Mælkepris i nyt fald
Arlas mælkepris er bestemt ikke på et niveau, som
nogen ønsker sig lige nu, lyder det fra Arla-direktør.

Naturpakken skal fokusere på eksisterende natur, og landbruget
skal ikke bringe ofre, fastholder landbrugsorganisationerne
over for miljø- og fødevareministeren, før de
politiske forhandlinger for alvor begynder.
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Naturpakke må ikke
koste landbrugsarealer

BIDRAGS
STIGNINGER
Realkredit
selskabet kan nemlig
skaffe kapital på andre
måder end ved at øge
indtjeningen

Slagtekalveproducent tordner
imod grovvarebranchen
Søren Højer Thomsen kriti
serer grovvareselskaberne
for at underforsyne foder
blandinger med nærings
stoffer, og ønsker branchens
tolerancer strammet.
Rådgivere bakker op, men
brancheforening afviser.
AF JENS MATHIASEN

n Slagtekalveproducent Søren Højer Thomsen har taget prøver af sine
foderblandinger siden september
sidste år.
- Ni ud af ti prøver indeholder mindre protein end indlægssedlen viser.
Gang på gang har foderstoffen ikke
leveret det indhold, jeg har betalt
for, siger Søren Højer Thomsen og
opfordrer til strammere branchekrav.

- Vi er simpelthen nødt til at få
strammet branchens tolerancer. Som
de er lige nu, så er de brede som ladeporte, og foderstofferne kan levere
underindhold, uden at vi som husdyrproducenter kan stille ret meget
op, siger han.
Søren Højer Thomsen får opbakning fra rådgivere, men grovvareselskabernes brancheforening Dakofo
afviser, at der er et problem.
- Vi mener, at de EU-fastsatte tolerancer er passende og rimelige. Vi
går ikke ind for at indføre strammere
nationale regler på området, siger
Dakofos direktør Asbjørn Børsting.
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Alle typer ejendomme
på landet finder du på
Landbrugsmarkedet.dk
Tjek ejendoms-udbuddet
andbrugsMarkedet

Väderstad
Carrier
CR 650
årgang 2007

kr.

EJENDOMME
TIL SALG!

150.000,-

www.agrofyn.com

Siden september har Søren Højer Thomsen taget prøver af de foderblandinger, som foderstoffen har leveret. Næsten alle
prøver viser underindhold af protein. (Foto: Jens Mathiasen)

Claus
AndresenAgrofyn
Industrivej 59 - 5750 Ringe
Telefon 40 27 41 71

ApS

www.agrofyn.com

Vi samarbejder med landbrugssiden.dk

New Holland
T8.390 UC
Årg. 2011, 4200 t.,
335 hk. 19x4,
AGR Ready,
motorbremse,
intelliview III,
600/70R30 og
710/70R42
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2.3% p.a.
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