Nr. 43, Odense, den 5. oktober 2006

Efterårsdemonstration på Bramstrup

Se fotos af Michelin/Fendts opstilling på www.patriotisk.dk
Nyt ansigt i Planteavlsafdelingen
1. september 2006 blev planteavlsafdelingen
yderligere styrket med endnu en medarbejder,
nemlig planteavlskonsulent Morten Holmgaard,
uddannet landbrugstekniker fra Nordisk Landbrugsskole. Morten Holmgaard driver sin fødegård (21 ha ved Nr. Åby) og kommer fra en stilling som driftsleder hos Nygaards Maskinstation.

Planteavlskonsulent Morten Holmgaard
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Nyt fra Svine- og Miljøafdelingen
Forlig om udsætning af fasaner og
agerhøns
Udsætning af fugle til jagt har i nogen tid været
årsag til diskussion mellem organisationerne i
Vildtforvaltningsrådet. Nu har et flertal i rådet
indgået et forlig om begrænsninger i udsætning
af fuglevildt. Forliget skal nu sendes til politikerne, som forventes at være lydhøre.
Hovedpunkterne i aftalen er:
Fasaner og agerhøns
Der må udsættes 1 fasan eller agerhøne pr. ha
– dog altid 100 fasaner eller agerhøns.
Der kan udsættes op til 7 agerhøns eller fasaner
pr. ha. Det forudsætter dog, at der udarbejdes
en biotopplan for ejendommen.
I skovene er det ikke nødvendigt med biotopplaner for at udsætte 7 fasaner eller agerhøns pr.
ha. Det skyldes de naturforbedringer, der allerede nu sker i skovene i forbindelse med indføring
af naturnært skovbrug og grønne driftsplaner.
Ænder
Ved søer kan der udsættes 1 gråand pr. 150 m2
vandflade mod 50 m 2 i dag.
Uddannelse
Ved udsættelse af 7 fugle pr. ha/mere end 100
på en ejendom under 100 ha vil der formodentlig
blive krav om uddannelse.
Biotopplaner
Kravene til de nævnte biotopplaner kendes endnu ikke. Kravene til disse planer samt kravene til
uddannelse skal Skov- & Naturstyrelsen til at
udarbejde i fællesskab med Vildtforvaltningsrådet og Danmarks Miljøundersøgelser.
Det formodes, at biotopplaner hovedsageligt
skal dække ejendommens brakforpligtigelser og
sikre en bæredygtig udsætning og en øgning af
naturindholdet bredt set.
Patriotisk Selskab tilbyder allerede udarbejdelse
af naturplaner, planer for jagt- og vildtpleje og
grønne driftsplaner. I tilfælde af en vedtagelse af
forslaget har vi opbygget kompetencerne til også at udarbejde biotopplaner. Naturplaner udarbejdet med støtte fra Direktoratet for FødevareErhverv forventes at blive accepteret dog med

krav om, at der indarbejdes vildtvenlig drift af
brakarealer. Endnu er der ikke vedtaget noget,
men blot fremsendt en henstilling fra Vildtforvaltningsrådet til politikerne.
Yderligere oplysninger hos miljøkonsulent Thomas
Ravn, tlf. 6315 5431, e-mail: tr@patriotisk.dk .

Tilskud til vildtplantning
Vær opmærksom på ansøgningsfristen for tilskud til vildtplantning. Hvis du ønsker planter udleveret til plantning i perioden 1/4 – 15/4 2007,
er ansøgningsfristen 31/10 2006. Næste ansøgningsfrist er 30/4 2007 for planter til udlevering i
perioden 1/11 – 15/11 2007.
Tilskuddet er på 80 % af planteprisen. Ansøger
betaler de sidste 20 %, transport og moms. Patriotisk Selskab hjælper gerne med at planlægge
beplantninger og søge om tilskuddet.
Yderligere oplysninger hos miljøkonsulent Thomas
Ravn, tlf. 6315 5431, e-mail: tr@patriotisk.dk .

Husk registrering af fodringspraksis
Pr. 1. januar 2006 skulle alle husdyrbrug registrere deres fodringspraksis ved Plantedirektoratet. Registreringen er et led i krydsoverensstemmelse. Registreringen kan foretages via
den fælles husdyrindberetning eller på et skema, der findes på Plantedirektoratets hjemmeside www.pdir.dk, klik videre til Landbrug > Foder > Blanketter.
Landmænd, der anvender forblandinger eller tilsætningsstoffer, skal endvidere:
• Vurdere risikoen ved anvendelse af den pågældende forblanding/tilsætningsstof.
• Eventuelt indføre kvalitetssikring afhængig af
risikovurderingen.
Yderligere information kan findes på Landscentrets hjemmeside www.lr.dk. Klik videre til
Landbrugsinfo > Drifts- og virksomhedsledelse >
Branchekode.
Henvendelse om registrering, blanketter eller hjælp til
risikovurdering kan rettes til svinerådgiver Charlotte
Holm Hansen, tlf. 6315 5423, e-mail:
chh@patriotisk.dk .

