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INDHOLD

FF har holdt generalforsamling, der blev præget af et til
fredsstillende resultat 2011 og stærk utilfredshed med råd
givningen omkring tobis 2012.

FF’s ledelse bidrager markant til den offentlige debat og 
er gået i offensiven i medierne, før, under og efter gene
ralforsamlingen. Morten Broberg og Jens Borup var i TV
Avisen og TV 2 Nyhederne, og FF’s ledelse udtalte sig og 
skrev læserbreve i de store dagblade for at forklare om 
den alvorlige situation. De blev i betydeligt omfang citeret

i andre medier. Det gav genlyd hos flere politikere på 
Christiansborg og ikke mindst i det fiskeri og erhvervs
politiske liv.

Mere om det og meget andet om industrifiskeri, fa brikkerne, 
ny certificering, forbedring af miljøet, mere overskudsvarme 
fra FF til det omgivende samfund, nye markeder og Dan
marks største pelagiske trawler, der skiftede fra L 349 til 
S 349 og fortsat er trofast leverandør, nu med Skagen som 
hjemhavn.
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GENErALFOrSAMLINGEN

tilfredsstillende og med
store udfordringer
Tilbagegang i tilførslerne i 2011 på 64.000 tons og overskud på 34 mio. kr. før skat

Selskabets revisor Uffe Skødt forklarer regnskabet på grundlag af en omsætning på 1700 mio. kr. 

Det blev et tilfredsstillende år, 
selvom det også bar præg af 
nedskæringer for flere kvoters 
vedkommende.

Således konkluderede Jens Borup på 
generalforsamlingen, der var velbesøgt 
både af passive og aktive andelshavere, 
ledende medarbejdere og andre med til-
knytning til virksomheden.

Af beretningen fremgik det, at der ved 
udgangen af 2011 var 97 andelshavere 
i selskabet, heraf 27 aktive. Det er et fald 
på seks aktive i forhold til 2010, og denne 
udvikling ser ud til at fortsætte. Mange vil 
gerne levere til os, og selvom bindings-

pe rioden som andelshaver er nedsat fra 
fem til to år, ser det ikke ud til, at man øn-
sker at være bundet af en leveringspligt, 
sagde han. 

Kvoterne i 2011
Om udfordringerne i 2011 nævnte Jens 
Borup, at FF kun modtog en mindre 
mængde havgalt. Det var samtidig første 
år, hvor denne art blev kvoteret. Den to-
tale kvote blev fastsat så lavt som 33.000 
tons, hvilket betød et tab for FF på om-
kring 60.000 tons. I 2010 blev der fisket 
omkring 120.000 tons, hvor FF fik leveret 
omkring 80.000 tons.

Også brisling i Østersøen blev reduceret 
i 2011 med så meget som 24 pct. oveni 

de to foregående år med mindre ned-
skæringer. Det betød en samlet reduktion 
på brisling fra Østersøen på 20.000 tons 
sammenlignet med 2010. 
Kvoten på blåhvilling var så lav, at den 
alene kunne anvendes som bifangst i 
pelagisk fiskeri. Dertil kom en nedgang i 
priserne på færdigvarer, især på fiskemel, 
der faldt med et par kroner pr. kg i løbet 
af 2011.

Omsætning 1700 mio. kr.
Totalt er tilbagegangen i tilførslerne faldet 
fra 412.000 tons i 2010 til 348.000 tons 
sidste år. Denne betydelige tilbagegang på 
64.000 tons betyder, at vi kommer ud af 
2011 med et væsentligt ringere resultat 
end i 2010, der dog også var et rekord år.
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FF-nyt på nettet
Ved du, at både den nye og tidligere ud
gaver af FFNYT kan hentes på nettet: 
www.ffskagen.com

Konsolideringen styrket efter 
et tilfredsstillende resultat

Omsætningen blev øget til 1700 mio. kr. 
i 2011. Koncernens samlede overskud 
blev 34 mio. før skat, og det betyder, at 
der kan henlægges 6 mio. kr. til selska-
bets reservefond. Dem får andelshaverne 
udbetalt på et senere tidspunkt. Beløbet 
svarer til godt 3 øre pr. kg. leveret råvarer.

