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Svineproduktion
Det nye kontrolprogram og landbrugsstøtten
Af svinerådgiver Lone Danholt, SvineRådgivningen, tlf.:
9642 4610

Som en del af aftalen om Vækstplan for Fødevarer, bliver
kontrollen krydsoverensstemmelse (KO) forenklet. Fra 1.
januar 2015 er NaturErhvervstyrelsen både den kontrollerende og den sanktionerende myndighed. Det vil sige, at
det kun er kontroller udført af NaturErhvervstyrelsen, som
kan give træk i landbrugsstøtten. Den kontrol, som Fødevarestyrelsen udfører ved eksport, slagteri og øvrige kontrol,
kan ikke længere resultere i træk i landbrugsstøtten, men
sanktioneres efter dansk lovgivning (bøder eller fængselsstraf).
Havde du håbet, at denne omlægning ville føre til færre
kontrolbesøg, bliver du skuffet. Kontrollen med krydsoverensstemmelse er en særskilt kontrol, som nu ligger udover
Fødevarestyrelsens kontrolprogram. Men denne omlægning bør resultere i, at færre svineproducenter bliver trukket i støtten, da denne kontrol omfatter færre svineprodu-

center end Fødevarestyrelsens kontrolprogram. NaturErhvervstyrelsen skal kontrollere 1 % af samtlige støttemodtagere.
Det samlede kontrolprogram for NaturErhverv- og Fødevarestyrelsen er sammensat med følgende kontrolindsatser:
 Nulpunktskontrol – tilfældigt udvalgt population,
Fødevarestyrelsen.
 Prioriteret kontrol – udvalgt ud fra risikokriterier,
der fastlægges årligt, Fødevarestyrelsen.
 Kampagnekontrol – udvalgte emner/fokusområder,
Fødevarestyrelsen.
 Basiskontrol – krydsoverensstemmelseskontrol
(KO), NaturErhvervstyrelsen.
Ved nulpunktskontrol udvælges besætningerne tilfældigt. Resultatet af kontrollerne kan give et generelt
billede af regelefterlevelsen for den pågældende besætningstype. Den prioriterede kontrol udpeges risikobaseret, dvs. de enkelte kontrolpunkter udpeges på
baggrund af nogle risikokriterier. Risikokriterierne skifter fra år til år og er ofte forskellige for de enkelte brancher/besætningstyper. For eksempel kan risikokriterierne være overskridelser af grænseværdier for antibiotika
for kvæg og svin, eller det kan være små besætninger
med får og geder.
Konceptet gør det muligt i højere grad at målrette kontrollen mod de besætninger, som vurderes at have det
største behov for kontrol. Konceptet åbner også mulighed for at lave nulpunkts-/baselineundersøgelser, som
kan give et billede af den generelle regelefterlevelse
hos en bestemt besætningstype eller dyreart. Fødevarestyrelsen kan således udpege nogle besætningstyper,
som de vil have særligt fokus på, uden at det giver udslag i træk i landbrugsstøtten for de pågældende landmænd. De vil dog stadig kunne straffes efter dansk lovgivning.
Når der udføres kontrol med KO, bliver hele bedriften
gennemgået på samme besøg indenfor følgende 3 KOområder:
 Miljø, klimaforandring og god landbrugs- og miljømæssig stand for jord (GLM).
 Folkesundhed, dyresundhed og plantesundhed.
 Dyrevelfærd.
Hvis der er observeret overtrædelse af 2 KO-krav inden
for samme område (førnævnte 1, 2 eller 3), betragtes
det som én overtrædelse. Den overtrædelse, som giver
det højeste point, vil være den, der sætter niveauet for

