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JUBILÆUM

Udvikling og høj
kvalitet siden 2011
Fra vores base i Bogense på Nordfyn, har CR Foderservice siden 2011 serviceret landmænd over hele landet med hjemmeblandet foder. Virksomhedens
grundlægger, Niels Frost Rasmussen, har en solid baggrund og lang erfaring
fra korn- og foderstofbranchen, idet han er 3. generation ud af den tidligere
familieejede foderstofvirksomhed Carl Rasmussen, Gamby.
I 2021 kan CR Foderservice fejre sit 10-års jubilæum, og vi er stolte af at have
skabt en større interesse for hjemmeblandet foder blandt danske landmænd.
Takket være vores kvalitetsbevidste og loyale medarbejderstab, hvor flere har
været ansat hos os siden 2011, har vi fra begyndelsen kunne udvide vores forretning løbende. Virksomheden har udviklet sig fra, at have 2 mobile foderblandeanlæg til idag at have 9, og fra primært at servicere den konventionelle
svineproduktion, til også at favne kvægbrug og økologiske landbrug.
Med CR Foderservices erfaring inden for grovvarebranchen og foderproduktion, ved man hvor vigtigt kvalitetsfoder er for en god produktionsøkonomi for
den enkelte landmand – og dermed overskud på bundlinjen.

Sammen sikrer vi den
rette foderblanding
Siden 2011 har DanVit leveret vitamin- og
mineralblandinger til flere af vores kunder, og sammen har vi sikret vores kunder
de rette foderblandinger af højeste kvalitet, som virker fra dag 1.

Vi optimerer, leverer og implementerer dit hjemmeblandede foder.

Den letteste, sikreste og mest økonomiske
vej til hjemmeblandet foder.
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SIMPELT & SIKKERT

Vurdering af besætningen
Analysering af råvarerne
Tilpasning og levering af mineralerne

7070 1540

Hør Niels Frost
Rasmussen fortælle
om CR-Foderservice
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Kom godt igang
med hjemmeblandet foder

Foder er som bekendt den største omkostning i en produktion - og er dermed et
sted, hvor der kan spares rigtig mange penge. På denne front kommer de mobile
blandeanlæg ind som et alternativt og stærkt koncept.
Konceptet omkring brugen af mobile blandeanlæg er et fuldgyldigt alternativ
til hjemmeblandeanlæg og fabriksfoder – bare mindre omkostningsfyldt. Niels
Frost Rasmussen har efter grundig research hentet konceptet til Danmark fra
Tyskland, hvor man i mere end 25 år har anvendt denne metode til fremstilling
af foder.
Fordelene ved hjemmeblandet foder
Ved mobilt blandet foder har landmanden altid kendskab til sine råvarer, og
han kan til en hver tid besigtige råvarerne for lugt og konsistens - og dermed
sikre frisk foder. Derudover kan man sammensætte individuelle og fleksible foderblandinger, der er tilpasset den enkelte besætnings krav, livscyklus og sundhedsstatus. Gennem det mobile blandeanlæg opnår man altså alle fordelene ved
hjemmeblandet foder – men uden de store anlægsinvesteringer og den konstante vedligeholdelse, som et hjemmeblandeanlæg kræver.
Fordelen ved det mobile blandeanlæg er at landmanden
kan anvende eget korn til eget foder og dermed undgå korn- og foderstofbranchens avance på kornet
og de dyre behandlings- og transportomkostninger.

Rådgivning og sparring
gennem alle årene
Siden 2012 har vi samarbejdet med DKSvinerådgivning, og har løbende haft
en tæt dialog. DK-Svinerådgivning har
været vores uvildige rådgivere og
sparringspartner.

Uvildig rådgivning og sparring
• Optimal fodring af netop dine grise
• Optimering af foderrecepter
• Råvarebehov og -budget
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• Licitation af mineralblandinger
www.dk-svineraadgivning.dk •

Tlf. 3095 1275 (Annette) •

Jan
Karlsen
Tlf. 3095 8040 (Jan)

Annette
Riddersholm

Ren soyaolie giver
energi til at vokse
Det eneste tilsætningsstof i vores foder
er ren soyaolie – mængden tilpasses til
landmandens egen recept. Vi har siden
2011 valgt soyaolie fra Emmelev pga. den
høje kvalitet og leveringssikkerhed.