Derudover henlægges der godt 18 mio. 
kr. til egenkapitalen, der hermed når op 
på 146.5 mio. kr.

I 2011 er der udbetalt 5 mio. kr. til andels-
havere fra selskabets reservefond. Efter 
det tilfredsstillende resultat for 2011 er der 
for nylig udbetalt yderligere 2.5 mio. kr. til 
andelshaverne.

Omsætningen i 2011 var 1700 mio. kr., 
og overskuddet før skat 34 mio. kr. i kon-
cernen. 

- Vi i bestyrelsen vil kalde resultatet for 
tilfredsstillende, sagde Jens Borup, der 
sluttede med en tak for året, der gik, til 
andelshavere, bestyrelse, direktion, med-
arbejdere og andre samarbejdspartnere.

Ny struktur ?
Der blev desuden drøftet mulighederne 
for en ny struktur i selskabet som følge af 
udviklingen indenfor erhvervet.

Det blev oplyst, at hver enkelt andels-
haver personligt vil modtage skriftligt ma-
teriale, der skal danne grundlag for den 
videre debat og beslutning.

Jens Borup: - Vi i bestyrelsen vil kalde resultatet for 2011 tilfredsstillende efter omstændighederne

To medlemmer afgik efter tur på general-
forsamlingen, og de blev begge genvalgt. 
Det er Henning Christian Leth Jensen, 
Hjørring, og Jens Vinther Pedersen, Ska-
gen.

Bestyrelsens sammensætning er derfor 
fortsat således udover ovennævnte:

Jens Aksel Borup, Skagen, formand. Hen-
rik Sørensen, Skagen, næstformand og 
desuden Jens Henrik Jeppesen, Klitmøl-
ler, Karl Henrik Johnsson, Donsö, Sverige, 
Svend Bach Kristensen, Skagen, og Erik 
Reinholt Rasmussen, Skagen.

Egenkapital på
146.5 mio. kr.

Genvalg til 
bestyrelsen
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DET GLOBALE MArKED

 Det blev et dramatisk år for 
 fiskemelsbranchen, fastslår Mor
ten Broberg i sin rapport om 
markedet i 2011.

Hvilke forudsætninger skal vi forholde os 
til i fremtiden nationalt og internationalt, 
spurgte han og gav, blandt flere andre, 
følgende svar:

For fiskeoliens vedkommende vil produk-
tionen på verdensplan blive på omkring 
1 mio. tons om året og med faldende 
tendens.
Såfremt akvakulturen forsat skal vokse, 
skal den bruge andre oliekilder end fiske-
olie. Der er ikke nok i det lange løb.

Branchen
Hvor fører det så branchen hen i Dan-
mark? Prisen på industrifisk har været hi-
storisk høj i 2010 og 2011 som følge af 
stor efterspørgsel på såvel fiskemel som 
fiskeolie. Det gælder specielt akvakultu-
ren, hvor prisen på laks har været høj.

Der vil fortsat være efterspørgsel efter fi-
skemel og fiskeolie fra akvakulturen, men 
prisen på opdrætsfisk såvel som prisen 
på sojamel vil påvirke prisen på fiskemel.

Akvakulturen specielt
Der vil også være kunder til fiskeolie i 
vidt omfang, hovedsagelig fra akvakultu-
ren, men her vil et øget forbrug til hu-
man konsum medvirke til at holde prisen 
oppe i forhold til rapsolie.                                                           

Behovet for fiskemel vil således primært 
basere sig på akvakulturen og special-
foder til blandt andet smågrise og PET 
Food. Salget af PET Food til kæledyr, især 
hunde og katte, udgør i dag omkring 20 
pct. af FF’s samlede melsalg.
Danmarks produktion af den samlede, 
globale produktion af fiskemel og fiske-
olie udgør omkring 3 pct.. Mulighederne 
for at opnå indflydelse på priserne på 
verdensmarkedet på fiskemel og soja er 
derfor yderst begrænsede.  
På globalt plan er produktionen af fiske-
mel omkring 5 mio. tons om året, men 
med faldende tendens. En stadig større 
mængde af blandt andet blåhvilling går 
direkte til konsum.

