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På generalforsamlingen i 3S i 2020 indledte jeg min beretning med at fortælle, at 

svinenoteringen lå på 14 kr. pr. kg. , og vi så nok ind i et helt fantastisk indtjeningsår 

for svineproducenterne. Det fortsatte da også med særdeles gode afregningspriser 

grundet svinepesten i Kina og en stærk efterspørgsel fra markederne.  

Men så kom coronaen i marts med nedlukning af store dele af verden til følge. Den 

10. september 2020 bekræftede de tyske myndigheder, at der var fundet et dødt 

vildsvin i det østlige Tyskland, der var smittet med afrikansk svinepest. De 2 

begivenheder gjorde, at vi ved udgangen af vores regnskabsår 2019/2020 ultimo 

september var droppet ned til en afregningspris på 10,30 kr. pr. kg.  

Idag hvor vi holder vores ordinære generalforsamling i 3S er noteringen så 9,50 kr. 

pr. kg. Perioden har budt på en ordentlig rutsjetur med en rigtig svær og træg 

afsætning af smågrise til følge, efterhånden som noteringen faldt, og ligeledes 

mange dages udsætninger af slagteklare svin. Alt i alt blev 2020 dog et fornuftigt år 

for de fleste svineproducenter.  

Vi ser frem til, at coronarestriktionerne kan ophæves her i 2021, så vi kan få 

svinepriser og smågriseafsætningen op på et højere niveau, så det igen bliver sjovt 

at være svineproducent. 

 

Det er nu 33. gang vi afholder generalforsamling i 3S. Denne generalforsamling er 

dog meget anderledes, end vi er vant til. Vi har aldrig før holdt vores 

generalforsamling som et virtuelt møde – men igen som følge af coronasituationen 

er intet ved det gamle. På grund af forsamlingsforbuddet over 5 personer, er vi nødt 

til at afvikle arrangementet, som vi nu gør. Det er i øvrigt sådan, at regeringen ved 

lov har bestemt at generalforsamlinger kan afholdes virtuelt grundet 

coronasituationen 

På sidste generalforsamling kunne jeg fortælle, at vi havde det bedste økonomiske 

resultat nogensinde i 3S med et overskud på 2,6 mio. kr. Det var et supergodt 

resultat, som vi i bestyrelsen var meget tilfredse med. 



Hvordan er det så gået i det seneste regnskabsår? Ja - jeg må så bare ligesom sidste 

år kippe med flaget og meddele, at vi i 3S i det afsluttede regnskabsår har overgået 

alle vores forventninger. Vi har landet et resultat på godt 4,5 mio. kr.  

Virksomhedens balance pr. 30. september udviser en egenkapital på godt 32,5 mio. 

kr.  

Soliditetsgraden er steget til 31,5 %, og egenkapitalforrentningen er på 15,1 %. 

Nettoomsætningen er steget med 34,8 mio. kr. til 496 mio. kr. 

Af det samlede overskud har 3S Vet, der nu har 7 år på bagen som 100 % ejet 

datterselskab i 3S bidraget med et overskud på knap 2,6 mio. kr. Der er ingen tvivl 

om, at det var en god ide at købe det lille apotek ud af Hatting tilbage i 2013. År for 

år forbedres resultaterne i selskabet. 

Den opbyggede kapital i 3S Vet gør, at vi nu efterhånden har et kapitalgrundlag, så vi 

ikke skal låne penge af ejeren 3S, når vi er ude at handle stort ind af medicin og 

vacciner til vores lager. Samtidig kan vi glæde os over en omsætningsfremgang i 3S 

Vet på knap 20 mio. kr.  

For mig viser det jo, at vi også har et konkurrencedygtigt og attraktivt setup i vores 

salg og distribution af medicin og vacciner.  Vores salg foregår primært til vores 

medlemmer i Indkøbsgruppen som står for ca. 40 % af vores omsætning. Resten af 

vores salg fra 3S Vet sker til svineproducenter og mælkeproducenter, der geografisk 

fordeler sig over hele Danmark.  

Indtil regeringen lukkede ned for minkproduktion i Danmark havde vi også et stort 

salg af vacciner til mink. Det sidste er så bare desværre helt slut nu – en rød 

regerings beslutning som kostede 17 mio. danske mink livet og efterlod dygtige 

danske minkavlere totalt på herrens mark.  

