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Der er mange kampe at kæmpe for erhvervet, og én af de vigtige på miljøområdet har
langt om længe fået det fokus, den fortjener.
Nemlig den store problematik omkring overløb fra kloakker og rensningsanlæg.
skriver bestyrelsesmedlem Christian Pries
Andersen i dette nyhedsbrev.

Af Christian Pries Andersen,
Balle

det. Tværtimod søsatte fødevarestyrelsen et
forslag til skærpede regler for minimumshøjde
i grisetransporter, der skal træde i kraft allerede 1. juli i år.
Vores sektordirektør i SEGES Svineproduktion, Christian Fink Hansen, siger, at kravet vil
ramme alle smågrisetransporter med 4 og 5
etager. Det vil ifølge SEGES betyde en meromkostning på flytning af grise, der svarer til
12-15 mio. kr. for danske slagtesvin samt 5075 mio. for smågrise til eksport.

Tlf . 2945 5405
e-mail:
priesandersen@gmail.com

I denne mærkværdige tid med coronavirus har
vi som landmænd levet et liv tættere på normalen end mange andre samfundsgrupper.
Dyr og marker skal passes som altid før. Dejligt at der i store træk har været fuld forståelse
herfor i det omgivende samfund, om end der
selvfølgelig har været episoder, hvor landmænd har stået med forskellige udfordringer i
dagligdagen pga. samfundsnedlukningen.
Stort set alle driftsgrene har dog, efterhånden
som nedlukningen bredte sig, mærket indtjeningen vige. Specielt har kolleger, der leverer
direkte til restauranter og hoteller, mærket efterspørgslen blive ændret markant. Det har givet indtjeningsvanskeligheder, og jeg håber,
regeringens hjælpepakker samt landmændenes evige kampiver i svære situationer holder
dem økonomisk og menneskeligt oven vande.
Generelt ser vi i nedlukningen, hvordan landbruget bidrager med en stabil økonomi og valutaindtjening til landet, imens mange andre
brancher kæmper for overlevelse og arbejdsløsheden stiger voldsomt. Vi skal også huske
at klappe os selv på skulderen i disse tider, for
der er desværre ikke mange andre, der gør

Som svineproducenter er vi udelukkende
interesserede i at vores dyr bliver transporteret så skånsomt som muligt.
Uanset om det er slagtesvin eller smågrise kan
vi ikke leve med, at grisene lider den mindste
smule overlast. Det er dårlig dyrevelfærd og en
dårlig forretning.

Ifølge SamMark (sammenslutningen af griseeksportører) er lovforslaget baseret på en undersøgelse fra 1991 – hvor kun 6-10 dyr omkring 30 kg indgik. Forholdene i grisetransporter i dag kan på ingen måder sammenlignes
med forholdene for 30 år siden.
Derfor kan man som landmand ikke undgå at
se et sådant lovforslag som en direkte politisk
bestemt chikane af erhvervet. Landbrug & Fødevarer kæmper for at fagligheden vinder
denne sag, så forslaget ikke bliver endeligt
vedtaget.
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Der er mange kampe at kæmpe for erhvervet,
og én af de vigtige på miljøområdet har langt
om længe fået det fokus, den fortjener. Nemlig
den store problematik omkring overløb fra kloakker og rensningsanlæg. I mange år har man
specielt fra landbrugets side forgæves prøvet
at råbe medier og politikere op omkring de
enorme mængder spildevand, der udledes til
vandmiljøet.

hånden kan alle nu tilføje et hotspot, hvor man
ved, der sker en udledning.

Man kan mene, at vi som landmænd kan være
ligeglade, men det er i høj grad miljøtilstanden
i vandmiljøet, vi reguleres på baggrund af.
Flere efterafgrøder, minivådområder etc. Det
er bare ikke retfærdigt, at vi skal stå på mål for
en udledning, vi ikke kan kontrollere.

Hvis man har kendskab til steder, er det vigtigt
at få det tilføjet, så vi kan få et bedre overblik
over hvor meget, der udledes. Håbet er, at vi i
landbruget ikke længere skal stå på mål for
udledning af kvælstof og fosfor fra kloaknettet.

Mange landmænd kender til steder i deres
nærområde, hvor kommuner udleder urenset spildevand. Ofte sker det i forbindelse
med store nedbørsmængder. Der findes
også steder i vores forenings område.

Som landmænd ved vi, hvor vigtigt det er at
have styr på vores næringsstoffer, og vi ønsker at spilde så få som muligt – det er både
godt for miljøet og vores afgrøder.
Sommeren står for døren, og vi kan snart ikke
gøre mere for vores afgrøder men blot ønske,
at vejret arter sig, så høsten bliver god. Udgangspunktet er de fleste steder super godt.
Specielt når man tænker på, hvor håbløst det
så ud i de ekstremt våde vintermåneder.

Det er fantastisk, at nogle ildsjæle ved hjælp af
primært sociale medier har fået medierne til at
tage problematikken op og at de ulækre udledninger endelig får det fokus, der er nødvendigt.
Det kan undre, at politikerne ikke har været
skarpere til at rykke på emnet, og man føler, at
der er en stor berøringsangst for at dykke alt
for langt ned i det.
Måske skyldes det, at man nu ikke længere
bare kan skyde skylden på landbruget - måske
skyldes det, at store investeringer i udbygning
af kloaknet og rensningsanlæg ikke er specielt
synligt og brugbart overfor vælgere - find selv
på andre årsager…
Landbrug & Fødevarer har også gjort opmærksom på problemet i mange år, og lancerede i
2019 en udbygning af app´en ”farmtracking”,
som mange planteavlere bruger. Med den ved

Jeg vil ønske en god sommer og håber, at
alle kolleger får en nem høst med fulde siloer af kvalitetsafgrøder som resultat af sæsonens hårde arbejde.
Med venlig hilsen Christian Pries Andersen
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