Danmarks
ældste
grovvare
Biodiesel
Rapsolie
Rapsfrø opkøb
Rapskager

Emmelevgyden 25
5450 Otterup
Tlf. 64 82 25 40
mail@emmelev.dk
www.emmelev.dk
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Case-story

Økolog får gevinst ved
at skifte fra piller til melfoder
Indtil efteråret 2019 fik økolog Kaj Bøndergaard
leveret færdigfoder til sine 4.500 økologiske slagtesvin. Men siden oktober har CR Foderservice været forbi ejendommen hver tirsdag og har fremstillet mellem 20 og 25 ton melfoder ugentligt
fordelt på ﬁre forskellige foderblandinger.
I samarbejde med CR Foderservice har Kaj
Bøndergaard eksperimenteret en del med
formalingsgraden og med sammensætningen
af korndelen. Det tiltaler ham, at han stort set
kan se effekten af foderændringer i stalden dagen efter, og at han ikke betaler ekstra for at ændre hverken sammensætning eller formalingsgrad.
At få CR Foderservice til at stå for blandingerne, er
en løsning Kaj Bøndergaard ikke har fortrudt.

Case-story

Mobil foderblanding
binder mark og stald sammen
Altid sikret
mod nedbrud
Ørsted Lastvognscenter, har siden 2011
været vores servicepartner og har været
hovedværksted for vores trækkere. Med
Ørsted Lastvognscenter i ryggen, har vi
været godt sikret mod nedbrud
i alle årene.

Vi holder hjulene kørende hos CR Foderservice
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Telefon: 64 45 11 70 · kj@orsted-lastvognscenter.dk
www.orsted-lastvognscenter.dk

For Anders Peter Jensen i Asaa er CR
Foderservices mobile foderblander
leddet, der i fremtiden skal binde
markdriften sammen med arbejdet
på foderbordet.
Anders Peter Jensen har en årlig
produktion på 20.000 stk. 30 kg. grise
og 1.250 kalve til Dansk Kalv-konceptet, og lige nu er der fuld gang i byggeriet på den kalveejendom, der fremover skal
fungere som bedriftens fodercentral.
I Anders Peter Jensens øjne passer det mobile
blandeanlæg godt ind i planerne frem for selv
at etablere et anlæg til processen.
”Hvis vi selv skulle til at håndtere et mølleri,
skulle vi til at have endnu en ting ind under
huden, mens vi heller ikke er interesseret i
at lave noget, der giver mere arbejde. Her har
CR Foderservice i forvejen kompetencerne, og
klarer alt i forhold til at blande råvarerne”.

Skal du med
på vognen?

For at komme i gang med foderproduktion med mobilt
blandeanlæg skal landmanden sørge for:
•
•
•

At have kapacitet til opbevaring af korn og råvarer.
At korn og råvarer er placeret med gode adgangsforhold
At udarbejde en recept på foderblandingen i samarbejde
med sin foderkonsulent.

Landmandens muligheder:
• Formalingsgrad fra 2,0 mm til 4,5 mm
• Valsning af råvarer
• Forarbejdning af enkeltråvarer
• Transport fra blandested til satellitejendom
med op til 18 ts.
CR Foderservice er kontrolleret af Fødevarestyrelsen og er
desuden ISO 22000 certificeret – det er vores kunders garanti
for højeste kvalitet, ved hver eneste levering.
Få et uforpligtende besøg af CR Foderservice og lad os gennemgå dine forhold og muligheder.

YX Landbrug
holder os godt kørende

Lige siden vores første bil kørte ud på vejene, har vi haft brændstof fra YX Landbrug i tanken. Vi er blevet mødt af dedikerede
specialister, som kender vores branche og de behov og udfordringer der medfølger. Vi ser ikke YX Landbrug som en brændstofleverandør, men som en samarbejdspartner, som vi er i løbende dialog med.
Den høje leveringssikkerhed, automatiske påfyldning
og landsdækkende tankanlæg fungerer for os – og
har altid fungeret. Vi finder sikkerhed i at have
brændstof fra YX Landbrug i vores tanke, når vi
ved hvor afhængige vores egne
kunder er af os.
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Her kører vi

• 16671 • www.jsdanmark.dk

Kontakt os
allerede idag

Steen Lindegaard Aaen
Salgschef

Jens Petersen
Salgskonsulent

Niels Frost Rasmussen
Direktør

Tlf.: 52 25 12 74
E-mail: sla@cr-f.dk

Tlf.: 61 73 52 34
E-mail: jp@cr-f.dk

Tlf.: 60 68 12 75
E-mail: nfr@cr-f.dk

