Danske Slagtekalveproducenter

Beretning 10. marts 2013

Økonomien er presset i kalveproduktionen, og vores dækningsbidrag er næsten halveret i løbet af 2012. Vi
har set det falde fra ca. 8 kr. pr. kalv pr. dag til 3-4 kr. pr. kalv pr. dag. I de økonomiske opgørelser vi ser i
øjeblikket, er der ikke plads til yderligere omkostninger til os kalveproducenter. Vi må rundt om hele vores
bedrift og finde alle de små tiltag, vi selv kan sætte i verden, for at få alle penge samlet op. Vi må stille krav
til vores rådgivning om synligt resultat på bundlinjen, for vi skal ikke vente os hjælp fra politisk side.
Mette Gjerskov ser ikke andre end de økologiske landmænd og deres problemer. Det er frustrerende at
have en minister, der ikke støtter os i vores produktion, men kun begrænser os i vores virke på alle måder.
Det er skadeligt for vores samfund, og vores fælles velfærd er truet af den uvidenhed, der er på
ministerplan.
Landbrugskommissionen under ledelse af Jørn Jespersen går meget stille med dørene, og der slipper ikke
noget ud. Jeg er bekymret for de konsekvenser, som vil ramme os som kalveproducenter. Vi har ikke plads
til yderligere omkostninger, vi har tværtimod behov for et indtjeningsløft.
I regeringens vækstpakke er Landbruget end ikke nævnt, hvilket man ikke forstår, når vi sidder med nøglen
til større eksport og flere arbejdspladser i Danmark. Lad os få stoppet spædekalveeksporten, som kun
stiger, og måske kunne vi importer flere kalve, ligesom man gør i Holland, hvis vi bare var
konkurrencedygtige i Danmark.
De spædekalve vi indkøber nu, ved vi ikke, om vi får handyrpræmie til, da vi ikke kan få at vide, om der er
en artikel 68 pulje til de dyr, der skal slagtes i 2014. Så min opfordring er at holde igen med indkøb af kalve,
før vi har en afklaring på den situation. Man kan ikke se, det har afspejlet sig i spædekalvenoteringen, at der
ikke er præmie efter nytår, så derfor må vi lægge pres på kalveformidlerne, så vi kan få sænket
spædekalvenoteringen med minimum 200 kr., det svarer til en halv handyrpræmie. I forhold til en
eksportnotering på omkring 550 kr. betaler vi for meget for vores kalve i øjeblikket.
Slagterinoteringen er steget i 2012, og det har taget den værste skade fra de stigende foderpriser og den
dårlige majshøst i Vestjylland. Mon ikke der er nogle flere, der vil prøve rug på de sandede jorde fremover.
Men det ændrer ikke ved, at vi har brug for en bedre slagterinotering. Den sidste nedsættelse på 50 øre var
ikke velkommen. Jeg tror det handler om, at der er for store omkostninger på vores kreaturslagterier, siden
der er plads til flere kreaturslagterier, som ikke kører på fuld kraft og ikke har gjort det i flere år, samt det
faktum at der skal bygges 2 nye slagterier i Danmark. Det må jo betyde at kreaturslagterierne forventer et
højt afkast på at slagte i Danmark.

