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Nytt banbrytande tilltag i Danæg-koncernen



Danæg etablerer nytt och banbrytande ” advisory board ”
Erkända experter ska vägleda Danæg i Sverige och Danmark omkring framtidens produktion av ägg.
Bl.a. inom djurvälfärd, framtidens produktion och andra strategiska tilltag.

Om Danæg-Koncernen
Danæg-Koncernen är marknadsledare i Norden inom kategorin ägg, och består av två dotterbolag i Danmark och två i
Sverige; Kronägg AB i Perstorp och Källbergs industri AB i Töreboda samt delägarskap i det finska bolaget Munax Oy.
Danæg-Koncernen ägs utav danska och svenska producenter samt av DLG, och omsättningen var i 2016 1,55 miljard.
SEK. Koncernen exporterar till flera än 50 länder och har ca. 300 medarbetare. Se mera på www.danaeg.dk
Igenom de senaste åren har ägg branschen i Norden upplevt stora förändringar i marknadsefterfrågan. Där ägg
branschen tidigare har varit präglat av en stor försäljning av burägg, har efterfrågan efter frigående inne-, frigående
ute- och ekologiska ägg för allvar stigit betydligt inom ett fåtal år. En utveckling, som kommer att öka i snabb takt, då
många av de Svenska och Danska dagligvaru kedjorna under de senaste åren offentliggjort deras utfasningsplan utav
burägg.
Hela förloppet omkring dagligvaru kedjornas utfasning av burägg gick mycket snabbt, och inte i ett tempo som
tillnärmelsevis tillgodoser det produktionsmässiga set-up av levande höns, som efterföljande ska anpassas för att
kunna leverera de ägg, som marknaden framöver efterfrågar.
”Hos Danæg har vi haft många bra och konstruktiva dialoger omkring hur vi framöver kan vara ännu mera proaktiva i
förhållande till att vara med till att utveckla framtidens äggproduktion. Efter dialog med styrelserna i Danæg amba
samt Danæg Holding och andelsägarna har vi kommit fram till, att vi gärna vill arbeta med en rad experter, som kan
göra oss ännu bättre i att förstå vår framtida marknad ännu bättre,” säger koncernchef Jann Dollerup Vig Jensen.
”Danægs advisory board ska fungera som ett oavhängigt, rådgivande utskott, som ska vägleda koncernen om
framtidens produktion av ägg, inkl. viktiga förhållande som djurvälfärd, produktionsutveckling, optimering av utomhus
arealer med t.ex. plantering, och mycket mera. Vi har mycket stora förväntningar till detta ” advisory board” , och ser
framemot att kunna presentera de nya tilltagen för både kunder och förbrukare”, säger Jann Dollerup Vig Jensen
Danægs advisory board kommer att bestå av följande personer:


Peter Sandøe, Professor vid Institute för Livsmedel- och Resursekonomi och vid Institute för Veterinär- och
husdjursvetenskap vid Københavns Universitet



Ragnar Tauson; Professor Emeritus från Sveriges Lantbruksuniversitet i Uppsala med fokus på värphönsens
välfärd och produktion i olika stallinredningar.



Jørgen Kjær, Senior djurvälfärds forskare, Friedrich-Loeffler Institut, Celle, Tyskland



Jesper Bo Jensen, framtidsforskare och direktör för Centre for Future Studies

Utöver ovan kommer det också att vara representanter från både Kronägg och Danæg .
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