
SPF-HISTORIE 
 

 
 
1971: SPF-Organisationen - SPF-Udvalget - SPF-Forhandlingsudvalget 

Efter udvalgsarbejde i slutningen af 60'erne om sundhedstilstanden i dansk svine- 
produktion beslutter slagteribranchen i 1970 at etablere et SPF-system inkl. en SPF- 
primærstation. 

 
Til at varetage det praktiske arbejde med aftaler, styring, omsætning og transport op- 
rettes SPF-Organisationen i begyndelsen af 1971 og administrationen placeret i An- 
delsslagteriernes Fælleskontor (nu DANSKE SLAGTERIER) på Axelborg i Køben- 
havn. 

 
SPF-Udvalget fungerer som folkevalgt ledelse af SPF-Organisationen. Nogle år se- 
nere nedlægges udvalget, og Landsudvalget for Svin blev ansvarlig for SPF- 
Organisationen. 

 
1973: bliver SPF-Forhandlingsudvalget oprettet som en interesseorganisation for SPF- 

besætningsejere, der kan varetage brugernes interesser over for Landsudvalget. 
 
1978: SPF-Distrikts-Foreningerne (SDF) 

Antallet af SPF-besætninger er nu blevet så stort, at det er hensigtsmæssigt med en 
decentralisering af brugerrepræsentationen. Der oprettes derfor en SPF-Distrikts- 
Forening i hvert af de 9 avlsdistrikter. Antallet bliver senere udvidet til 10. 

 
De ti distriktsudvalg vælger på SPF-Årsmødet det landsdækkende SPF- 
Forhandlingsudvalg. 

 
1980: Regionskontorer 

For at komme tættere på kunderne og for at give chaufførerne et lokalt tilholdssted 
bliver der oprettet SPF-Regionskontorer i hhv. Vejen (Region 2) og Vodskov (Region 
3). Region 1 holder fortsat til på Axelborg. 

 
I Vejen har SPF Region 2 til huse i Ahorngade 10 sammen med DS= Veterinærafde- 

ling. I Vodskov har DS= Veterinærafdeling også plads sammen med Avlsafdelingen. 

 
1986: Udskilt som DS-datterselskab 

SPF-Organisationen bliver udskilt i et "selvstændigt handlende datterselskab" under 
DANSKE SLAGTERIER (DS) og navnet ændret til "SPF-SELSKABET". Selskabets 
bestyrelse  består alene af repræsentanter valgt af DS-Bestyrelsen samt DS' admini- 
strerende direktør. Direktør for SPF-SELSKABET: Hans Holmegaard. 

 
Drejervej 7, Vejen 
SPF-Regionskontoret i Vejen flytter til Drejervej 7, hvor DANSKE SLAGTERIER har 
opført et samlet regionskontor til Veterinærafdelingen, Avlsafdelingen og Den rullen- 
de afprøvning. 

 
1988: Udflytning af Region 1 

SPF-Regionskontoret for Region 1 flytter til Roskilde sammen med DS= Veterinær- 

afdeling, først på Østergade, senere på Maglegårdsvej. 



Udvidelse i Vejen 
Den første tilbygning (nuværende Transport og EDB) kommer til, idet Afregningen 
flyttes fra Axelborg til de enkelte regionskontorer. 

 
FSG 
Fyns Stifts Smågrisesalg og SPF-Organisationen etablerer fælles virksomhed med 
det formål at omsætte og transportere konventionelle smågrise i Fyns Amt. Virk- 
somheden døbes Fyns Smågrisesalg - også kaldet FSG. - FSGs virkefelt er i de se- 
nere år udvidet til det meste af landet. 

 
SDF-repræsentanter i SPF-Bestyrelsen 
Fem brugerrepræsentanter fra SPF-Forhandlingsudvalget indtræder i SPF- 
Bestyrelsen, som herefter består af fem DS-valgte og fem brugervalgte repræsen- 
tanter. 

 
1989: Hovedkontoret flyttet til Vejen 

Da op imod 80% af Selskabets kunder, medarbejdere og aktiviteter befandt sig vest 
for Store-Bælt, blev det besluttet at flytte SPF-Selskabets hovedkontor til Drejervej 7 i 
Vejen. 

