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Besøg den nordiske koncern 
der omsætter 2 mia. æg om året

For 40 år siden var   
virksomheden det 
lokale hønseri, 
Farmæg. Nu hedder 
virksomheden 
DAVA Foods, og den 
har hovedsæde 
i Hadsund.

DAVA Foods er 
markedsleder i de 
nordiske lande, 
hvor koncernen 
sælger hvert tredje 
æg - to milliarder 
æg om året.  

DAVA-Foods 
driver 11 ægpakkerier og -fabrikker i Norden 
og i Estland. Koncernen har 300 medarbejdere, og den arbejder med seks sprog, fire 
forskellige valutaer og når ud til 28 mio. forbrugere. Dette og meget mere fortæller
administrerende direktør Ivan Noes, DAVA Foods, når vi mødes: 

Torsdag den 2. juni kl. 16.00 hos DAVA Foods, Fabriksvej 6, Hadsund. (Fabriksvej er   
vejen mellem den gamle Falck-station og Fjernvarmeværket i Hadsunds industrikvarter.)

DAVA Foods byder på kaffe og kage.

Alle er velkomne. Det er gratis at deltage. 
Tilmeld venligst til Lisbeth Roth på 53 80 34 78 eller <lisbeth@roth-hadsund.dk> - senest 31 maj.

Arrangør: Foreningen Norden Mariagerfjord.

Økologiske høns på græs. Foto: DAVA Foods.
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Æg på ægfabrik. Pressefoto DAVA Foods.

Program for mødet på DAVAFoods
Tid: Vores besøg hos DAVA Foods finder
sted torsdag den 2. juni kl. 16.00.

Sted: DAVA Foods, Fabriksvej 6, Hadsund.

Alle er velkomne. 

Deltagelse er gratis.

Der er plads til maximalt 50 deltagere, så del-
tagelse bliver efter “først til mølle”-princippet. 

Mødet indledes med kaffe og kage fra kl.
16.00-16.30.

16.30 - 17.45 fortæller 
administrerende direktør Ivan Noes, DAVA
Foods, om koncernen, hvor han blandt
andet uddyber følgende emner:

H Fra lokalpakkeri til skandinavisk 
fødevarevirksomhed. 

H Om kulturelle forskelle i de 
skandinaviske lande og hvad de 
betyder, når man skal lede og drive 
virksomheder.

H Hvad betyder krigen for fødevare 
industrien, kommer æg til at koste 7 kr.?

H Æg og sundhed.

H Kan man lave æg af planter? Herunder
samarbejdet med Møllerup Gods
på Djursland. 

H Udvikling af nye og sunde produkter
med æg og planter som råvarer.



DAVA Foods Group består
af syv virksomheder og et
salgskontor og er skandi-
navisk markedsleder inden-
for ægkategorien. 

Hovedkontoret er i
Hadsund.

Koncernen håndterer
årligt omtrent 2 milliarder
æg. Koncernen bearbejder,
pakker og distribuerer
friske skalæg og en række
af pasteuriserede og kogte
ægprodukter. 

Koncernen arbejder med
seks sprog:
Dansk, svensk, norsk, finsk,
estisk og engelsk, og med
fire valutaer: 
DKK, SEK, NOK, EUR

Danmark:
To pakkerier og en 
produktfabrik.

Norge:
En produktfabrik og et
kogeri.

Sverige:
Et pakkeri og en 
produktfabrik

Finland:
To pakkerier og en 
produktfabrik

Estland:
Et pakkeri.

DAVA Foods er ejet af de to
grovvareselskaber:
Danish Agro og Vestjyllands
Andel.
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Ivan Noes. 
Pressefoto fra DAVA Foods.
Ivan Noes
Ivan Noes fortæller 
følgende fra sit CV:
Jeg har været direktør i
HEDEGAARD/ DAVA
Foods siden 1995. 
Vi ekspanderede fra 2008 
til Sverige, Estland, Finland
og Norge.
Jeg er: Formand for 
brancheorgansiatioenen
Danske Æg.  
Formand i DAVA Foods
Norway,
Formand I DAVA Foods
Sverige.
Formand i DAVA Foods,
Estland.
Bestyrelsesmedlem i
DAVA Foods, Finland.
Formand i DAVA Foods,
Starup.
Adm. Direktør i DAVA
Foods, Danmark.
Privat er jeg engageret i at
investere lokalt:
Formand og medejer i GTI.
Formand og medejer i
Karlsens A/S.
Gift med Vibeke, vi har 
tilsammen fire børn.

DAVA Foods koncernen

En kort, men flot video om DAVA Foods Danmark kan nås i
bunden af: https://www.dava.dk/dava-foods-koncernen

Masser af opskrifter 
og informationer om æg
DAVA Foods hjemmeside er et overflødighedshorn om æg - både
oplysninger om æg og meget proteinholdige ægprodukter samt et væld
af opskrifter på gode retter og bagværk, hvor der skal bruges æg.

Se hjemmesiden: https://www.dava.dk/
Se bl.a. også:
https://www.dava.dk/aeggets-opbygning
https://www.dava.dk/aeg-ernaering
https://www.dava.dk/opskrifter


