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Finanskrisen er over os, og det har den efterhånden været alt for længe. Generelt er der ingen 
tvivl om, at bestyrelsesmedlemmer i danske aktieselskaber har følt og stadigvæk føler, at 
arbejdet til tider er frustrerende og bøvlet. Det samme er situationen i landbruget. Faldende 
værdier i bedriften, med mindre eller ingen egenkapital til følge bevirker, at 
likviditetsfremskaffelsen til daglig drift, besværliggøres.  
 
Der er dog virksomheder, som formår at flyde ovenpå og endda udvide deres aktiviteter på 
trods af krisen. Novo Nordisk er nu værdimæssigt (aktieværdi) større end Mærsk, og 
Facebook er netop solgt, med rekordgevinster til skaberne.  
 
Uden sammenligning i øvrigt, kan jeg med sikkerhed i stemmen sige, at 3S gennem hele 
finanskrisen ligeledes har redet på en bølge. Vi har skabt os en niche af markedet, som 
leverandør til landbruget, hvor pris, troværdighed, leverancesikkerhed og korrekt 
fakturering er afgørende parametre for succes.     
 
Vores virksomheds succes er også vigtig for vore leverandører. Vi mærker, helt klart stor 
interesse fra nuværende men også nye leverandøre, om øget samhandel. Her er der ingen tvivl 
om, at handlen i Indkøbsgruppen med garantistillelse og 3S solide egenkapital generelt 
medvirker til at 3S opfattes som et ”godt papir”. 
 
Vi skal i dag præsentere 3S resultat, som gennemgås af selskabets revisor. Jeg kan dog 
allerede nu tilkendegive at bestyrelsen er tilfreds med resultatet, som er påvirket negativt af 
udviklingen på værdipapirer. Dags dato har vi dog hentet det tabte tilbage, og vi forventer 
med de positioner vi har, at der er mere at hente endnu. 
 
3S har længe været drevet med meget lave omkostninger, samtidig med en fornuftig 
investeringsstrategi, når det gælder administrative systemer og softwear. Jeg kan her nævne 
at overgangen til e-fakturering i det kommende regnskabsår vil bidrage med en besparelse på 
ca. kr. 150.000. Dette sammenholdt med en mere rationel arbejdsgang, både hos 3S men også 
hos landmændene – både i Indkøbsgruppen og Trading, vi regner da også med, at der 
stadigvæk kan hentes rationaliseringer på området. 
 
Vi oplever, som landmænd at det ikke kun er vigtigt at jagte den lave pris, men i meget højere 
grad også at ”time” vore indkøb. Landbruget kan købe rådgivning på dette område mange 
steder. Man kan derfor undres over at der med baggrund i tekniske analyser kan fremkomme 
råd, som ender op i diametralt modsat rådgivning. Det er derfor med meget stor tilfredshed at 
jeg oplever, at 3S stort set har ramt ”sømmet” på hovedet hver gang. 
 
Monopoler er sjældent af det gode, og heldigvis er det ikke et problem i dansk landbrug 
generelt. Dog var der ved at opstå en monopollignende tilstand, på området: øremærker til 
kvæg og svin.  
 
Allflex opkøbte i forsommeren konkurrerende virksomheder, hvor formålet var at opnå 95% 
af salget på det danske øremærkemarked. For at forhindre dette indgik 3S et samarbejde med 
det dansk ejede, TraceCompany. Ikke mange havde fantasi til at forudse at prisen på eksport 
øremærker, kunne falde fra ca. kr. 1 til kr. 0,39 pr. stk. Selvfølgelig er øremærker ikke den 



største omkostning i dansk husdyrproduktion, men det viser tydeligt hvad der kan ske, hvis 
ikke, der er virksomheder som 3S til at holde øje med markedet. 
 
Et helt andet område, som virkelig betyder meget, økonomisk i svineproduktionen, er foder. 
Også her er 3S gået foran, inspireret af hvad medarbejderne har set udenfor landets grænser. 
Vi har gennem det sidste 1 – 2 år, haft fokus på so dødeligheden, og det relative høje 
foderforbrug, som vi ser i E-rapporterne. Jeg vil tillade mig at citere dyrlæge Niels 
Hjørnholm for følgende: ”Efter 30 år som dyrlæge i svinebesætninger er jeg ikke i tvivl om, at 
vi står foran et ”gennembrud” hvad angår forståelsen for fodring af søer. Ved i høj grad at 
tilgodese soens evne til at fordøje strukturholdige fodermidler opnår vi bedre holdbarhed, 
bedre ydelse, og roligere og mere velfungerende søer, bedre tilpasset fremtidens produktions-
systemer”. 
 
Det er 3S, der er initiativtager til at afprøve de hollandske metoder under danske forhold. 
Indtil videre har de forsøg, der er blevet gennemført været særdeles positive og har endnu 
engang understreget at vi også på fodringsområdet har meget at lære….” 
 
Jeg kan supplere med at sige, at jeg selv har anvendt fibermix til 1200 søer i næsten et halvt 
år nu. Resultatet er en reduceret dødelighed fra 11 % til 8 %. Rygspækscanning indledes her 
i februar måned og forventningen her er i en reduktion i størrelsesordenen 200 fes pr. årsso, 
ved mere ernæringsmæssigt korrekt fodring.  
 
Siden vi for år tilbage indledte handel med mælkeproducenterne er samhandlen steget 
markant. Vi har her løbende fokus på nye initiativer, og pt. forhandler vi med udenlandske 
leverandører på området.   
 
Interessen for et samarbejde med 3S er fortsat meget højt, men et samarbejde i 
Indkøbsgruppen vanskeliggøres af bankernes tilbageholdenhed i forhold stilles af 
bankgarantier. For 3S er udgangspunktet altid, at samhandel skal være attraktivt for 
husdyrproducenten, men selvfølgelig også et aktiv for 3S. 
 
Jeg ser frem til det kommende år, hvor vi forhåbentlig lykkes med at få endelige aftaler med 
en række nye samarbejdspartnere, som vi har forhandlet med gennem nogen tid. Hvis det 
lykkes – hvilket jeg har meget tillid til det gør, vil det komme til at betyde meget for 3S, men i 
særdeleshed også for medlemmer og kunder.  
 
Jeg vil slutte denne beretning med at takke Landsforeningen for det konstruktive samarbejde 
i huset. En rigtig stor tak til medarbejderne, både i 3S og Holding A/S, for en flot indsats og 
de synlige resultater, både i 3S, men så sandelig også hos vores kunder og medlemmer. 
Resultater som kun opnås på grund af jeres store engagement. 
 
En stor tak skal lyde til bestyrelsen, for er godt og konstruktivt samarbejde om opgaverne. 
Opgaver som i kommende år ser ud til at blive virkelig interessante. 
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