Der er også dukket flere finansieringsmuligheder op både på foder og på kalve samt etableringsstøtte til
nye producenter. Det er alt sammen gode initiativer, men det der rigtigt batter, er en højere
slagterinotering, som ville gavne alle producenter, ikke kun dem der starter op.
Fødevarekædeoplysninger skal opdateres før hver slagtning, det er et EU-krav fra den 1. april. Man skulle
næsten tro det var en aprilsnar!! Det betyder at en producent, som glemmer dette, kan risikere at få
kasseret sit slagtedyr på grund af et glemt kryds. Landbrug og Fødevarer Kvæg har snorksovet i timen og
bare videreekspederet den sag for EU, uden at stille spørgsmålstegn ved, om det var rimeligt og så se at få
stoppet det I tide.
Vi må konstatere at NaturErhvervstyrelsen ikke læser vores blad Kalveproducenten. Der kunne man
allerede i vores augustnummer læse, at slagtevægten blev ændret fra 152 kg til 160 kg slagtet vægt, som
betød, at der måtte udsendes præmielister 2 gange.
Præmien blev på 447,33 kr. minus 10 % i graduering, hvilket er bedre end forventet, men et resultat af den
stigende spædekalveeksport, så vi kan forvente en højere handyrpræmie i 2013, da der er stigende afgang
af kalveproducenter i Danmark.
I foreningen tog det lidt tid at blive organiseret efter sidste generalforsamling, men nu har vi fået sat et
godt stærkt hold i bestyrelsen, og vi vil øge vores synlighed fremover. Vi vil bl.a. annoncere vores møder i
Landbrugsavisen, vi har fået trykt reklamekuglepenne, og vi vil bruge flere penge på gode arrangementer
og bedre indledere til møderne. Dette er blevet muligt, efter vi har haft en fast mand på vores annoncesalg,
som er øget med 71 % i 2013, og vi fortsætter den linje.
Vi har også bestemt at lave en liste over personer som vi vil sende vores blad ud til. Det er folk, der har
behov for at blive opdateret på de aktuelle ting, som rør sig indenfor kalveproduktion i Danmark. Da vi har
masser af blade tilovers fra vores trykkeri, modtages gode forslag gerne.
Vi har i årets løb haft sommerudflugt hos Henrik Hindbo i Skjern, hvor vi så en flot veldrevet ejendom med
både kalve- og kyllingeproduktion. Inden besøget hos Henrik var vi på Stauning Whisky, hvor vi
prøvesmagte dansk produceret whisky, lavet af god dansk maltbyg.
I november besøgte Danske Kalveproducenter Axelborg og fik lejlighed til at møde og debattere med
direktør Søren Gade fra Landbrug og Fødevarer. Han virker som en person med god gennemslagskraft i
pressen, og en person der forstår det politiske spil på Christiansborg.
Der var også et indlæg fra EU- politisk chef Niels Lindberg Madsen, som allerede på det tidspunkt kunne
forudse Helle Thornings ”store dag” i EU, hvor hendes 1 mia. kroner i rabat kostede os landmænd 1.4 mia.
kroner eller 20 % af støtten. Men Landbrug og Fødevarer støtter den irske model og ikke Helle Thornings,
og det gør Danske Kalveproducenter også. Vi vil kæmpe med næb og klør for at bevare vores kvægtillæg,
som de er i øjeblikket. Vi er i samme situation som sukkerroe- og kartoffelstivelsesproducenter, som også
er afhængige af støtten.
I Januar 2013 holdt vi møde på Hejse Kro med temaet Finansiering og Konjunkturer, hvor der var et indlæg
fra Skare Meat omkring deres nye tiltag med finansiering af foder og kalve, som ser spændende ud.

Om eftermiddagen var der indlæg fra Agrocura, hvor Jens Schjerning viste os, at oksekødpriserne vil være
fordoblet i 2025, så det glæder jeg mig til at se. Der var også en forudsigelse, der sagde, at vores
omkostninger også ville stige til det dobbelte, det betyder at maksimal selvforsyning er altafgørende, det er
den bedste risikoafdækning vi har. Så derfor, få bedriften tilpasset så jord og besætning passer sammen,
det giver den bedste afdækning i det lange løb.
Foreningen har fået ny sekretær, idet Åse Larsen fra Slagtekalverådgivningen har opsagt sin stilling med
virkning fra generalforsamlingen i dag. Jeg vil gerne sige, at vi har været meget tilfredse med Åse, men
Slagtekalverådgivningen i Jelling bliver ved med at vokse, så der er brug for hendes indsats dér. Tak til Åse.
Ny sekretær bliver Janne D. Poulsen fra OL Revision i Varde, som fremover vil varetage foreningens
sekretæropgaver, og foreningens adresse flytter også derud.
Så vil jeg gerne sige tak til bestyrelsen for godt samarbejde i årets løb, og tak til Henrik Hindbo for godt
samarbejde. Henrik har valgt at udtræde af bestyrelsen.
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