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FF NYT
Ny daglig ledelse
Bestyrelsesformand for ”FF Skagen A/S” Jens Borup og økonomidirektør Poul R. Poulsen
udgør indtil videre FF’s daglige ledelse, efter at administrerende direktør Morten Broberg er
afskediget i forbindelse med en politianmeldelse for dokumentfalsk

Afskedigelsen af Morten Broberg skete med
øjeblikkelig virkning 3. juli, efter at politiet
havde foretaget en ransagning dagen før på
fem forskellige virksomheder i Jylland, blandt
dem FF.

Det havde vist sig, at der gennem en periode er tilført et
restprodukt fra fiskeoliekapsler til konsum, der er blandet
med fiskeolie fra FF’s lager og derfra videresolgt. Det er
ifølge EU’s biproduktforordning ulovligt at tilføre dette
restprodukt til fiskeolie til foder. Restproduktet har på
intet tidspunkt været en del af FF’s produktion.

- Denne sag er alene Morten Brobergs ansvar, fastslår
FF’s bestyrelsesformand Jens Borup, der understreger, at
begivenhederne er kommet fuldstændig bag på både
bestyrelse og virksomheden som helhed. Morten Bro-
berg har erkendt hændelsesforløbet.

Efterfølgende har FF fundet det nødvendigt også at af-
skedige lagerchefen. Der er desuden iværksat en under-
søgelse og analyse af samtlige aspekter i forløbet.

Ikke sundhedsskadeligt
Fødevarestyrelsen oplyser, at der ikke er tale om produk-
ter, som er sundhedsskadelige. Styrelsen har heller ikke
fundet det nødvendigt at tilbagekalde allerede leverede
produkter.

Der distribueres indtil videre ikke fiskeolie fra FF, før le-
verancen er godkendt af Fødevarestyrelsen.

Virksomhedens fiskemelsproduktion er ikke berørt af
denne sag.

Sagen berører ikke de øvrige danske fiskemelsfabrikker.

Der distribueres indtil videre ikke fiskeolie fra FF Skagen,
før leverancen er godkendt af Fødevarestyrelsen
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1. juli gik arbejdet i gang med
udvidelse og modernisering til
34-35 mio. kr. 

FF etablerer dermed fem nye tanke
med et samlet grundareal på 600 kvm.
De afløser de seks nuværende tanke
og bygges i beton. Dermed bidrager de
også til en ny visuel profil på FF og i
Skagens Havnebillede.

De nye tanke øger lagerkapaciteten
med 10 pct. til 4.000 tons råvarer. Ar-
bejdet ventes færdigt ved årsskiftet, og
dele af det nye projekt kan tages i brug
allerede til efteråret.

Det er et omfattende projekt med stor
kompleksitet under byggefasen. Til gen -
gæld bliver moderniseringen til gavn
for både leverandører, medarbejdere
og det omgivende samfund. 

Flere fordele
Samtlige fisk og øvrige råvarer pumpes
direkte ind i de fem tanke. Støjen re-
duceres væsentligt i kraft af flere luk-
kede rørsystemer, og samtidig mind-
skes eventuelle lugtgener yderligere i
forhold til det omgivende samfund.

Desuden opgraderes endnu en losse-
pumpe til en kapacitet på 250 tons i

timen, som er omkring 100 tons mere
end hidtil – hver time. Dermed får FF
to pumper med så stor en kapacitet.

- Den samlede proces forenkles bety-
deligt, siger teknisk direktør Thomas
Rasmussen, der har det overordnede
ansvar for projektet.
Samtidig skal han i samarbejde med
kaj og produktionen i videst muligt om-
fang sikre, at fabrikken fortsat er ope-
rativ ved landing og opbevaring af fisk,
mens byggeprojektet er i gang.

- Det stiller krav til en fleksibel logistik
af ukendte dimensioner, forklarer han. 