Nye lande
Morten Broberg fortsatte:
- Vi arbejder til stadighed på at finde nye 
markeder og de bedst betalende for at 
sikre så høj en fiskepris som mulig.
I 2011 har vi således for første gang eks-
porteret mel til Hviderusland, Kasakhstan 
og Libyen, således at vi nærmer os ikke 
færre end 70 lande, som vi eksporterer til.

Fødevareminister Mette Gjerskov 
besøger Skagen onsdag 4. april 
 dagen før Skærtorsdag.

Hun besøger FF klokken 10 - 11.15. Her 
er kvoten på tobis, der er reduceret med 
mere end 90 pct. i år i forhold til 2011, 
blandt emnerne til debat. Jens Borup

vil som FF’s formand og på branchens 
vegne endnu engang understrege den 
alvor, som situationen er udtryk for. 

Derudover er der samtaler om industri-
fiskeriet generelt og FF’s position natio-
nalt og internationalt. Hun får samtidig 
FF’s nye administrationsbygning at se.
 

Mette Gjerskov blev inviteret til Skagen 
straks efter sin tiltrædelse og svarede, at 
hun ville besøge FF ved førstkommende 
lejlighed. 
Det er et særligt travlt forår for hende, 
idet hun samtidig er formand på sit om-
råde i EU, hvor Danmark som bekendt 
har EU-formandsskabet.

Et dramatisk år for
fiskemelsbranchen
2011 præget af større usikkerhed end normalt

Morten Broberg: - Vi arbejder til stadighed 
på at finde nye markeder, og blandt de nye 
lande, vi eksporterer til, er Hviderusland, 
 Kasakhstan og Libyen.

Ministeren til Skagen 4. april
Blev inviteret af FF straks efter sin udnævnelse
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KAMPEN OM KVOTErNE

En politisk og
biologisk farce

Den proteinrige tobis er i fokus i den fiskeripolitiske debat som branchens vigtigste industrifisk.

Bestræbelserne på at opnå maksimale kvoter i det bære
dygtige fiskeri

Morten Broberg kaldte det en 
politisk og biologisk farce, da 
talen faldt på tobiskvoten i år. 
Til generalforsamlingen gav han 
i sin markedsrapport udtryk for, 
at man fra politisk side endnu 
engang tager fiskerne og fabrik
kerne som gidsler.

- Vi arbejder derfor i stigende omfang i 
branchen på at påvirke politikere og em-
bedsmænd for at få vore ønsker opfyldt. 
Det sker med udgangspunkt i den an-

svarlighed og det bæredygtige fiskeri for-
uden den bæredygtige produktion, som 
vi kan dokumentere.

Overfor dette står en rådgivning fra bio-
logerne i DTU Aqua på et hidtil uset og 
usikkert grundlag, der er derved bliver 
basis for politikernes, ICES og EU-Kom-
missionens beslutning.

Uholdbart
- Generelt og specifikt må vi på det 
foreliggende grundlag fastslå, at forhol-
dene for fiskerne og industrien på land 
er uholdbare på sigt i denne branche. Vi

kæmper en daglig kamp for råvarer og 
brugbare kvoter. Dertil kommer, at vi i 
Danmark er pålagt følgende konkurren-
ceforvridende forhold:

•	 Afgifter	til	Plantedirektoratet
•	 Energiafgifter
•	 Nye	NOx-afgifter

Samlet set udgør disse afgifter i bran-
chen i Danmark en ekstra udgift på om-
kring 25 mio. kr., svarende til omkring 4 
øre pr. kg. fisk.
Dertil kommer, at vi er underlagt stren-
gere regler for omsætning af fiskeolie til 
human ernæring i forhold til vore konkur-
renter i Peru og Chile.
Vi appellerer til politikerne om rimelige 
regler, der er til at forstå og efterleve. Vi 
ønsker konkurrencevilkår, som svarer til 
vore udenlandske konkurrenters.

Det arbejder vi vedholdende og intenst 
for sammen med Fiskemelsforeningen, 
Danmarks Fiskeriforening og Danmarks 
Pelagiske PO.