 
1990: Udvidelser i Vejen 

Voksende aktiviteter kræver mere plads. Fløjen, hvor Salgsafdelingen i dag holder 
til, føjes til. 

 
1992: Eksport af smågrise 

De første SPF-smågrise blev eksporteret til fast aftager i Slesvig. 
 
1993: Igen bygges der til i Vejen 

Ny hovedindgang med reception, mødelokaler og køkken bliver bygget til. 
 
1994: Medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer 

To medarbejderrepræsentanter vælges ind i SPF-Bestyrelsen. De repræsenterer 
hhv. chauffører og administrative medarbejdere og indgår i SPF-Bestyrelsen på lige 
fod med de øvrige medlemmer. 

 
DanZucht 
Der indgås samarbejdsaftale med SEA om eksport af DanAvl-avlsdyr til Tyskland 
via selskabet DanZucht. 

 
1998: SPF-kontrakten liberaliseres 

En ændret konkurrencelovgivning betyder, at SPF-kontraktens (aftale mellem SPF- 
besætningsejer og SPF-Selskabet) afsnit om, at køb og salg kun kunne ske gennem 
Selskabet, bliver ophævet. Selskabet får dog lov at beholde retten til transport fra og 
til SPF-besætninger. 

 
Ny tilbygning 
En ny fløj, som i dag huser Økonomiafdelingen, Information og SuS, bliver føjet til. 

 
1999: Ny direktør 

Peter Skov Madsen bliver ny direktør i SPF-Selskabet.  Hans Holmegaard, der hav- 
de været med fra Selskabets oprettelse, overgik til stilling som seniorkonsulent i 
DANSKE SLAGTERIER. 

 
DAS-samarbejde 
I foråret 1999 indledes et samarbejde med DanAvl om markedsføringen af DanAvl 



avlsdyr. Samarbejdet blev i 2000 udvidet til også at omfatte Det konventionelle 
Avlsdyrsalg. 

 
Regionskontoret i Vodskov nedlagt 
Regionskontoret i Vodskov bliver nedlagt pr. 12.10.1999 og de administrative opga- 
ver overført til hovedkontoret i Vejen. Den daglige kundekontakt foregår i det nordli- 
ge Jylland via de lokale salgskonsulenter, der dog fortsat benytter kontoret i Vod- 
skov som udgangspunkt. 

 
2001: SPF-Danmark 

SPF-Danmark bliver oprettet som moderselskab i en koncern bestående af det hid- 
tidige SPF-Selskabet inkl. FSG og SPF-Sundhedsstyringen (SPF-SuS). SPF-SuS er 
kommercielt uafhængigt af SPF-Selskabet. 

 
Regionskontoret i Roskilde nedlagt 
Regionskontoret i Roskilde nedlægges og alle administrative opgaver samles i Ve- 
jen. Kontoret i Roskilde er fortsat  Ahjemmebase@ for de lokale salgskonsulenter. 

 
2002: SPF-Distriktsforeninger nedlagt 

På Årsmødet 2002 indstiller SPF-Repræsentantskabet til SPF-bestyrelsen at ned- 
lægge SPF-Distriktsforeningerne, og SPF-bestyrelsen vedtager efterfølgende at føl- 
ge denne indstilling. 

 
SPF-Forum 

For at sikre Brugerindflydelsen oprettedes i stedet SPF-Forum pr. 01.04.2002. SPF- 
Forum tjener som sparringspartner for SPF-Danmarks bestyrelse og administration 
og består af brugervalgte medlemmer samt en repræsentant fra hhv. Svineprodukti- 
onsudvalgene, Den Danske Dyrlægeforening, Svinekonsulentforeningen og FSG. 
Desuden indgår formand og næstformand for SPF-bestyrelsen samt direktøren i 
SPF-Forum. 

 
De brugervalgte medlemmer vælges af og blandt deltagerne i SPF-Årsmødet, hvori 
alle besætningsejere, der har indgået SPF-Ejeraftale med SPF-SuS, og som inden 
for sidste halvdel af forudgående kalenderår har købt SPF-svin gennem en SPF- 
transportør, kan deltage. 

 
SPF-Fonden 
Fondens grundlag er kapitalen fra de nedlagte distriktsforeninger, og dens formål er 
at støtte den fortsatte udvikling af SPF-systemet i Danmark. 