Fem nye råvaretanke 
600 kvm i ny bygning skal sikre hurtigere og endnu bedre losning og opbevaring
samt mere skånsom behandling af råvarerne

Sådan kommer det til at se ud, når fem nye tanke bidrager til en ny profil i havnebilledet i begyndelsen af 2014.
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EVALUERING

Det gik, som det skulle, med
en eksport af fiskemel gennem
tre måneder til flere kunder i
Kina, og nu har Thomas Fisker
Hansen net op været på opføl-
gende besøg hos kunderne.

Som nævnt i flere regionale og lands-
dækkende medier fik FF i foråret en
stor ordre på tilsammen 7.000 tons fi-
skemel til Kina. Det var en logistisk ud-
fordring at få fragtet omkring 100 con-
tainere hver uge i adskillige uger med
22 tons i hver fra Skagen til flere kine-
siske destinationer samt til andre mod-
tagere.

Men ikke nok med det. De 7.000 tons
blev til 8.500 tons, som blev sendt ad
landevejen, før den ødelagte jernbane-
bro over Limfjorden blev restaureret og
genåbnet, og senere ad den normale
fragt rute med tog fra Skagen. Hver tog-
stamme med 40 containere blev i
flere uger udskibet fra Aarhus Havn.

Gennembrud i Kina
Det er første gang i FF’s historie, at så
stor en ordre blev leveret på så kort tid,
og der var samtidig tale om et gen-
nembrud på det kinesiske marked.

Thomas Fisker Hansen har netop
været i Kina hos fem af de kunder, der
fik leveret fiskemelet. Der er tale om en
opfølgning på ordren i en dialog med
kunderne om kvalitet, levering og frem-
tidigt samarbejde.

De samlede meldinger lyder på, at der
var stor tilfredshed på alle områder.

Frugtbar dialog
- Interessen er stor, forklarer Thomas
Fisker Hansen. Der synes at være lagt
en grobund for et fremtidigt og udvidet
samarbejde. Vi havde en frugtbar dia-
log med de kinesiske kunder i flere
byer. Vi diskuterede deres ønsker for et
fremtidigt samarbejde og erfaringerne
med de seneste leverancer.

Opfølgning i Kina på en 
massiv eksport-succes
Thomas Fisker Hansen har netop afsluttet et besøg hos fem kinesiske kunder efter
levering af en stor ordre gennem flere måneder

Thomas Fisker Hansen hos kunder i
Kina foran nogle af de tusinder af
sække med fiskemel fra Skagen.



USÆDVANLIG ADFÆRD

Mange tobis, men de
forsvinder igen
Fiskeskipper Jens Vinther Pedersen oplever en helt ny adfærd hos tobisen

- Det har jeg ikke ople-
vet før, siger Jens Vin -
ther Pedersen, S 105 ‘Se -
bastian’ om denne tobis-
sæson. Netop ankom-
met til Skagen efter fi-
skeri i Nordsøen forkla-
rer han:

- Vi har på gode dage fanget
300-400 tons, men har da -
gen efter på samme plads
kun fanget 20 tons. Tobisen
kom mer op og graver sig
straks ned igen, hvis der ikke
er føde nok. Og hvorfor er der
ikke det?

Koldt hav
Måske skyldes det, som vi
véd, at sæsonen er startet
sent på grund af en sjælden
set lav temperatur i havet. Det
kolde vand betyder vel logisk
set også, at føden ikke er til
stede i tilstrækkeligt omfang,
for der er rigelig med tobis i
alle størrelser, siger han, og
der er i år mere yngel.

Jens Vinther Pedersen er
netop landet med tobis fra
Nordsøen med S 105 
‘Sebastian’, og er nu på vej
længere sydpå ud for Hol-
land til en sidste fangst tobis.
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RÅVARER

- Vi kan alene håbe, men jeg
tror ikke så meget på, at der bli-
ver en slutspurt med gode lan-
dinger med tobis, selvom mu-
lighederne er til stede.

Det mener Jens Borup som svar på
spørgsmålet, om der forventes flere
tobis til FF i år. Sæsonen er kommet i
gang omkring en måned senere end
normalt på grund af en lav havtempe-
ratur, men den forventes ikke at blive
forlænget tilsvarende.

