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INDLAND

BBR-meddelelsen skal være korrekt
Det er ejerens ansvar, at oplysningerne i BBR-meddelelserne
er korrekte. Derfor opfordrer miljø- og bygningskonsulent Hans
Jørn Andresen, Jysk Landbrugsrådgivning nu landmændene til
at gennemgå BBR-meddelelserne for at kontrollere, at oplysningerne er korrekte.
Bygningskonsulenten meddeler på jlbr.dk, at kommunerne
har påbegyndt en opfølgning på byggeri i landzone og i den
forbindelse er der fokus på, om der er bygninger, som er opført
uden byggetilladelse samt kontrol af om BBR-meddelelsen passer på ejendommen.
- Efter en periode med lang sagsbehandling vedrørende
miljø, er der opført bygninger, der ikke er søgt byggetilladelse
til. I den forbindelse vil en ansøgning om lovliggørelse være
fornuftig, inden kommunen opdager manglende byggetilladelse, meddeler Hans Jørn Andreasen, der gerne kontaktes
vedrørende ansøgning og optegning i forbindelse med lovliggørelse af et byggeri.
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KVÆG

Antallet af importeret levekvæg
er mere end halveret i 2011
i forhold til 2010
Der er tilsyneladende en stigende bevidsthed blandt kvægbrugere om, at import af dyr til levebrug udgør en stor smitterisiko. I hvert fald blev antallet af importer i 2011 mere end
halveret i forhold til 2010 fra godt 430 dyr til cirka 160 dyr. Og
faldet er en fortsættelse af trenden fra 2010, hvor antallet af
importer faldt fra 1235 dyr til 430.
- I 2008 og 2009 så vi en betydelig stigning i antallet af importer. Men jeg tror, at de seneste par års oplevelser med bluetongue, BVD og senest mycoplasma har gjort de fleste kvægbrugere klart, at risikoen ved import er alt for høj, lyder det
fra dyrlæge Kaspar Krogh, Videncentret fra Landbrug, Kvæg.
I alt blev der i 2011 importeret 27 stk. malkekvæg, mens de
resterende 134 dyr er kødkvæg. Sidstnævnte er for størstedelen importeret fra Letland, mens malkekvæg primært importeres fra Tyskland. Videncentret fra Landbrug, Kvæg fraråder at
man importerer dyr til levebrug. Gør man det alligevel er det
vigtigt at følge Kvægs retningslinjer. Der er et link til anbefalingerne via landmand.dk eller man kan søge på »importregler«
på landbrugsinfo.
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Dansk Kødkvæg-tillæg tilbage
Tillæg for Dansk Kødkvæg under 24 måneder i formklasse
R/8 og højere i vægtgruppen 260– 340 kg er tilbage fra uge 1.
Tillægget bliver i første omgang på 1,00 kr. pr. kg. Det meddeler Danish Crown.
Tillægget er udtryk for, at Danish Crown har brug for jævn
tilførsel til Dansk Kødkvæg.
Konceptet sælges i en del butikker, og det er et produkt, som
forbrugerne har taget godt imod. Tillægget vil ikke være betinget af andre ting end klasse og vægt.
Niveauet for tillægget vil afhænge af, hvad markedet kan
bære. Derudover kan det oplyses, at tillægget vil vare et par
måneder frem.
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SVIN

DC sender en container af sted med
svinekød til Kina hver eneste time
Kineserne kan være med til at redde indtjeningen hos danske landmænd. Det meddeler dr.dk/p4.
- Der er en vækst på 15 procent på årsbasis. Faktuelt sender
vi i øjeblikket en container af sted til Kina hver eneste time,
døgnet rundt, året rundt. Det er rigtig, rigtig meget, siger
kommunikationsdirektør Anne Villemoes til dr.dk/p4.
Hun betegner situationen som unik, fordi der er direkte adgang til det kinesiske marked takket være den danske fødevaresikkerhed.
- Lige nu tyder alt på, at det kinesiske eksporteventyr fortsætter. Der er stigende efterspørgsel på koteletter og andre
mere dyre dele af grisen, siger Anne Villemoes.
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Barenbrug følger trop
med frøpriser
Det hollandske frøfirma Barenbrug, med
dansk hovedsæde i
Tinglev, fulgte trop
med sine to danske
konkurrenter og udbetalte før jul høje a
conto priser til sine
avlere i Danmark.

PLANTER
Barenbrug udbetalte, ligesom sine konkurrenter, pæne
a conto beløb til sine avlere for
2011-frøhøsten.
Priserne er ifølge firmaet de
højeste gennem mange år, og
man forventer ikke de store
forskydninger til den endelige
afregning i juni 2012. Ligeledes forudser man høje priser
for den kommende 2012 høst.

