Pressemeddelelse fra Danske Ølentusiaster:
København, den 8. januar 2008

Er Royal Unibrew under afvikling som dansk bryggerikoncern ?:
Vrede, skuffelse, forundring og sorg har siden i går præget forbrugerorganisationen
Danske Ølentusiaster ovenpå på den overraskende udmelding fra Royal Unibrew om, at
de lukker koncernens hæderkronede bryggeri i Århus.
Siden Ceres i 1999 og 2000 vandt prisen for Årets Danske Ølnyhed er det gået stejlt ned
af bakke for Royal Unibrew. De to prisvindere er sammen med op imod 20 andre
produkter fjernet fra koncernens sortiment. Dette er stik imod den generelle udvikling på
det danske ølmarked.
Samtidig har koncernen med stor iver lukket en række bryggerier: Det startede med Thor i
Randers, der blev lukket for flere år siden, sidste år var turen kommet til Maribo og med
den planlagte lukning af Ceres-bryggeriet i Århus afvikles en kulturinstitution, der i over
150 år har forsynet Østjylland med lokalt øl – alt dette i en periode hvor næsten 100 nye
bryggerier er blevet etableret over det ganske land.
”Det er et stort tab for ølkulturen i Danmark at Ceres nu lukkes og som forbrugere kan vi
kun beklage, at Royal Unibrew i den grad indskrænker både sortimentet og aktiviteterne i
Danmark” udtaler landsformand Anne-Mette Meyer Pedersen og fortsætter ”Udviklingen
hos Royal Unibrew er helt uforståelig når man ser på den generelle udvikling i ølmarkedet i
Danmark”.
Selvom det danske ølmarked i en årrække har været stagnerende målt i volumen har der
de sidste 3 år været en markant vækst i specialøl og øl fra de nye små bryggerier.
”Desværre har Royal Unibrew valgt at satse ensidigt på deres Royal-serie uden den store
produktudvikling. Det står i skarp kontrast til Carlsberg, der godt nok har valgt at flytte det
meste af produktionen fra Valby til Fredericia. Men der vil fortsat blive brygget øl på Valby
Bakke og udviklingen af det nuværende bryggeriområde vil ske med respekt for stedets
historiske betydning. Samtidig har Carlsberg bidraget aktivt til at udvide danskernes
ølsmag med lanceringen af såvel Semper Ardens-serien som den nye serie fra
husbryggeriet Jacobsen.” lyder det fra landsformand Anne-Mette Meyer Pedersen. ”Hvis
udviklingen hos Royal Unibrew fortsætter i samme tempo som hidtil frygter vi, at
koncernen slet ikke brygger øl i Danmark om 5 år”.
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Royal Unibrew anfører som begrundelser for lukningen bl.a. de stigende råvarepriser,
aggressiv konkurrence fra Carlsberg og det nye rygeforbud. Det undrer vækker forundring
hos Danske Ølentusiaster.
Pressekontakt Marttin Stuart Nielsen udtaler ”De stigende råvarepriser ramme alle i
branchen. Og man må formode at Royal Unibrews råvarepris vil være den samme uanset
om de brygger i Faxe eller Århus. Desuden det er vores generelle opfattelse, at netop de
store i branchen har været gode til at sikre sig langtidsaftaler med leverandørerne” og han
fortsætter ”Der er hård konkurrence i alle brancher og netop Royal Unibrew burde have en
konkurrencefordel, idet de fortsat må lave eksklusivaftaler med værtshusene modsat
Carlsberg, der er blevet dømt til at stoppe den slags aftaler”.
Danske Ølentusiaster håber, at der kan findes en løsning så bryggeriet i Århus kan
fortsætte med at brygge øl til danskerne. Og hvis det viser sig umuligt, håber vi, at de
historiske bygninger på Ceres i Århus fortsat kan blive en del af den århusianske skyline
når bryggeriet har lavet sit sidste bryg.
For yderligere informationer kontakt:
Anne-Mette Meyer Pedersen, Landsformand, Danske Ølentusiaster, Telefon: 61 30 17 62
Marttin Stuart Nielsen, Pressechef, Danske Ølentusiaster, Telefon: 28 80 80 10
Baggrundsinformation om Danske Ølentusiaster:
Danske Ølentusiaster er uafhængig, landsdækkende ølforbruger- og
interesseorganisation. Foreningen har godt 11.000 medlemmer fordelt på 54
lokalafdelinger over hele landet. Vi arbejder for et mangfoldigt udbud af bryggerier, øl og
øltyper, oplyser og skaber debat om øl, støtter og stimulerer håndbrygning og dansk
bryggekunst, sikrer øl en respektfuld behandling samt varetager forbrugernes interesser.
Vi repræsenterer danske ølforbrugere i Forbrugerrådet, i Dansk Retursystems
Kontaktudvalg samt i European Beer Consumers Union (EBCU). Endvidere udgiver vi
Danmarks største magasin om øl, ØLentusiasteN. Læs mere på ale.dk.
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