træk i støtten. Karaktererne for to overtrædelser inden
for det samme område, bliver altså ikke lagt sammen.
Dette forudsætter, at ingen af overtrædelserne er en
gentagen overtrædelse. Er det derimod to krav inden
for hver sit område (førnævnte 1, 2 eller 3), vil de resulterende procentuelle nedsættelser af EU-støtten blive
lagt sammen. Er det første gang, man begår en overtrædelse og det skyldes uagtsomhed, vil støttereduktionen dog altid max udgøre 5 %.
Der bliver dermed ikke færre kontroller fremover. Har
du spørgsmål vedr. krydsoverensstemmelse eller dansk
lovgivning inden for svineproduktion, sidder vi to konsulenter i SvineRådgivningen med speciale inden for dette
felt og vi er klar til at hjælpe dig i forskellige situationer;
høringssvar, bisidder, gennemgang af din besætning
med sigte på at sikre sig overholdelse af lovgivningen
m.v.

Forsvarlig metode til aflivning
af pattegrise
Af miljø- og svinerådgiver Kira Langkjer, Jysk
Landbrugsrådgivning – tlf. 7660 2191

De danske svineproducenter afliver pattegrisene under
5 kg med en metode, som Dyreværnsrådet betegner
som den mest effektive og som værende dyreværnsmæssigt forsvarligt.
De danske svineproducenter ønsker alle at holde liv i
deres grise, men desuagtet sker det, at en svineproducent er nødt til at aflive grise, der er uhelbredeligt syge
eller tilskadekomne, og det gælder også pattegrise under 5 kg. Aflivningen sker med en metode, som anbefales af myndighederne – med et hårdt slag mod nakke og
hoved.
De særlige råd vedrørende dyreværnsspørgsmål, Dyreværnsrådet, har ved flere lejligheder udtalt sig om aflivning af pattegrise under 5 kg. Dyreværnsrådet er af den
opfattelse, at hvis pattegrise aflives med et enkelt slag,
hvorved pattegrisens hoved og nakke slås så hårdt ned i
gulvet, at dyret dør omgående, så er metoden dyreværnsmæssig forsvarlig. Dyreværnsrådet vurderer i
øvrigt, at hovedet på pattegrisen er for lille til, at der
kan benyttes boltpistol på forsvarlig vis, som gøres ved
aflivning af slagtesvin osv. Samme fremgangsmåde er
også beskrevet i Fødevarestyrelsens instruks for velfærdskontrol i svinebesætninger.
Dette er den selvsamme aflivningsmetode, der i dag får
en hel del opmærksomhed i medierne. Med baggrund i
Dyreværnsrådets vurdering benytter de danske svineproducenter altså den korrekte og mest forsvarlige me-
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tode til aflivning af pattegrise og gør hverken noget
ulovligt eller dyreværnsmæssigt forkert ved at aflive
pattegrise under 5 kg på denne måde.

Finans og råvarer
Indbringende tid for aktieinvestorer

Støtte til oplagring af svinekød
får stor betydning
Af miljø- og svinerådgiver Kira Langkjer, Jysk
Landbrugsrådgivning – tlf. 7660 2191

Landbrug & Fødevarer tager positivt imod, at EUKommissionen nu vil indføre støtte til privat oplagring af
svinekød som en håndsrækning til de kriseramte europæiske svineproducenter. Det har Landbrug & Fødevarer kæmpet for længe – med god hjælp fra fødevareminister Dan Jørgensen.
"Det vil få stor betydning for både slagterier og svineproducenter, at der nu kan trækkes svinekød ud af markedet i en periode, så vi forhåbentlig kan få stabiliseret
priserne på svinekød efter dramatiske prisfald på 25 %
siden i sommers. Den russiske boykot af europæiske
fødevarer har kostet de danske svineproducenter et tab
på hele fire mia. kr. alene i 2014. Nu er der håb om, at
priserne kan stige, mens der arbejdes intenst for at få
åbnet nye markeder for dansk svinekød" siger adm.
direktør i Landbrug & Fødevarer Karen Hækkerup.
Det er EU's landbrugskommissær Phil Hogan, der den
22. februar meddelte Danmark, at Kommissionen nu er
parat til at indføre en oplagrings-ordning. Det sker som
følge af de voldsomme konsekvenser på de globale
svinekødspriser efter den russiske boykot af vestlige
fødevarer som led i konflikten med Vesten om krisen i
Ukraine. Den private oplagring kommer efter stort pres
fra bl.a. Danmark.
"Fødevareminister Dan Jørgensen fortjener stor ros for i
lang tid at have presset på for at få privatoplagring af
svinekød. EU var længe afvisende, men Dan Jørgensen
fortsatte sit pres og fik også andre lande med på ideen.
Det arbejde er vi meget glade for", siger Karen Hækkerup.