 
Personalehåndbog 
SPF-Danmarks første personalehåndbog udgives. 

 
2005: SPF Danmarks bestyrelse ændres 

Efter en datterselskabsanalyse i DS i 2005 
– ændres SPF-Danmarks bestyrelse fra 12 til 7 medlemmer 
– nedlægges SPF-Forum (efterfølger efter nedlæggelse af SPF- 

Distriktsforeningerne i 2002) 
– ændres SPF-Danmarks hovedmål fra at være ikke-kommercielt til at være 

kommercielt 
 
2005: Dansk Grisetransport oprettes 

Licitation over transport af grise fra leverandør til Danish Crowns slagterier vundet. 
Geografisk dækker opgaven områder på Sjælland, Lolland-Falster og Østfyn 



2006: Uni Transport oprettes 
Hovedformålet er at indsamle fra landslagtere, madaffald m.v. samt indsamling af 
døde dyr på Sjælland 

 
2007: Dansk Grisetransport udvider 

Licitation over transport af grise fra leverandør til Ticans slagterier vundet juli 2007. 
Geografisk dækker opgaven områder i Himmerland og Midtjylland 

 
Pr. 01.10.07 overtager Dansk Grisetransport firmaet Gunnar Jensen, Tåsinge 

 
2008: Dansk Grisetransport udvider igen 

Pr. 01.01.08 overtages Ulrich Jensens vognmandsforretning 
pr. 01.06.08 overtages, transporten af svin, søer/orner i det nordøstlige Sjælland. 
Området overtages efter Sjællands Dyretransport v/Tommy Hansen 

 
Pr. 1. oktober 2008 overgår SPF-Danmark til nyt ejerskab under Danish Crown og 
Tican i fællesskab og bliver til SPF-Danmark P/S. Dern nye bestyrelse består af tre 
medlemmer valgt af Danish Crown og ét medlem valgt af Tican samt to udefra 
kommende medlemmer valgt i fællesskab. Derudover er der tre medarbejdervalgte 
medlemmer. Ved udskillelsen forbliver SPF-Sundhedsstyringen (SuS) i Danske 
Slagterier, men med fortsat tæt samarbejde med SPF-Danmark og bopæl i Vejen. 

 
2011 1. februar overtog SPF-Danmark Bornholmske Agrofarmers aktiviteter. Agrofarmer 

omsatte 100.000 smågrise på Bornholm og 30.000 smågrise til eksport. 
 

I foråret 2011 fik SPF-Selskabet ligeledes en henvendelse fra Wenbo om overdra- 
gelse af medarbejdere og aktiver til SPF-Selskabet. Den 15. juni 2011 var overta- 
gelserne af Wenbo en realitet med en omsætning på en mio. smågrise. 
 

2012 SPF-Danmark P/S blev QS-certificeret med status 1, som giver en 3-årig god-
kendelse, hvilket er det højest opnåelige. Vi opnåede 98 % af de mulige opnåelige 
point. Ved QS-certificeringen fik vi samtidig en Danish godkendelse. 

 
2013 Dansk Grisetransport overtager Bent og Erik Pedersens Vognmandsforretning. 
 
2014 SPF-Danmark køber Drejervej 8. juni 2014 flytter Dansk Grisetransport ind.  
 
 Navnet ”SPF-Selskabet” udgår og erstattes af navnet ”SPF-Danmark”, binavnene 

”Dansk Grisetransport” og ”UNI-Transport” er uændret. 
 
2015 Tican har indgået en rammeaftale om at overdrage aktiekapitalen i Tican A/S til den 

tyske fødevarekoncern Tönnies. 
 Flemming Paulsens forretning overtages (slagtesvinetransport). 
 
2017 Frasalg af Danavl-delen. Drejervej 8 sælges og DG flytter ind på Drejervej 8. 
 
2018 Starten af 2018 blev Centralplanlægningen etableret. 11 nye medarbejdere startede 

i afdelingen. Opkøb af driftsaktiviteterne fra Jysk Svinetransport 17 vogne og 25 
chauffører. Frasalg af 8 eksportvogne til DanBred. 

 Ophør af aktiviteterne i UNI-Transport. 
 
 