En kunde i taiwan
Salgschef Thomas Hansen besøgte for nylig på sin årlige rejse til Asien en af FF’s mangeårige 
kunder i Korea, Kina og Taiwan.
Virksomheden har hjemme i Chiayi og køber især det fine LT-mel til opdræt af smågrise. Den 
repræsenterer således også et stabilt marked. Her ses ledelsen samlet på kontoret i Chiayi 
foran det store billede af en lille gris med FF’s logo, Mr. Ho, Mr. Tsai og Mr. Watanabe.

Taiwan er en af de op mod 70 nationer, som FF eksporterer til.
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overskud i Skagen

Det blev et tilfredsstillende år, 
selvom det også bar præg af 
nedskæringer for flere kvoters 
vedkommende i industrifiskeriet.
 
Det var konklusionen i beretningen på 
andelsvirksomheden FF Skagens general-
forsamling i dag. Formanden Jens Borup 
oplyste, at der samlet set viste sig en til-
bagegang i tilførslerne på 64.000 tons i 
2011. Vi har gennem året betalt toppris 
til fiskere og fiskeindustrier, og det er sket 
samtidig med, at priserne på fiskemel faldt 
på verdensmarkedet, sagde han.
 
Omsætningen blev 1700 mio. kr. med et 
overskud på 34 mio. kr. før skat, hvor det 
i 2010 var 74 mio. kr. før skat. Årets over-
skud efter skat henlægges til egenkapi ta-

len. Der er 97 andelshavere i selskabet, 
heraf 27 aktive, hvilket er et fald på seks 
i forhold til 2010. Det er en udvikling, der 
ser ud til at fortsætte, oplyste Jens Borup, 
som tilføjede, at verdensmarkedet efter-
spørger vore produkter, men at der landes 
for få industrifisk, fordi kvoterne nedsættes 
år for år.

Det fremgik desuden, at FF Skagen fortsat 
modtager bæredygtig fangede industri-
fisk, der ikke bruges til konsum, og sam-
tidig fremstiller virksomheden fiskemel og 
fiske olie til kunder i flere end 60 lande på 
et bæredygtigt grundlag. Derudover kom-
mer restvarmen fra selve produktionen på 
virksomheden Skagens husstande med 
fjernvarme til gode, således at ¼ af de-
res varme kommer fra FF Skagen. Rest-
varmen fra virksomheden var sidste år

11.000 MWh stigende i år til omkring 
18.000 MWh til Skagen Varmeværk.
 

Et udfordrende 2012
Jens Borup knyttede derudover en kom-
mentar til den arbejdsmetode, som fiskeri-
biologerne i DTU Aqua tager i anvendelse 
ved rådgivningen for 2012 om kvoter for 
den vigtigste industrifisk tobis. Nedskæ-
ringen på omkring 90 pct. sammenlignet 
med 2011 er så voldsom, at den uund-
gåelig vil ramme alle virksomheder og 
erhverv på land udover fiskere i nord- og 
vestjyske kystsamfund medmindre den 
ændres. Rådgivningen fra biologerne er 
sket på et utilstrækkeligt grundlag, og det 
kan erhvervene ikke leve med, fastslog 
Jens Borup. 
 

En af verdens førende fiskemelsfabrikker, FF Skagen, opnåede et tilfredsstillende 2011 
blev det oplyst i pressemeddelelsen til 31 medier 9. marts

PrESSEMEDDELELSE OM GENErALFOrSAMLINGEN
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FF i tV, radio og aviser
DEBATTEN I MEDIErNE

FF bidrog markant – og gør det 
fortsat – med at sætte dags
orden i medierne, efter at det 
blev klart, at tobiskvoten som 
udgangspunkt kun ville blive 
23.000 tons på Doggerbanke. 
Det er mere end 90 pct. lavere 
end sidste år.

