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Svaneke Bryghus skal have ny direktør
Daniel Barslund stopper som adm. direktør for Svaneke Bryghus med udgangen af juli 2018, hvor han
i stedet tiltræder som direktør i familiens koncernvirksomhed Ocean Prawns.
Daniel Barslund startede som salgschef på Svaneke Bryghus i 2008, og tiltrådte som adm. direktør i
2014. Daniels Barslund har sammen med sine ansatte konstant udviklet bryggeriet til i dag at være et
af de førende craft beer bryggerier i Danmark. I hans tid på Svaneke Bryghus har etiketterne fået et
ansigtsløft og større genkendelighed, der er blevet skabt en alkoholfri ølserie i navnet ”Don’t Worry”,
og senest har bryggeriet omstillet til 100% økologi, ligesom man over en årrække har gennemført
flere grønne tiltag. Daniel Barslund har skabt stærke relationer i ølbranchen, og åbnet mange nye
døre. Han efterlader et velfungerende bryggeri, som er villig til at investere i fremtiden for at sikre en
stærk position i et konkurrencepræget marked.
”Den kommende direktør, som vi skal ud og finde nu, overtager en sund forretning med et højt drive
og meget dygtige kolleger, som jeg kommer til at savne”, fortæller Daniel Barslund. ”Nu er tiden
kommet, hvor jeg har lyst til nye udfordringer, og dette træk har været undervejs i flere år”.
Daniel Barslund har i de seneste år brugt mere tid på bestyrelsesarbejde i flere af Ocean Prawns
koncernens virksomheder, ligesom han i højere grad har involveret sig i koncernens drift.
”For mig er det et fantastisk privilegium at komme tættere på Ocean Prawns, og den forretning min
far har skabt, og som jeg er vokset op med. Det er med en vis ydmyghed, men jeg glæder mig til at tage
fat på de mange nye arbejdsopgaver”, afslutter Daniel Barslund.
Fiskeskipper og adm. direktør Kristian Barslund Jensen glæder sig ligeledes til at få Daniel Barslund
tættere på familiens kernevirksomhed, og dele ud af sine erfaringer. Kristian Barslund Jensen er
fortsat adm. direktør i Ocean Prawns.
Daniel Barslund forlader dog ikke Svaneke Bryghus helt, da han i stedet indtræder i dens bestyrelse.
Svaneke Bryghus har i det seneste år oprustet sin bestyrelse med stærke kompetencer herunder den
tidligere Carlsberg VP i OFF Trade og On Trade Denmark, Per Wilhelmsen, som i dag er salgsdirektør
hos Orkla Foods Danmark, Jan Erik Andersen, partner i Premium Beer Import, som også ejer 20% af
Svaneke Bryghus samt den tidligere minister og nu professionelle bestyrelsesmedlem Anne Birgitte
Lundholt.

For mere information kontakt direktør Daniel Barslund. Mobil 20962888 og mail
db@svanekebryghus.dk.
Se stillingsopslag på www.svanekebryghus.dk/job
Fotos kan downloades via www.svanekebryghus.dk/presse

Om Svaneke Bryghus
Svaneke Bryghus startede som et lille restaurationsbryggeri i 2000, og var dengang blandt de første
mikrobryggerier i Danmark. I dag er Svaneke Bryghus et veletableret craft bryggeri, der brygger over
1,5 mio. l økologisk øl om året. Svanekeøl forhandles i hele Danmark. Selvom bryggeriet har haft
vokseværk er grundtanken og øl-filosofien stadig den samme som, da bryggeri-eventyret startede.
Svaneke Bryghus vil være kendt for god øl, hvor brygningsprocessen ikke bliver fremskyndet, men
hvor man lader tiden arbejde for sig. Svaneke Bryghus lader sig inspirere af Bornholm, naturen og ømentaliteten, og er netop blevet et 100% økologisk bryggeri. Svanekeøl brygges altid i Svaneke, hvor
bryggeriet beskæftiger 11 årsværk.
Om Ocean Prawns A/S
Den bornholmske rejekoncern Ocean Prawns har 40 års erfaring med rejefiskeri, og fanger årligt
omkring 20.000 ton koldtvands-rejer og hellefisk i Nordatlanten, og er dermed en af verdens største
leverandører af MSC mærkede rejer fra Nordatlanten.
Foruden rejefiskeri er Ocean Prawns involveret i 82 andre virksomheder alt fra ejendomme,
fiskeudstyr, beklædning, solceller til nydelsesprodukter. På Bornholm kan bl.a. nævnes Fugato, JL
Energy, Inhouse, SJ Bornholm, Svaneke Bryghus, Bornholms Mosteri, Bornholms Ismejeri, Høstet og
Bornholms Vinforsyning.
Ocean Prawns hovedsæde i Nexø har 12 ansatte.
Ocean Prawns beskæftiger 122 danske medarbejdere, heraf 99 på Bornholm og globalt ca. 500
medarbejdere, når alle selskaber og fiskeskibe medtages.