Nye regler for kødprocenten
Af miljø- og svinerådgiver Kira Langkjer, Jysk
Landbrugsrådgivning – tlf. 7660 2191

Der kommer nye regler for kødprocenten for
indleverede slagtesvin til Danish Crown fra den 4. maj
2015. Dette betyder, at noteringsfradragene for en lav
kødprocent bliver større.
Når der leveres svin med en høj kødprocent, kan der
hjembringes en højere pris i eksportafdelingen, og desuden giver mere ensartet kødprocent også bedre afsætningsmuligheder.

Af direktør og finansrådg. Per Sveistrup, JL Finans
& Råvarer – tlf. 7660 2348

Forbrugertilliden i Tyskland steg den seneste måned til
9,7 fra 9,5. Arbejdsløsheden i Tyskland er nu helt nede
på 6,5 pct., og det er ikke set lavere i over ti år.
Det er godt nyt for europæisk økonomi og en god start
på 2015. De europæiske virksomheder er top tunede til
at drage nytte af en fremgang i væksten. Derfor er det
godt nyt, ikke kun for Tyskland men for hele Europa.
Jeg har tidligere skrevet om de fordele, som Europa har
fået ved svækkelsen af euroen og alle de pengepolitiske
tiltag, der er iværksat af ECB, så for mig er det ingen
overraskelse, at netop Tyskland, der er ekstremt eksportorienteret, begynder at vise økonomisk fremgang.
I mine investeringsanbefalinger har jeg fremhævet
Tyskland, og siden 1. januar 2015 er DAX indekset steget mere end 16 %.
Det amerikanske SP 500 er kun steget med godt 2 %,
men som dansk investor vil man med i købet have fået
stigningen i USD kursen, som i samme periode har været 7,5 %. Som investor vil man samlet set have opnået
et afkast på ca. 10 % på kun 2 måneder.
Det vil normalt være sund fornuft at reducere sine aktier efter så store stigninger og på så kort tid, men det er
min vurdering, at der fortsat er noget at komme efter.
Det er stadigvæk amerikanske og tyske aktier (og naturligvis danske OMX), der er mine favoritter, selv om det
kan være fristende at søge mod markeder, der er billigere prissat.
Aktieinvestorerne har gyldne tider, og det samme kan
man sige om boligejerne. Renten har aldrig været billigere, selv om man i realiteten ikke kan vurdere renten
ud fra den effektive rente, men er nødt til at indregne
den med nuværende og fremtidig inflation, også kalde
realrenten.
Lige nu kan man kan binde sig til en rente på 2 % i 30 år.
Er den fremtidige inflation nul eller endda negativ, kan
man ikke betragte 2 % som en speciel lav rente. Vil den
fremtidige inflation i gennemsnit blive på 2,5 %, som
også er ECB's målsætning, vil man ved et lån på 2 % i
realiteten have opnået et gratis lån. Inflationen nedbringer over tid værdien af gælden omregnet i nutidskroner, og indregner man derudover, at man som låntager har fradrag for renteudgifterne, bliver regnestyk-
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ket for låntager endnu mere positivt.

Sojaskrå

Som investeringsrådgivere ofte siger, skal man tage de
lange briller på, og gør man det og man samtidigt tror
på et inflations-scenarie på => 2 %, giver det god mening med et fastrentelån.

