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Som formand for 3S bestyrelse byder jeg jer hjertelig velkommen til selskabets 

generalforsamling her på Propellen i Billund. 

 

Jeg har læst et sted at, efter 7 magre år kommer der 7 gode. Om vi står ved 

tærsklen til disse, og om det bliver 7 gode år er jo kun ønsketænkning, men 

faktum er at vi er på vej i den rigtige retning!  

 

Således er noteringen på mælk steget 24% siden sidste års generalforsamling, og 

på svinekød er stigningen 15%. Det er absolut også på høje tid!  

 

2016 blev kulminationen på en økonomisk svær tid blandt husdyr-

producenterne, hvilket også har sat sine aftryk i 3S regnskab. Når det er sagt 

kan jeg allerede nu godt røbe, at regnskabet – efter min mening – absolut er 

godkendt og selskabets revisor vil efterfølgende gennemgå regnskabet. 

 

3S har gennem hele krisen holdt fast i sit fokus med at bidrage til medlemmers 

og kunders bundlinje. Ud over varer til den rigtige pris, er det også blevet til en 

række nye tiltag, som er introduceret over flere år. Disse har vist sig levedygtige 

og får større og større udbredelse blandt medlemmer og kunder. 

 

2016 blev ingen undtagelse i denne række af nye initiativer, som medvirker til: 

lavere so dødelighed, flere livskraftige smågrise ved såvel fødsel som 

fravænning, færre ammesøer, osv. Her tænker jeg på spækscanning, den 

korrekte sammensatte fiberfraktion til søer, tilpassede foder- normer/kurver. 

Noget af det mest markante og dokumenterbare, er supplerende mælk i 

farestien via mælkekopper. Det er ganske imponerende hvad den rette kvalitet 

mælk kan udrette i form af produktionsresultater, og ofte er investeringen 

tilbagebetalt på 6 – 9 måneder. Hvilke andre investeringer kan vi sige dette om? 

 

For at få succes med disse systemer, kræver det at der er fokus på mælke- 

kvaliteten i disse produkter, og ikke blot er til ”falds” for den laveste pris. 

Ligeledes stiller det krav til hygiejnen omkring disse mælkesystemer, det er jo 

ikke anderledes i forhold til andre løsninger til smågrise. 

 



3S er en stor spiller på dette marked, som vi skrev i en annonce i oktober 2016, 

”over 1 million smågrise kan ikke tage fejl”! 

 

Årsagen til at 3S medlemmer og kunder har denne store succes er en 

kombination af velfungerende anlæg af høj kvalitet. Krav til ensartet høj 

kvalitet til produkterne. Vi har testet adskillige firmaers mælke produkter, med 

absolut blandede resultater! Sidst men ikke mindst dedikerede medarbejdere, 

som løbende følger op på resultaterne i besætningerne. 

 

I 3S er vi overbevist om at det er årsagen til at vi er blevet leverandør af det 

anlæg, som er opsat på AU Foulum! 

 

Årets nye tiltag er fokus på udfasning af zink i smågrisefoderet. Myndighederne 

har fokus på dette anvendelsesområde, måske/måske ikke, får vi et forbud mod 

denne anvendelse. 

 

For en gang skyld har vi derfor ønsket at være på ”forkant” og har siden juni 

måned 2016 arbejdet med mælkesyrebakterier, (Hyomix) tilsat foderet. Det 

virker, men endnu engang stiller det krav til management og omhyggelighed. 

Ligeledes er det ikke blot et produkt som ”langes over disken”. Det skal følges 

helt ud til stalddøren. 

 

3S har yderlig 2 løsninger som fungere, en mod smågrisediarre og et produkt til 

bekæmpelse af endotoxiner – toksiner som udvikler sig i mave/tarm systemet. 

 

Behovet for at følge alle disse løsninger helt til dørs med rådgivning, for at skabe 

succes i produktionen, gør at 3S nu er klar til at udvide antallet af 

medarbejdere, og har derfor lagt et stillingsopslag på hjemmesiden – Ja og som 

I kan se, stiller vi store krav til vores medarbejdere, for de skal jo kunne betjene 

landets dygtigste husdyrproducenter! 

 

3S Vet aflevere nu sit tredje regnskab i 3S regi. Virksomheden er en succes og vi 

kan godt mærke at vi er en ”sten i skoen” hos konkurrenterne, men det er jo en 

del af 3S idegrundlag! 

 

Vi ser nogle mulige synergier omkring vort ”set up” på 3S Vet i Tarm, og dette 

er noget af det vi skal have fokus på de kommende år. 

 



3S har det sidste halve år deltaget i 2 landbrugs messer, henholdsvis Agromek i 

Herning og Nutrifair i Fredericia. 

 

Det var en stor glæde med de mange besøgende på 3S stande, og vi kunne 

mærke den ”spirende” optimisme blandt landmænd. Nu ser vi blot frem til at de 

finansielle virksomheder også vil bidrage til, at realisere den kommende 

optimisme. Dette vil især betyde meget i forhold til udviklingen i 3S 

Indkøbsgruppe, hvor nye medlemmer virkelig har været udfordret, når det 

gælder om at opnå en bankgaranti til dækning af deres samhandel med 3S. Det 

er utroligt at man ikke har øje for denne attraktive ”businesscase”, der er 

virkelig penge at hente for den enkelte! 

 

Landbrugs messer er også et godt udstillingsvindue for 3S i forhold til 

leverandørkredsen. Det er ganske enkelt overvældende med de mange 

udenlandske firmaer, fra det meste af Europa, som tilbyder deres produkter og 

løsninger til 3S. 

 

Det er naturligvis interessant og hver enkelt bliver grundigt evalueret. Det er 

dog væsentligt for 3S at vi kan identificere et potentielt bundlinje resultat hos 

vores medlemmer og kunder, og ikke kun hos leverandørerne! 

 

Men alt andet lige er det jo et privilegie at udenlandske virksomheder kan se 

muligheder i at samarbejde med 3S! 

 

Vi i 3S ser frem til et år hvor erhvervet vil ”blomstre og springe ud i fuld flor”! 

 

Jeg vil slutte min beretning med at rettet en stor TAK til medarbejderne i 3S a/s 

for en formidabel indsats i det forgangne på. Ligeledes en STOR tak til 

medarbejderne i Holding A/S, som altid leverer en vigtig og solid ”varer” til 3S 

a/s. Der skal også lyde en stor TAK for Danske Svineproducenter for 

samarbejdet – uden Jer, ingen OS. 

 

Sidst, men ikke mindst, TAK for bestyrelsen som et godt og konstruktivt 

samarbejde i årets løb. 

 

Per Bach Laursen 

Formand  

 



 