Jeg har aldrig i de 18 år, jeg har haft formandsposten i 3S kunnet præsentere så 

flotte resultater, som dem jeg har nævnt her. I ledelsesberetningen der er indeholdt 

i Årsrapporten for 3S er der lagt op til, at vi også i det regnskabsår, vi er inde i nu kan 

komme med et resultat på niveau med det rekordresultat, vi afleverer her i 

2019/2020.  

 

For os i 3S er den vigtigste aktivitet til stadighed at sikre, at vi er konkurrencedygtige 

og attraktive at handle med for landmanden.  Vi har som primært mål at hjælpe 



vores medlemmer og kunder til at opnå de bedst mulige betingelser og priser på 

produkter, der bruges på bedriften.  

Det handler om for os i 3S at skabe værdi for medlemmer og kunder i deres 

produktion, så de gerne vil lægge deres handel hos os. Og at de kan både mærke og 

se fordelene.   

Med en fremgang på 12 nye medlemmer der i løbet af regnskabsåret vælger at 

melde sig på banen og betale kontingent, ser jeg det som et rigtig stærkt argument 

for, at 3S er en attraktiv samarbejds- og samhandelspartner for danske landmænd.  

Vores mål eller mission er så også, at vi vil være den bedste købmand i branchen, og 

vi dyrker vores DNA som indkøbere og leverer varer, viden og rådgivning, der giver 

klar værdi for landmanden.    

Vores vision for fremtiden er, at vi vil være den førende, foretrukne og mest 

konkurrencedygtige indkøbsforening for landmænd i Danmark. Det er et stort mål vi 

har sat os – men jeg synes, vi er godt på vej.  

Det skal i de kommende år udmønte sig i 5-8 nye medlemmer pr. år, der kan se 

fordelene i at lægge handelen hos 3S. Det er det mål, vi har sat i vores strategiplan 

2025. Med flere medlemmer og en større indkøbsvolumen kan vi opnå endnu bedre 

priser ude hos vore leverandører, der kommer medlemmer og kunder til gode, når 

der skal handles varer ind til bedriften. 

De gode takter på salg og indtjening fra en række nye produkter, vi har taget ind i 

vareporteføljen over de seneste par år, har i særdeleshed bidraget til vores fine 

resultat - og det ser ud til at fortsætte. 

 

Lad mig kort nævne nogen få af dem: 

Anolytech vandrensningsanlæg som vi har i eneforhandling i Danmark i et 

samarbejde med den svenske ejer og udvikler af maskinerne. Rent drikkevand til 

dyrene er et must, når der skal produceres effektivt. Efter et tilfredsstillende salg 

året igennem, kan vi så efter, at Anolytech konceptet blev omtalt positivt på 

Facebookgruppen ”Grisen” i efteråret 2020 konstatere, at salget af nye maskiner på 

det nærmeste er eksploderet. Det er vi selvsagt meget glade for i 3S. 

Idal automatsprøjten til nålefri vaccination af grise er solgt og distribueret i stort tal. 

Vi har godt styr på både omsætning, distribution, service og kalibrering på vores 



eget servicecenter. Det er også glædeligt, at der nu er et stort salg til de andre 

nordiske lande. Specielt svenske svineproducenter har taget konceptet til sig, og 

svenskerne har lagt mange ordrer i det seneste stykke tid. Og nu er Finland også på 

listen af lande vi servicerer.  

Provimibrandet der er vores full line program på Prestarter, smågrisefoder, 

koncentrater, mineraler, mælk og en række hjælpestoffer og boost produkter 

sælges i pænt stigende mængder til både medlemmer og kunder. Det er et rigtig 

stærkt produktprogram, der bare gør en forskel ude i staldene og forbedrer 

produktionsresultater og økonomi i de besætninger, der bruger produkterne – i 

øvrigt krydret med produktionsrådgivning på staldgangsniveau af vores dygtige 

faglige konsulenter. 

Schills mælkeerstatning til pattegrise er solgt i rekord-store mængder. I 

regnskabsåret har vi næsten fordoblet den solgte mængde. Det er klart, at så stor en 

omsætningsfremgang også bidrager til det gode økonomiske resultat. Langt 

hovedparten af vores mælkeprogram sælges i øvrigt til ikke-medlemmer. 

 

På de traditionelle råvarer så vi langt hen i regnskabsåret meget stabile priser på 

forholdsvis lave og attraktive prisniveauer. Vi fik dækket langt hovedparten af 

medlemmer og kunder ind med råvarer på terminer langt ind i fremtiden. Det viste 

sig allerede i 2. halvår at være fornuftigt. Ser vi på f.eks soyapriser nu og her, så er 

markedet gået helt amok, og vi ser dagspriser, der er op til 130 kr. dyrere pr. 100 kg, 

end det vi har dækket til på terminskontrakter. Vi håber, at priserne igen vil rette sig 

i nedadgående retning.    