Normalt, men…
- Alligevel vil jeg kalde sæsonen normal
efter omstændighederne, for den skal
efter min mening ikke sammenlignes
med de ekstraordinært gode år 2009
og 2010. Hos FF skal vi regne med i år
at have modtaget omkring 75.000
tons af den samlede kvote. 

Naturens (u)orden
Biolog i Fiskemelsforeningen, Frank
Minck udtrykker det således: Naturen
bestemmer.

- Der er ganske rigtigt tale om en sen
start på sæsonen, men det er også
sket tidligere år. 

I år er den først for alvor begyndt i maj,
men det er også set før. Andre år er
sæsonen startet endnu tidligere. Vi har
at gøre med en art, der lever sit eget
liv og biologisk ikke kan sættes i bås
som så mange andre. Det skal vi
huske. Hovedparten er fisket op, men
i enkelte områder er der stadig kvoter
og sikkert også fisk, siger han.

75.000 tons tobis til FF
Sæsonen kom sent i gang som følge af den lave temperatur i havet, men mulighed for
en slutspurt

AHLMA GG 206 
– den tidligere Carmona GG 330 – lander i Skagen. 
Den er ejet af fiskeskipperne Christer Magnusson og Jonas Ahlström.



PORTRÆT AF ANNE METTE BÆK JESPERSEN

6

Engagementet nærmest 
stråler ud af hende.

Fagligt og personligt tegner det et mar-
kant billede af Fiskemelsforeningens
nye direktør, der med en alsidig dansk
og international erfaring gik i gang med
arbejdet 1. juni.

Dermed skærper ”Foreningen for Dan-
marks Fiskemel- og Fiskeolieindustri”
sin profil herhjemme og internationalt,
især i EU.

Fra foreningens kontor i Fiskens Hus i
København skal den 43-årige cand. 
scient.pol. fra Aarhus Universitet Anne
Mette Bæk Jespersen arbejde sam-
men med biolog Frank Minck, der har
en årelang indsigt på det biologiske
område.

Anne Mette Bæk Jespersen er bevidst
om sin rolle i samarbejde med fiske-
melsfabrikkerne i Danmark og på Fær -
øerne. Hun er kommet til et udfor-
drende job, fremgår det af denne sam-
tale med hende.

Store værdier
- Denne branche tilfører det danske og
internationale samfund stor værdi bå -
de økonomisk og med tilvejebringel-
sen af sunde fødevarer, men det er alt
for lidt kendt. Der er for ringe politisk
opmærksomhed omkring dette speci-
elle erhvervsliv, som samtidig har væ-
sentlig betydning for beskæftigelsen i
yderområder langs Danmarks kyst-
strækning, fastslår hun. 

- Der er derfor et både aktuelt og frem-
adrettet behov for at profilere fiske-
melsbranchen. Det gælder ikke alene i
Danmark, men i EU og globalt i det

hele taget. Lobbyisme på alle niveauer
er et af redskaberne for at udbrede
kendskabet til dette særlige erhvervsliv.
Akvakulturen spiller en vigtig rolle i
både nutidens og fremtidens samfund,
og der er stor global efterspørgsel af
produkterne til fiskeopdræt, siger hun.

International erfaring
Hendes baggrund er alsidig og solid. 

Efter eksamen i statskundskab fra Aar-
hus Universitet blev aarhusianeren
Anne Mette Bæk Jespersen ansat i Fø-
devareministeriet. Her beskæftigede
hun sig med landbrug, fiskeri og føde-
varepolitik og forhandlede i flere år kvo-
ter i Nordatlanten. Hun var tilknyttet
kontoret for Europa-Politik, inden turen

gik til Geneve som fødevareattache,
hvor hun varetog forhandlinger i WTO,
Verdenshandelsorganisationen, i årene
2003-2006. Efter at være vendt tilbage
til Danmark har hun arbejdet som
chefkonsulent i Landbrugsrådet og
Danske Regioners Direktionssekreta-
riat, hvorefter Dansk Industri havde bud
efter hende for at styrke indsatsen på
fødevareområdet.

