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Det er vigtigt, at vi har den uafhængige
forskning, og at alle støtter op omkring den.
Spil gerne med, når forskere har brug for
landmænd med praktisk viden og arealer
eller stalde, der kan bidrage til forskningen,
skriver bestyrelsesmedlem Christian Pries
Andersen i dette nyhedsbrev.

Af Christian Pries Andersen,
Balle
Tlf . 2945 5405
e-mail:
priesandersen@gmail.com

Endelig er det forår. Det trænger vi til efter et
hårdt år, der ramte på både vejr og priser.
Fantastiske afgrøder. Svinepriser på et højt
niveau – måske mere i vente. Mælkepriser på
et fornuftigt niveau. En god tid for landbruget.

Det kan ikke lade sig gøre, hvis alle bare gør,
som de plejer. Derimod kræver det en kæmpe
indsats af både den enkelte landmand men
også af vores fælles ejerskab af forskning og
innovation. Det er vigtigt, at vi har den uafhængige forskning, og at alle støtter op omkring den. Spil gerne med når forskere har
brug for landmænd med praktisk viden og arealer eller stalde, der kan bidrage til forskningen. Det er der heldigvis masser af dygtige og
nysgerrige landmænd, der gør. Det betyder, at
universiteter, SEGES og andre kan få masser
af små og store forsøg udført ude i virkeligheden. Til gavn for os alle så vi kan producere
mere med mindre til gavn for klima, miljø og
den enkelte landmands økonomi og levevis.
Senest kan ansøgningerne om ikke mindre
end 338 minivådområder rundt om i landet
være et godt bevis på landmænds ønske
om at prøve noget nyt og tænke fremad.
Her i foreningsområdet er der igennem de seneste 10 år etableret flere velfungerende minivådområder. Jeg har selv et, der blev anlagt
for fem år siden. Udover at fjerne kvælstof fra
drænvandet giver det et dejligt stykke natur i
hjørnet af en mark. Det kan både dyrelivet og
os selv nyde i det daglige.
I foreningen kender vi udmærket til alle de
udfordringer, der har været i ansøgningerne
om minivådområderne. Der er alt for mange
stopklodser for at få lov til at etablere minivådområder, og jeg håber, at lovgivningen bliver
mere klar på området, end den har været.

Vi kan også glæde os over, at der er rigtigt
mange innovative landmænd. Vi landmænd
bliver ofte skudt i skoene, at vi er gammeldags
og gør alting, som vi plejer. Jeg mener, at det
er en kæmpe misforståelse. Landbruget har
gennem de sidste 50 år hvert år haft en betydelig effektivitetsfremgang. På samtlige områder produceres mere med mindre.

Det er super flot, at så mange landmænd er
klar til at tage jord ud af drift og til at lave et
større anlægsarbejde for at vi alle kan passe
på vores vandmiljø og gøde vores afgrøder
optimalt i fremtiden.
Svinepriserne har efterhånden igen nået et
niveau, hvor der er noget ved at producere.
Afrikansk svinepest (ASF) i Kina har gjort, at
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markedet pludselig efterspørger svinekød i
store mængder, hvilket vi allerede kan mærke
på den danske notering og i høj grad også på
eksportnoteringerne for 30 kg’s grise.
Nu må vi bare håbe og tro på, at vores slagteri, Danish Crown, kan få det maksimale ud af
situationen og afregne vi producenter med
nogle priser, der er konkurrencedygtige i forhold til resten af Europa. Vi håber, de kommer
i 4wd og at vi kan få en længere periode, hvor
det igen er gunstigt at producere verdens bedste grise.

Udover hegn og vildsvin er det enormt vigtigt, at de lastbiler der transporterer levende dyr fra Danmark til områder i Europa
med ASF overholder karantæneregler og
bliver professionelt rengjorte.

Alle lastbiler der kommer syd fra skal omkring
en af Landbrug & Fødevarers vaskehaller i
grænseområdet. Her har vi ansat kompetente
folk, der kontrollerer om dyretransporterne er
rengjorte. Og kontrollen er benhård.
En tommelfingerstørrelse urengjort område på
en lastbil resulterer i, at chaufføren bliver sendt
tilbage til Tyskland og vaske igen. Når bilens
rengøring bliver godkendt, står vores folk for at
bilen får en udvendig vask og desinficering
samt en indvendig desinficering.

Alfa og omega for at det bliver en god tid at
være svineproducent er, at vi holder afrikansk
svinepest ude af landet. Flere tiltag kan forebygge den værst tænkelige situation.
Jeg har lige besøgt vildsvinehegnet ved grænsen og ved selvsyn set, hvordan det bliver
opsat. Desuden fortalte skovrideren fra Naturstyrelsen, som er byggechef for hegnet, hvordan processen omkring opsætning fungerer.
Han oplever, at alle instanser lige fra politikere
over ministerier til de forskellige styrelser alle
er enige om vigtigheden af projektet og trækker på samme hammel.
Jeg er sikker på, at hegnet er meget effektivt til
at holde vildsvin ude af landet. Dermed er den
primære smitte kilde til ASF ude af billedet.

Et virkeligt professionelt setup hvor intet er
overladt til tilfældighederne og en god forklaring på, hvorfor griselastbiler altid er de flotteste og reneste lastbiler på motorvejen.
Hermed ønsker jeg et godt forår, hvor vores afregningspriser fortsætter opad og
afgrøderne får det vand, de efterhånden
tørster lidt efter.
Med venlig hilsen Christian Pries Andersen
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