
FAKTA FF-SKAGEN
• Etableret i 1960.
• Ca. 130 medarbejdere.
• Omdanner årligt 500.000 tons fisk 

til 170.000 tons færdigprodukt.
• Eksporterer til mere end 60 lande.

Dansk Ventil Center A/S leverer procesudstyr 
til stort projekt i Skagen
Fiskernes Fiskeindustri i Skagen investerer millioner i bæredygtighed og energibesparelse

FF Skagen investerer i modern-
isering af deres maskinpark, 
omkring 80 mio. kr. i Skagen. 
Dette skal styrke effektiviteten, 
give besparelser på energien 
samt forbedre driften.
Hele produktionen har været 
lukket ned siden 1. juni 2016 og 
flyttet midlertidigt til Hanstholm. 
FF Skagen fremstiller årligt 
ca. 170.000 tons fiskemel og 
fiskeolie på et af verdens mest 
avancerede procesanlæg.
Kvalitet, miljø, energi og bære-
dygtighed er i højsædet hos FF 
Skagen. Derfor stilles der store 
krav til leverandører til deres 
procesanlæg. 

FF Skagen har produceret fiskemel på fabrikken ved havnen i Skagen siden 
1972.

Dansk Ventil Center A/S leverer 
manuelle og automatiske ven-
tilløsninger til projektet i Skagen. 
DVC satser i høj grad på bære-
dygtige og innovative løsninger 
til sikring af lang og problemfri 
drift af kundernes installationer. 

DVC har gennem de seneste 
mange år leveret ventiler til 
FF Skagen. Det var derfor et 
naturligt valg at kontakte DVC, 
da fabrikken stod for den nu-
værende modernisering, udtal-
er værkfører Jonas Løth. DVC 
leverer produkter af høj kvalitet 
og har et højt niveau af teknisk 
know-how. Dette kombineret 

med hurtige leveringstider og 
kompetent rådgivning, gjorde 
DVC til et oplagt valg.  
Jonas Løth forventer en stig-ning 
i produktionen af fiskemel- og 
fiskeolie i fremtiden, men den 
primære årsag til moderniserin-
gen er at skabe bedre kvalitets- 
produkter og forbedre energi- 
besparelsen. Dette sker med 4 
effektive produktionslinier mod 
tidligere 6 mindre linier.

Ventiler fra DVC sidder mange steder i anlægget. Jonas Løth, Værkfører.

FAKTA DVC
• Etableret i 1999.
• Ca. 35 medarbejdere.
• En del af ERIKS koncernen siden 

2011 med ca. 8.000 ansatte.
• Leverandør af ventilløsninger til 

den danske industri.

 www.dvcas.dk