Lavere sojapriser blev den seneste uge afløst af en markant stigning efter nyheden om, at de brasilianske
vognmænd strejker. – og at den store sojahøst dermed
ikke kan komme ud til afskibningshavnene. I skrivende
stund er der dog meldinger om, at konflikten er ved at
være løst. Priserne faldt hurtigt tilbage men ikke helt
tilbage til udgangspunktet. Prisen fra sommer og året
ud ligger i niveauet 290 kr. Vi løber ganske givet ind i en
periode, hvor høstpres afløses af logistik-nyheder, og
dermed en mere turbulent periode med prisudsving.

Presset på kronen har enten taget en pause eller også
er den forbi. Er krisen forbi, vil spekulationer mod kronen sandsynligvis være et overstået kapitel i fremtiden.
ECB starter snart seddelpressen (QE) og i de næste 18
måneder vil der aktivt blive købt statsobligationer udstedt af eurolandene. Dette vil være med til at presse
renten yderligere ned i disse lande. Det er først på det
tidspunkt, vi får at se, om Nationalbanken er stærk nok
til at modstå presset. Det sandsynlige er, at der nok vil
komme endnu én måske to rentesænkninger for at
fastholde det danske renteniveau under eurolandenes
og dermed medvirke til at gøre kronen mindre attraktiv
for udenlandske investorer.
Vi har set en tendens til, at USD igen begynder at få
styrke. Min sidste udmelding var, at jeg troede på
USD/DKK vil falde til ro på et niveau omkring 650 – 660,
men pt. er den kravlet op i 665 og bryder den 670, vil vi
snart se den i 700. Jeg tror dog stadigvæk på, at styrkelsen først kommer i efteråret, men skulle det ske, at
kursen fortsætter op tidligere end jeg forventer, vil det
kun være rigtig positivt, set med europæiske eller danske øjne.
Olieprisen bevæger sig ligeledes sidelæns, i et spænd på
mellem 45 USD og 55 USD. Et brud af dette niveau vil
give større bevægelser i en af retningerne.

Tilskudsordninger
Tilskud til etablering af løsdrift i farestalde
Af driftsøkonom Maria Eugster Klug, Jysk Landbrugsrådgivning, tlf. 7670 2372

I perioden fra 19. marts til 5. maj 2015 kan der søges
om tilskud til etablering af løsdrift i farestalde. Ordningens formål er at øge dyrevelfærden for søer, gennem
tilskud til etablering af løsdrift i farestalde. Der kommer
på et senere tidspunkt mere information om ordningen
og om, hvordan der søges.

Dyrlægen
God økonomi og reduceret antibiotikaforbrug kan gå hånd i hånd!
Af Dyrlægerne Pia R. Heiselberg, Hyovet, Else Marie Overlund
Andersen, Svinevet og John Haugegaard, MSD Animal Health

Artiklen er i vedlagte indstik.

Markedsorientering
Af råvarerådgiver Bjørn Asmussen, JL Finans &
Råvarer A/S – tlf. 7660 2349

Korn
Kornpriserne har i februar måned ligget meget stille, og
nyhedsstrømmen kan ikke rigtig få "bid" i markedet. I
Rusland og Ukraine er der stadig bekymring om mulighederne for finansieringen af hjælpestoffer til sommerens avl, og hvad det evt. betyder for udbytterne til
kommende høst. I USA steg hveden for første gang i
lang tid efter en ny bølge af kulde i flere hvedestater,
hvor snedækket er minimalt.

Artiklerne i nyhedsbrevet er udtryk for generelle forhold og kan ikke erstatte konkret rådgivning, hvorfor der i den konkrete situation bør rettes
henvendelse til den relevante rådgiver. Jysk Landbrugsrådgivning og SvineRådgivningen kan således ikke gøres ansvarlig for evt. direkte eller indiSVINEexpressen
rekte følger af anvendelse af artiklernes indhold.