Korn i høst 2020 faldt til et meget lavt prisleje, da høstpresset satte ind for alvor i 

august måned. De tegnede årskontrakter på færdigfoder – der netop blev tegnet, 

hvor kornet var billigst – sikrer, at vores medlemmer kan producere grise med basis i 

særdeles lave foderpriser.  

Vi har fortsat et meget stort energisamarbejde med OK på olie og el. Specielt på el 

har vi haft en pæn tilgang af nye kunder, der har valgt at købe el hos 3S. Tilgangen af 

nye kunder på el skal nok ses i lyset af, at mange af konkurrenterne på el i årets løb 

har valgt at hæve deres elpriser – eller måske rettere har de hævet de tillæg, de 

lægger ovenpå f.eks spotprisen. Det gør så bare, at vi i 3S bliver endnu mere 

konkurrencedygtige. 



I årets løb er der kommet en række nye attraktive forhandleraftaler til det i forvejen 

store udvalg af leverandører, som 3S har en indkøbsaftale med. Lad mig her 

fremhæve aftaler, der sikrer vores medlemmer adgang til Danmarks største udvalg 

af reservedele til landbrugsmaskinerne – og det er til skarpe priser. Det gør vores IG 

samarbejde endnu mere attraktivt for de medlemmer, der også har et stort 

jordtilligende , som de driver. 

På kvægsiden har vi valgt at satse noget mere, og vi er klar til at tegne nye 

medlemmer til 3S Indkøbsgruppe. Derfor ansatte vi i marts 2020 en ny dygtig 

kvægfaglig medarbejder. Vi har arbejdet på at få udviklet et nyt attraktivt program 

på kvægsiden med en række private label produkter. Det gælder bl.a på 

mælkeerstatning til kalve ligesom der samarbejdes med dygtige 

leverandørvirksomheder omkring nye produkter, der understøtter køernes ydeevne 

og kalvenes produktivitet. 

Endelig synes jeg, det er på sin plads at nævne, at bestyrelsen i budgettet for 

regnskabsåret sagde ja til at investere mange penge i nye IT-systemer. I 

regnskabsåret er der brugt 1,5 mio. kr. på et nyt kundestyrings-/salgssystem (også 

kaldet CRM system) og et nyt økonomistyringssystem (også kaldet ERP system).  

Vi har fået godt styr på vores kundekartotek, og de indsatser vi gennemfører i salget 

med vores nye CRM system. 

Efter en hård indkøringsperiode er vi også godt på vej med alle fordelene i vores nye 

ERP system. Vores fortsatte investeringer i nye systemer ser vi som helt nødvendige. 

Vi arbejder fremadrettet på en større automatisering af processer, der i dag udføres 

manuelt i vores administration.  

 

Til slut vil jeg gerne takke bestyrelse og ledelse i 3S for et rigtig godt og ordentligt 

samarbejde i året, der er gået. Det er altid en fornøjelse at være til møde på 

headquarter på Karetmagervej i Fredericia.  

Samtidig er det for mig en stor fornøjelse nu igennem 20 år at være medlem og 

kunde i 3S. Dialogen med medarbejderne er altid præget af godt humør og smil på 

læben. Jeg føler, der er en vilje til at ville gøre en forskel til glæde for os, der handler 

med 3S. Det er dejligt at mærke - og nej - jeg tror ikke, det kun er mig, der mærker 

det, fordi jeg nu en gang er formand. Det ligger i 3S kulturen, at alle medarbejdere 



er der for os kunder. Uanset om vi skal bestille varer eller have et fagligt råd, så får vi 

en rigtig god service.  

Derfor også en stor tak til alle medarbejdere i 3S og 3S Vet for indsatsen - jeres 

motivation og gå på mod - og samarbejdet i regnskabsåret.  

Fra 3S bestyrelsen takker vi også for det gode og loyale samarbejde med 3S 

Indkøbsgruppemedlemmer og kunder i årets løb.  

Og så er det på sin plads at sige tak for indsatsen og engagementet fra 

medlemmerne i vores nye 3S Advisory Board, der grundet coronaen kun har haft 

mulighed for at holde et par virtuelle møder. Jeg er sikker på, at vi i fremtiden vil få 

glæde af de indspark, vi får fra 3S Advisory Board. Sammen vil vi arbejde på en god 

udvikling og fremtid for 3S.     
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