Morten Broberg gjorde opmærksom på 
situationen i TV-Avisen og Jens Borup i 
TV 2 Nyhederne. Det førte til en øget op-

mærksomhed overalt i landet, især hos 
fiskeripolitikere og erhvervspolitikere for-
uden lokalpolitikere i flere fiskeriafhængige 
kommuner. Dagbladet BØRSEN brugte 
næsten to sider og interview med Mor-
ten Broberg. Jens Borup skrev et længere 
indlæg til Jyllands-Posten, der gengives 
herunder.
Der er ikke tradition for, at FF giver sig til 
kende så markant og offensivt, men situa-
tionen er alvorlig. Fiskere, virksomheder 
og arbejdspladser er i fare på et grundlag, 
der fra den fiskeribiologiske rådgivnings 
side ikke er i orden. Det er der enighed

om hos såvel FF, Fiskemelsforeningen, 
Pelagisk PO og Danmarks Fiskeriforening. 
FF sendte efter generalforsamlingen en 
pressemeddelelse til 31 medier, hvor det 
nye, udfordrende år 2012 blev omtalt. 
(Se forrige side).
Det er en del af mediestrategien, at op-
lyse befolkningen og politikere, der ikke til 
daglig har med industrifiskeri at gøre, at 
fiskeriet og produktionen hos FF sker på et 
dokumenteret bæredygtigt grundlag. 

Jens Borups indlæg i Jyllands-Posten, der 
blev helt og delvis gengivet i andre medier.
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FF HANDELSAFDELING APS

Danmarks største pelagiske far  
tøj, ’Gitte Henning’, har fået 
hjemhavn i Skagen, hvor den er 
trofast leverandør til FF.

Det er S 349, der tidligere havde Thybo-
røn som hjemhavn med L 349.
”Gitte Henning” har gennem de sidste tre 
år landet alle sine fangster af industrifisk 
til Skagen til glæde for FF og Skagen by 
samt havnen.
Netavisen FiskerForum meddeler, at 
rederiet fortsat fastholder kutternavnet 
”Gitte Henning” og - som det hedder - vil 
fartøjet i fiskerkredse i almindelighed her-
efter blive omtalt som en skagenskutter.

ny hjemhavn til ’Gitte Henning’
L 349 til Skagen med S som nyt registreringsbogstav

Indregistreret med S 349 er ”Gitte Henning” 
en trofast leverandør, der i år har landet store 
mængder havgalt til FF. 

FF Handelsafdeling ApS har haft 
sit første regnskabsår med start 
1. januar 2011.

Oprindelsen til det nye selskab er en be-
slutning på sidste års generalforsamling 
om at overdrage det gamle andelssel-
skabs aktiver og passiver til FF Kasseter-

minal og Fiskesortering ApS. Det fik herefter 
selskabsnavnet FF Handelsafdeling ApS.

Kapitalen udbetalt
Således blev selskabet ført videre – ikke 
som et andelsselskab med andelshavere 
og andelshavernes konti – men som et 
anpartsselskab, som er 100 pct. ejet af 

FF Skagen AmbA. Kapitalen på andels-
havernes konti, 1.7 mio. kr. blev udbetalt 
til de daværende andelshavere.
Blandt andet på grund af det gode resul-
tat inddrages nu FF’s tidligere administra-
tionsbygning i Handelsafdelingen.

Se omtalen på bagsiden.

nyt selskab vokser sig 
endnu større
Det første år er gået godt, og nu styrkes markedsføringen yderligere
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Morten Brobergs markedsrap
port tegner billedet af den ak
tuelle, fiskeripolitiske situation 
foruden de konkrete fangster 
og tilførsler på de vigtigste 
markeder.

I Danmark er fiskeriet efter brisling i 
Østersøen i gang. 
- Det er gået rigtigt godt på det sene-
ste, oplyser han, med hurtige rejser og 
mange fisk pr. slæb. Vi er dog påvirket af 
færre landinger som følge af den store 
nedgang i kvoten i år.
Derudover har FF fået tilført pæne 
mængder af sildeafskær og havgalt fra 
både danske og irske både.

Norge
I Norge landes der pæne mængder af 
lodde, og der meldes også om en del 
landinger af lodde til konsum. 
Derudover fiskes der efter blåhvilling, 
hvor alle fangster er landet til konsum i 
Irland.

Island
Også i Island fiskes der lodde i stort om-
fang, og det går godt. Siden nytår er der 
landet og forarbejdet omkring 554.000 
tons i forhold til en kvote på 590.000 
tons. Lodden bevæger sig for tiden tæt-
tere på gydepladserne, og det forventes, 
at res ten af dette fiskeri landes til produk-
tion af rogn til human konsum.

