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De danske kalveproducenter er presset af dårlige danske rammevilkår for dansk
landbrug. Der sker overimplementering af EU-regler hver eneste gang der er en
mulighed for det, hvilket medfører nidkær kontrol med efterfølgende sanktioner
som følge af overtrædelse af krydsoverensstemmelsesreglerne f.eks. kalvedirektivet
som fortolkes forskelligt i andre EU-lande end i Danmark. I Holland er der ikke krav
om at kalve under 2 uger skal kunne se og røre hinanden. Vi ved jo, at det kun øger
smittefaren i en tid af kalvens liv, hvor den er meget modtagelig for smitte fra
omgivelserne.
Landbrug og Fødevarer Kvæg har nedsat en Taskforce Akutte Sygdomme, som er en
rigtig god ide, da vi mangler viden og erfaring lokalt, og der vil være behov for
formidling af viden til lokale dyrlæger og landmænd om, hvordan man forholder sig
ved sygdomsudbrud. Jeg var til møde om Mycoplasma på Gefion i Sorø, hvor der var
en landmand, der fortalte om, hvordan han havde oplevet et udbrud af Mycoplasma
i sin malkekvægsbesætning, med et efterfølgende indlæg omkring hvordan man
bedst smittebeskytter sin besætning. Det der chokerede mig mest var, at Dansk
Kvæg ikke føler, at der er behov for frivillig oplysningspligt ved udbrud af
Mycoplasma. På efterfølgende spørgsmål blev det sagt, at man kun ville oplyse, hvor
der er udbrud af Mycoplasma, hvis det blev lovpligtigt i Danmark. Jeg vil derfor
opfordre til at handle spædekalve direkte fra mælkeproducent til kalveproducent og
til et godt samarbejde, hvor man kan tale om de praktiske ting, som udgør godt
landmandsskab i praksis. Det vil sige, at man oplyser, om man har en smitsom
sygdom. Vi hilser det velkomment at Landbrug og Fødevarer har afsat 6 mio. kr. til at
finde og systematisere viden om Mycoplasma i danske besætninger. Vi har fået at
vide, at flere landmænd har problemer med at tegne forsikringer mod farlige
kvægsygdomme som f.eks. Mycoplasma. Jeg vil opfordre alle til at tegne en sådan så
hurtigt som muligt. Når man har fået sygdom er det for sent.

Fødevarestyrelsen har desværre valgt at fastholde grænseværdier for antibiotika i
slagtekalvebesætningerne på 1,2 ADD pr. dyr frem for en grænse på 2,0 ADD pr. dyr.
Det sker efter et fald i antibiotikaforbruget for kvæg på 6 % i 2013, men de danske
kalveproducenter ligger på omkring 2,25 ADD pr. dyr, så der er lang vej igen, før vi er
nede på 1,2 ADD. Der er også et dyrevelfærdsmæssigt aspekt i, hvor meget medicin
vi bruger. Jeg ser en tendens til flere genbehandlinger som følge af for kort
behandling. Det var en skuffelse, at slagtekalve ikke fik sin egen Grænseværdi. Med
de særlige udfordringer der er omkring sammenbragte tyrekalve fra flere
mælkeproducenter, ville det være det rigtige og professionelle at gøre.
Det sidste år har vi haft 3 forskellige fødevareministre. Den sidst nyankomne, Dan
Jørgensen, havde jeg inviteret til en debat om fremtidens slagtekalveproduktion i
Danmark, men han havde desværre ikke tid til at deltage i vores generalforsamling i
dag.

Han har afsat 180 mio. kr. pr. år fra 2015 til 2020, det giver ca. 700 kr. i
handyrpræmie pr. tyrekalv.
Betyder det, at der også skal være præmie til kviekalve? Jeg vil gerne have en debat
omkring dette emne, fordi vi skal have gang i krydsningskalvene, men samtidig skal
vi også have målrettet så mange penge som muligt, til de spædekalve som ellers
ville blive solgt til eksport, da det jo er dem der er taberne i det her spil. For ikke at
nævne danske arbejdspladser.
Det forslag fra Dansk Kvæg, om at opkræve 1,7 øre pr. kg mælk fra
mælkeproducenterne til en kalvepræmie, støtter vi ikke. Vi har en
spædekalvenotering til at regulere vores økonomi internt i erhvervet.
Samdrift mellem 2 ejendomme inden for en luftlinieafstand på 2 km er et ønske fra
vores side. Vi ville kunne slippe for meget administrativt bøvl, hvis det blev indført.
Hvorfor er den stoppet?
Jeg ved, der er flere slagtekalveproducenter, der er blevet kontaktet af deres
realkreditforeninger med henblik på forhøjelse af deres administrationsgebyr. Jeg
har bare én opfordring: Gør modstand! Vi har allerede taget vores del af regningen
for finanskrisen, som i øvrigt er blevet det nye normale, og som vi bare skal vænne
os til er en fast tilstand!
17. september 2013 var første gang Danske Slagtekalveproducenter kom på TV, og
så oven i købet på DR 1 i den gode sendetid i Madmagasinet Bitz og Frisk. Jeg har
fået masser af gode tilbagemeldinger på det TV program, som tydeligt viste de
udfordringer vi står med i Danmark! En sødmælksproduktion som blev forbudt i
2007 i hele EU, fortsætter stærkere end nogensinde før i Holland. Det hele er styret
af store firmaer, som kan få det som de vil i EU-systemet. Samtidig skal vores
spædekalve, kun få uger gamle, køres den lange vej derned.
Danske Slagtekalveproducenter har faktisk været meget synlige det forgangne år.
Jeg bliver ofte ringet op og spurgt om vores mening til det ene og det andet, også af
folk som ikke er enige i noget som helst. Men det betyder at vi får vores holdninger
og meninger frem, og det er godt. Vi har også været inviteret 2 gange til
strategimøde med Dansk Kvæg sammen med Landsforeningen af
Mælkeproducenter.

Den 21. maj 2013 havde vi medlemsmøde og besætningsbesøg hos Henriette og
Johannes Nielsen i Horne, hvor vi blandt andet hørte om ribning af korn. Et
velbesøgt møde med ca. 50 deltagere til spisning og efterfølgende indlæg fra
dyrlæge Henrik Læssoe Martin om projekt Sundere Slagtekalve, samt et indlæg fra
Hedegård Agro om den aktuelle fodersituation.
Den 15. juni var der sommerudflugt for hele familien, hvor vi besøgte Frederikshåb
Plantage og Randbøl Hede, hvor naturvejleder Gert Hovgaard fortalte om heden.
Efterfølgende var der grillaften hos bestyrelsesmedlem Johannes Hviid. En hyggelig
dag og aften med ca. 30 deltagere.
Den 20. november havde vi medlemsmøde hos Sten Prebensen i Viborg, hvor vi så
de flotte nye stalde med tilhørende foderopbevaringsplads. Efterfølgende var der
indlæg om ”Ionbytning” v/Lars Leth og ”Fodring af slagtekalve” v/Erik Kjærgaard fra
Vestjyllands Andel.
Vores nye sekretær Anette Fogtmann er kommet godt fra start, og vi er glade for
samarbejdet både fra foreningens og min side.
Jeg vil gerne takke bestyrelsen for godt samarbejde i årets løb. Vi har fået et godt
team og samarbejdet forløber godt.
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