Svineproduktion i overhalingsbanen
Fremtidens svineproducent har brug for løbende
at dygtiggøre og udvikle sig for at kunne leve op
til de mange udfordringer og krav, der konstant
stilles. Det er nødvendigt at følge med i de nye-
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ste resultater, hvis man vil høre til blandt de dygtigste.
Det er baggrunden for, at fire rådgivningstjenester inden for svinerådgivning er gået sammen
om at sikre landmændene et varieret og spændende udbud af kurser af højeste kvalitet.

Merete Stenner Hansen blev pr. 1. september
2006 ansat som vikar, bl.a. som følge af Ditte
Haarup Andersens barselsorlov. Merete er uddannet agronom med speciale i produktionsstyringssystemer målrettet svineproducenter. Udover at fungere som barselsvikar for Ditte Haarup Andersen, vil Merete skulle fokusere på de
bygningsmæssige aspekter i svineproduktionen.

Bag kursussamarbejdet står Hobro-Aalborg
Landboforening, LRØ, Patriotisk Selskab og
Østjysk Svinerådgivning.
Det er en stor fordel at kunne tilbyde et kursusudbud målrettet de større virksomhedsorienterede svineproducenter. Det handler om økonomisk sund fornuft og om at kunne udbyde relevante kurser, der er værdiskabende for målgruppen. Vi skal udnytte hinandens ressourcer
bedst muligt til gavn for kunderne. Samarbejdet
giver mulighed for også at udbyde lidt smallere
og mere specialiserede kurser.

Miljøkonsulent Thomas Ravn

Kursusprogram er udsendt til medlemmer med
svineproduktion.
Yderligere oplysninger om kurserne kan fås ved henvendelse til svinerådgiver Charlotte Holm Hansen, tlf.
6315 5423, e-mail: chh@patriotisk.dk .

Til- og fratræden i Svine- og
Miljøafdelingen
Miljøkonsulent Thomas Holst har valgt at tiltræde en stilling som erhvervspolitisk konsulent ved
Dansk Landbrug, Axelborg. Thomas Holst har
gennem 4 år været med til at opbygge Patriotisk
Selskabs store kompetencer indenfor VVM og
husdyrproduktion. Vi ønsker ham held og lykke
med de nye udfordringer. Thomas har sidste arbejdsdag den 19. oktober. I perioden frem til
hans fratræden vil verserende sager blive overdraget til andre miljøkonsulenter, og ansøger vil
blive orienteret.
Til yderligere oprustning på miljøsiden blev
Thomas Ravn pr. 1. september 2006 ansat som
miljøkonsulent. Thomas er uddannet biolog/forstkandidat og har 10 års erfaring indenfor
land- og skovbrug. Udover miljørådgivning til
husdyrproducenter bliver et af hans fokusområder biotopplaner, der fremover forventes at danne basis for udsætning af fuglevildt på større
ejendomme.

Svinerådgiver Merete Stenner Hansen

Nyansættelser i Økonomiafdelingen og Sekretariatet
Henover sommeren er økonomiafdelingen blev
styrket med en række nye medarbejdere:
Økonomirådgiver, landbrugstekniker, HD-R, Marianne Riber Rasmussen. Marianne kommer fra
en stilling som regnskabsassistent på Agrogården, hvor hendes opgaver primært har været
udarbejdelse af regnskaber (skat og drift) og
budgetter.
Projektmedarbejder, agronom, HD i udenrigshandel, Bo Degnbol Nielsen. Bo skal hovedsageligt beskæftige sig med afrapportering i relation til vores internationale projekt, kommentarer til Driftsanalyser og kommentarer til Virksomhedsanalyser. Bo var i perioden 1985-2005
ansat som konsulent på Landscentret.
Tre elever: Anja Skaarup, Svetlana Sørensen
og Katrine Marie Jørgensen.
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Driftsøkonom Ole Maagaard Pedersen. Ole er
uddannet cand.agro. og har de seneste år været projektleder af dyreparken ved Madsby Legepark i Fredericia Kommune.
Specialkonsulent, cand.jur., Gert Dyrn. Gert
kommer fra en stilling som advokat hos Fjelsted
og Partners.

ciale, og kommer fra en stilling som økonomimedarbejder hos LandboFyn.
Sekretær Anni Jette Geisler er ansat i sekretariatet. Anni, der er uddannet korrespondent,
kommer fra en stilling som sekretær for direktion og økonomichef hos Dansk Erhvervsgartnerforening/Dansk Gartneri.

Økonomimedarbejder Lene Fisker. Lene er uddannet kontorassistent med regnskab som spe-
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Sekretariatet ved sekretariatschef Marianne Neumann.
Redaktionen af dette nyhedsbrev er afsluttet den 4. oktober 2006.
Redaktionen modtager gerne kommentarer samt ideer til indslag og annoncer.