Erhvervspolitisk samspil
Gennemgående er der tale om en er-
hvervspolitisk erfaring indenfor forvalt-
ningen. Selv udtrykker hun det således:

- Samspillet mellem erhvervet, myndig-
hederne og den til enhver tid politiske
situation, der konstant er under foran-
dring, må altid være i fokus.

- Vi må hele tiden have øje for, hvad
der sker internationalt samt på forvalt-
ningssamarbejdet med myndigheder -
ne. I den sammenhæng har kommu-
nikationen til det omgivende samfund
en væsentlig betydning – vel at mærke
en planlagt, strategisk kommunikation. 

Politisk lobbyisme
- Overordnet set bør kontakten til poli-
tikere, myndigheder og forskere spille
en vigtig rolle. Jeg er udmærket klar
over, at lobbyisme kan have en negativ
klang, men den er en del af den er-
hvervspolitiske virkelighed, som fiske-
melsbranchen opererer i. Hvor mange
i det internationale handelssamfund og
politiske liv er reelt klar over, at industri-
fiskeriet foregår på et bæredygtigt
grund lag, og at produkterne fra de dan-
ske fiskemelsfabrikker eksporteres til
store dele af verden med sunde pro-
teiner til mennesker og dyr.

Den nye direktør i Fiske
Kendskabet til industrifiskeriet og fiskemelsbranchen 
skal styrkes både nationalt og internationalt

- Fiskemelsfabrikkernes betydning for
beskæftigelsen i yderområderne er er-
hvervsmæssigt og socialt af stor betyd-
ning. Det må ikke glemmes, når vi di -
skuterer erhvervspolitik.
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Anne Mette Bæk Jespersen: 
- Det danske industrifiskeri og produk-
tionen på fabrikkerne er af stor betyd-
ning både fiskeripolitisk og fødevare-
politisk.

Samtidig forstår branchen at udnytte
ressourcerne effektivt og bæredygtigt,
fastslår hun.

Den danske profil
- Der er brug for industrifiskeriet, som i
visse kredse kan have en negativ klang,
men det er fordi, de ikke kender dets
betydning, mener hun.

Derfor spiller det en rolle for vor ind-
sats, at vi til stadighed er bevidst om,
at man i det øvrige Europa ikke har så
stort kendskab til dette erhverv. 

Herhjemme har vi udviklet det til et be-
tydeligt område, hvor de andre lande
ikke tilnærmelsesvis har samme fiskeri
og produktion, siger den nye direktør,
som netop har besøgt vore fiskemels-
fabrikker.
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FF Skagen Fond
Stiftet af 23 tidligere andelshavere

(Ejer ca. 2/3 af aktiekapitalen i FF Skagen A/S)

Handels Kompagniet Fiskerne A/S
100 % ejet af FF Skagen A/S

FF Skagen A/S
Aktiekapital 15.000.000

FF Handelsafdeling ApS
100 % ejet af FF Skagen A/S

Øvrige aktionærer
(Ejer ca. 1/3 af aktiekapitalen i FF Skagen A/S)

Swe-Dan Seafood AB
50 % ejet af FF Skagen A/S

Erhvervsstyrelsen har meddelt, at omdannelsen af selskabet er formelt på plads

FF Skagen A/S er nu
officielt registreret
31. maj 2013 har Erhvervssty-
relsen officielt registreret, at om -
dannelsen af andelsselskabet
”FF Skagen AmbA” er formelt
godkendt.

Selskabsnavnet er, som omtalt i forrige
nr. af FF-NYT, ”FF Skagen A/S” med
hjemstedsadresse Havnevagtvej 5,
9990 Skagen. Der er to såkaldte bi-
navne knyttet til selskabet, som også
Erhvervsstyrelsen registrerer: ”FF of
Denmark A/S” og ”Fiskernes Fiskeindu-
stri A/S”.
Aktiekapital 15 mio. kr.