Peru
I Peru er der i skrivende stund kun fiskeri 
i den sydlige del, og der forventes ikke et 
større fiskeri før starten af april. Der reg-
nes med en kvote på mellem 3 og 3½ 
mio. tons. til fiskeri i perioden april - juli.
På forhånd er der et godt salg. For tiden 
ser det ud til, at fisken og biomassen sø-
ger ud på dybere og koldere vand, som 
indikerer tegn på en mild ’El Nino’ se-
nere på året.

Chile
I Chile er der tegn på mindre fiskeri end 
sidste år. Næsten al fangst bruges til pro-
duktion af mel og olie, der sælges på 
hjemmemarkedet til laksefoder.

Pæne landinger af brisling 
og havgalt
Kampen om kvoterne præger markedet i betydeligt omfang



     

Morten Broberg udtrykker i dag
bladet BØrSEN sin tilfredshed 
med, at Skagerak Pelagic efter 
et års forberedelse nu er i fulde 
omdrejninger. Direkte adspugt 
af intervieweren svarer han:
 
- Det er rart, at vi kan supplere hinanden. 
For os betyder det, at vi får en ekstra ka-
nal af forsyning af råvarer, og det gør vort 
fundament stærkere. 
- Det er selvforstærkende at have to 
gode og stærke virksomheder inden for 
fiskeri ved siden af hinanden. Begge virk-
somheder er i forreste række med pro-

duktudvikling, og det skaber en række 
synergier.

Morten Brobergs udtalelser er en del 
af en større artikel i BØRSEN i forrige 
måned om Skagerrak Pelagic, der har 
samlet al sildeproduktion, også den fra 
Hirtshals, i Skagen. Der er omkring 100 
medarbejdere i Skagen.
Skagerak Pelagic forventer en årlig om-
sætning på omkring 600 mio. kr. Iver 
Espersen, der er direktør i IE Holding, er 
tredje generation i Skagerak Group med 
Skagerak Fiskeeksport, Skagerak Salmon 
og Skagerak Pelagic, der tilsammen om-
sætter for omkring 1 mia. kr. årlig. 

Skagerak Pelagic leverer afskær fra silde-
produktionen til FF.

 Skagerak Pelagic og FF Skagen
En ekstra kanal med leverance til FF

Fiskeskipper Kurt Strøm er død. 
Han var formand for Fiskernes Fiske
industri i 14 år fra 1984 til 1998 og var 
bestyrelsesmedlem i sammenlagt 17 år. 

Kurt Strøm havde været formand i et 
år, da den stærke konkurrent i Skagen 
’Superfos Nordjylland’ med hovedsæde 
i Vedbæk kontaktede FF om et møde 
med henblik på FF’s overtagelse af ’Su
perfos Nordjylland’. Det var overrasken
de. De efterfølgende tre måneders seje 
forhandlingerne mellem Kurt Strøm og 
FF’s direktør Werner Broberg på den 
ene side og ’Superfos Nordjylland’ på 

den anden side førte til, at FF overtog 
virksomheden. FF var herefter den ene
ste fiskemels fabrik i Skagen.

 Jeg glemmer det aldrig, fortalte Kurt 
Strøm med stolthed til FF’s 40 års jubilæ
umsbog efter den historiske overtagelse.
Formand for FF Skagen, Jens Borup, ud
taler om Kurt Strøm, at han var formand 
i nogle af de vigtigste år for Fiskernes 
Fiskeindustri. Hans indsats er en væsent
lig del af det fundament, der bygges vi
dere på i dag.

Æret være hans minde.

Mindeord om Kurt Strøm

Kurt Strøm var aktiv fisker i adskillige år, 
inden han blev formand for FF. Her brugte 
han sin tid og sit store engagement i 14 
år som formand i en meget fremgangsrig 
periode.
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SYNErGI

MArKEDET UDVIDES

FF certificeret med naturland

FF har opnået en ny godkend
else for økologiske produkter 
med særlig betydning i Østen 
og det sydlige Europa. 

