulver, til mixertanke, samt  

udfodringssystemer. Alt sammen produceret med danske komponenter, dog 

med undtagelse mælkekoppen, som er et US patent. 

 
Med god management i staldene, tæt opfølgning fra 3S, er det ganske 

imponerende hvilke resultater der opnås. Flere af vores kunder har 

demonstreret resultater i størrelsesordenen: 

 

 35 – 40 grise pr. års so 

 Stigning i fravænningsvægten fra 0,5 – 1 kg/gris 

 Faldende dødelighed 

 

Et mælkekoppeanlæg varierer selvfølgelig meget i pris, helt afhængig af 

besætningsstørrelse, men en investeringer i størrelsesordenen 200 – 300.000 kr. 

er ikke ualmindelig. Det kan imidlertid, og især i disse tider, være en udfordring 

for de fleste at selvfinansiere en sådan investering. Derfor tilbyder 3S en 

finansierings model til de kunder, som ser dette som en alternativ løsning til 

kontant betaling. 

 

3S har lavet kalkuler på de mange anlæg som vi har opsat og levere produkter 

til. Her viser tallene at investeringen kan tilbagebetales over en periode på 6 til 

12 måneder. 

 

3S har gennem de seneste 3 år tilbudt et vandrensnings/biofilm koncept fra en 

Svenske leverandør, Anolytech.  80pct. af de kunder som har et anlæg oplever 

lavere medicinforbrug, og naturligvis også lavere omkostninger til indkøb af 

desinfektionsmidler. Også her kan vi demonstrere en god ”business case” for 

landmanden, med en hurtig tilbagebetalingstid af investeringen. Udfordringen 

er her den samme som for mælkeanlæggene, så også her tilbyder 3S en 

finansieringsløsning. 

 

Det er interessant at opleve udenlandske virksomheders interesse for 3S, og for 

det danske marked. Jeg kan ikke afvise at dansk svinegenetik via Danavl, er 



noget af drivkraften, da danske avlere jo distribuere genetik til rigtig mange 

lande. Dette sammenholdt med 3S stærke økonomi og organisation, som består 

af en række medarbejdere, med stor kompetence både på kvæg og svin, gør at vi 

er attraktive, som samhandelspartnere. 

 

3S tester løbende produkter fra disse udenlandske virksomheder i samarbejde 

med medlemmer i indkøbsgruppen, for vurdering af om det kan bidrage positivt 

til medlemmernes og kundernes økonomi. 

 

Det er naturligvis altid spændende i en beretning at redegøre for alle de nye 

ideer og forretningsområder, som udvikles over året. Men daglig drift er så 

absolut det der fylder mest og hvor 3S bliver testet daglig. 

 

Vi skal præstere på et højt niveau dagligt, i forhold til Indkøbsgruppens 

medlemmer, da de jo viser 3S den tillid at købe ind for sig.  

 

Den bedste benchmarking vi kan få er, når vi demonstrere 

konkurrencedygtighed overfor kunder uden for Indkøbsgruppen. Vi er ganske 

godt tilfreds med tilgangen af nye producenter med ganske store besætninger 

med henholdsvis kvæg og svin. 

 

3S har også i 2016 fokus på nye tiltag og forandringer. Vi har på nuværende en 

række ideer i tankerne, men tiden skal være ”moden” før vi løfter sløret herfor. 

 

Jeg vil slutte min beretning med at takke samtlige medarbejdere i 3S og 3S Vet 

for en stor og engageret indsats gennem året, ligeledes en stor tak til 

medarbejderne i Dansk Svineproducenter Holding, som jo i dagligdagen fungere 

som en integreret del af 3S.  

 

Det skal også lyden en stor tak for Danske Svineproducenter for samarbejdet. 

Personligt vil jeg her, gerne rette en stor tak til Hans Aarestrup for den store 

indsats for danske svineproducenter gennem 16 år. Hans har en stor del af æren 

for, at vores bofællesskab på Karetmagervej kom fornuftig gennem en konflikt 

fyldt start i 2000. Siden har Hans været medvirkende til en lang stabil periode i 

huset, og samarbejdet mellem LaDS og 3S har i alle årene været super godt.  

 

Sidst men ikke mindst, ville jeg takke mine bestyrelses kollegaer for et 

formidabelt samarbejde.   


