
                                                                

  

Redaktionen:  Fodercentralens Kontor                                       Nyheder og materiale til bladet sendes til redaktionen. 

Fodercentralen Limfjorden    Nummer 1/2019  

Lærkevej 21, 9530 Støvring    Fredag, den 11. januar 2019                     

Tlf. 98 37 11 77    E-mail: info@fclimfjorden.dk 

     Hjemmeside www.fclimfjorden.dk      

 
 
 

Foderpris 2019  

 
Efter forhandlinger med diverse råvareleverandører, har vi nu overblik over råvarepriserne. Samtidig har 
vi desværre en forventet nedgang i foderproduktionen på 30%. 
 
Vi har hos Fodercentralen Limfjorden vedholdt, at vi også fremadrettet vil lave et godt kvalitetsfoder 
med det rigtige energiindhold, så vi forhåbentlig kan få mange hvalpe i kasserne, og store kvalitetsdyr.  
 
Til trods for at vi vælger at bevare det gode kvalitetsfoder, så har prisreduktion i råvarepriserne samt 
besparelser i produktion og udkørsel bevirket, at vi i bestyrelsen og ledelsen mener at det er både 
forsvarligt og realistisk, at nedsætte foderprisen fra kr. 2,60 til kr. 2,50 pr. 1. januar 2019 
 
For at denne prisreduktion skal kunne holde hele 2019 forudsætter det, at reduktionen af 
fodermængden ikke overstiger de 30%, samt at de lagte foderplaner kan holde budgetter. Her tænker vi 
bl.a. på vores forventninger til et fald på kornpriserne.   
 
Mvh  
Kim Mortensen                     

 
 
 

         Saldooversigt pr. 31. december 2018 
 

Skal evt.       Vi fremsendes saldomeddelelse til alle avlere i løbet af uge 3. Husk evt. at  

Videresendes     videresende til den regnskabsansvarlige.  

  

 

UDKØRSEL    
 
P.t. levers foder på følgende dage: 
 
Mandage leveres 2 rationer 
Onsdage leveres 2 rationer 
Fredage leveres 3 rationer 
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Er din stige sikker? 
  

Vi opfordrer alle avlere til venligst at tjekke om sikkerheden på               Tjek 

og omkring stigerne ved fodersiloen er i orden. Er du i tvivl om             stigen 
hvad det kræver, så kontakt venligst kørselsleder Klaus Sørensen 

 
 

Info vedr. engangsbestilling – (punkt 4 ved bestilling) 
  

Hvis der bestilles 0 som engangslevering virker det kun, hvis det bestilles på en udkørselsdag. Kontakt 
kørselsleder Klaus Sørensen, hvis du er i tvivl, så vejleder han dig gerne.  

 
 

Ny foderplan pr. 7. januar 2019  
  

Vinterplanen 2018/2019 er tilgængelig på hjemmesiden www.fclimfjorden.dk 
Planen er gældende fra den 7. januar 2019 til 28. februar 2019 

 
 

Forudbetaling af foder 
  

Forudbetalingen af foder starter op igen, når I modtager den første faktura midt i januar 2019. 

 
 

Vi anbefaler, at alle avlere tilmelder sig denne service 
 

TILMELDING - Send en SMS til nummer 1231 med teksten:    info fcl tilmeld 
 

AFMELDING - Send en SMS til nummer 1231 med teksten:     info fcl afmeld 
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