Det drejer sig om certificering af Natur-
land, der har samme betydning som SOIL 
Assocation, som FF opnåede godkend-
else hos for nogle år siden. Mens SOIL 
Association først og fremmest er kendt i 

England og Norge, har Naturland sin ud- 
bredelse i lande som Schweiz, Øs trig, Ita lien 
og Spanien, men også udenfor Europa.
Salgschef Thomas Hansen oplyser, at 
der allerede er åbnet nye markeder for 
økologiske produkter, hvor Naturland er 
kendt. Der er således for nylig solgt mel 
til Vietnam, hvor det forarbejdes til spe-
cialprodukter og herefter videresælges til 
andre lande.

Citat i dagbladet BØRSEN

Ny økologisk godkendelse åbner døre for nye markeder



     

På generalforsamlingen kunne 
Jens Borup oplyse, at der i løbet 
af 2012 vil blive tilført så meget 
overskudsvarme fra FF, at resulta
tet bliver omkring 18.000 MWh, 
der leveres til Skagen Varmeværk.

Det vil sige, at hver fjerde varmetime i 
et hus i Skagen, der er tilknyttet Skagen 
Varmeværk, kommer fra overskydende 
energi fra FF¨s produktion af fiskemel og 
fiskeolie. Skagen Varmeværk sælger på 
årsbasis omkring 80.000 MWh.

Hurtig vækst
Det er flere år siden, at det første sam-
arbejde med Skagen Varmeværk blev af-
talt. Siden er der indgået nye aftaler. I de 
første år blev der leveret omkring 5000 
MWh., og med nye miljøinvesteringer i 
2011 steg leverancen af overskudsvarme 
til 11.000 MWh. Nu øges den til omkring 
18.000 MWh.

I 2011 er der foretaget en større 
investering i luftafsug ning og luft
rensning fra mellageret, fremgår 
det af beretningen til general
forsamlingen. Det er sket efter 
krav fra myndig hederne.

Der er bl.a. etableret et omfattende ventila-
tionsanlæg, og der er rejst en ny 60 meter 
høj skorsten. Investeringen medfører ikke 
en umiddelbar bedre drift på fabrikken. 
Derimod er den til gavn for miljøet i det 
omgivende samfund, hvor eventuelle lugt-
gener er reduceret væsentligt.

Energibesparelse
Der er desuden investeret et større beløb 
i optimering af inddampningsanlægget. 
Det resulterer i såvel en bedre drift som 
energibesparelse, fremgår det af beret-
ningen. Fabrikken har fungeret tilfreds-
stillende året igennem.

GENBrUG DEr LUNEr

FABrIKKEN

nye investeringer i forbedring af miljøet
Tilfredsstillende drift og forbedringer både internt og eksternt

Endnu mere overskudsvarme fra FF’s produktion til Skagen Varmeværk gavner begge virksomheder, 
og der spares penge på CO2 regnskabet. Det glæder også driftsleder Jan Diget på varmeværket.

Mere varme fra FF til
Skagens husstande
Hver fjerde varmetime i et hus i Skagen med tilknytning til Skagen Varmeværk får i 
løbet af 2012 overskydende varme fra FF.
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Butiksarealet bliver mere end 
fordoblet, og indgangspartiet 
skal vende sig mod Skagen by. 
Markedsføringen styrkes, og i 
det hele taget bliver Handels
afdelingen og dens omfattende 
varesortiment mere kendt og 
tilgængelig for både skagboere 
og for byens besøgende året 
igennem.

530 kvm butik
Butiksarealet udvides til et stort lokale på 
530 kvadratmeter, således at det nuvæ-
rende lager og den gamle administration 
bliver den fremtidige butik. Samtidig bli-
ver det nuværende butiksareal til lager. 

Tovværks- og hydraulikafdeling flyttes fra 
de nuværende lejede lokaler.
Det hele ventes færdigt i løbet af året, 
formentlig i sensommeren.

Handelsafdelingen, der er et af FF Ska-
gens to datterselskaber, har haft et fint 
regnskabsår. Med de nye lokaler og styrket 
markedsføring, også overfor de omkring 
15.000 overnatninger, som fritidssejlerne 
repræsenterer, forventes yderligere frem-
gang.

Handelsafdelingen udvider
og styrker markedsføringen

Muren rives ned, og 
facaden åbner sig 

mod byen som vist 
på tegningen øverst.

Nyt liv i den gamle administrationsbygning