Ekspanderer i Danmark
Barenbrug Danmark, som
er en del af Royal Barenbrug
Group, kunne til 2011-høsten
gøre brug af et helt nyt renseri og nye modtagefaciliteter
på firmaets danske domicil i
Tinglev.
Firmaet forventer fortsat at
udvide sit areal i Danmark og
søger nye muligheder for øget
vækst gennem tilgang af nye
avlere.
- På baggrund af den høje
ekspertise og faglige kunnen
- sammenholdt med gode
klimatiske betingelser - har
vi valgt at flytte en større andel af vores frøproduktion til
Danmark, og vil i fremtiden
investere endnu mere i vores
danske afdeling. Vi ønsker

I Barenbrug ønsker vi et højt
prisniveau, og at vores produktion løbende bliver justeret i
forhold til de muligheder, der er
i markedet, siger Frank Barenbrug, bestyrelsesmedlem i Royal
Barenbrug Group.

markedsbalance, som er skadelig for både avler og firma.
Barenbrug er et privatejet
firma, hvor målsætningen er
at producere frø, og hvor der
er sammenhæng mellem produktion og efterspørgsel, og vi
vil ikke bidrage til lageropbygning, lyder Frank Barenbrugs
kommentar til den aktuelle
gunstige situation i frøbranchen.
- Et sundt frømarked uden
spekulation og uden lageropbygning er den vigtigste forudsætning for, at frøavlen forbliver konkurrencedygtig for
vores frøavlere. I Barenbrug
ønsker vi et højt prisniveau, og
at vores produktion løbende
bliver justeret i forhold til de
muligheder, der er i marke-

det. Dermed undgår vi lageropbygning, fastslår han.

Royal Barenbrug Group
Barenbrug Danmark er en del
af Royal Barenbrug Group, der
er et familieejet frøfirma, hvis
kerneaktiviter er planteforædling, frøproduktion og international salg og markedsføring af foder- og plænegræs.
Med 525 ansatte og 24 datterselskaber i 15 lande fordelt
på seks kontinenter har Barenbrug en position som et
af verdens førende frøfirmaer
gennem mere end 100 år.
Barenbrug har blandt andet
leveret frø til store sportsbegivenheder som OL i Beijing
og VM i Sydafrika.

bø

at udvide vores produktion i
Danmark og er tillige i stand til
at betale særdeles gode priser
sammenlignet med vores konkurrenter. Vores frøproduktion
er årligt steget med cirka 40
procent gennem de seneste
tre år, siger Frank Barenbrug,
bestyrelsesmedlem i Royal Barenbrug Group.

Frømarkedet
Frøprisen stiger i 2011 på
grund af lavere høstarealer
globalt og god efterspørgsel
i en tid, hvor lagerbeholdningen i specielt USA og hos
danske firmaer samtidig er
faldende.
- Høje frøpriser og en god
balance mellem produktion
og efterspørgsel er bedst for
alle parter. Forhåbentlig har
andre firmaer lært af tidligere
tiders overproduktion - lageropbygning skaber en usund

Avlschef hos Barenbrug Danmark, Poul Sejersen, i firmaets nye
rense- og modtagefaciliteter i Tinglev. Barenbrug ønsker fortsat at
øge sin markedsandel i Danmark.

Kverneland Groups direktør
tilfreds med nye ejere
Efter en kort og heftig
budkrig om Kverneland Group-aktierne
op til jul, kan Oslo
Børs bekræfte, at japanske Kubota køber
alle storaktionæren
Umoe A/S’ aktier.

MASKINER
AF BØJE ØSTERLUND
Trods de vedholdende
forlydende før jul om, at
CNH var i overvejelser om

at overbyde Kubota i kampen om Kverneland Group,
blev det alligevel en anden
traktor og maskinproducent,
Kubota, der løb af med den
norske kronjuvel.
Det har såvel Oslo Børs
som Kverneland Groups ledelse nu bekræftet.
Administrerende direktør
i Kverneland Group, Ingvald
Løyning, er godt tilfreds med
at Kubotas bestyrelsesformand og administrerende
direktør Yasuo Masumoto nu
også har bekræftet, at intentionerne er at videreudvikle
Kverneland Group som førende producent af en bred

vifte af landbrugsredskaber
under varemærkerne Kverneland og Vicon vil fortsætte.

Stærkt afsæt
til fremtiden
Yderligere fastslår Ingvald
Løyning, at den seneste
store interesse i Kverneland
fra investorer, klart viser det
attraktive i værdierne såsom
varemærkerne, produkterne,
distributionen og de ansatte.
- Vores klare strategi, som
inkluderer nyt program af
ballepressere, og en succesfuld geografisk ekspansion
ind i Kina og andre voksende
markeder, har i dette år bi-

draget til en succesfuld finansiel turnaround. I tillæg
kommer vores store kompetence og erfaring inden for
elektronik på vores interne
kompetencecenter Mechatronics, som er et andet
vitalt aktiv for gruppen og
vores partnere i fremtiden.
Vi er yderst tilfredse med, at
Kubota, som er en industriel
virksomhed, har anerkendt
de store aktiver i vores virksomhed, og at de ønsker at
videreudvikle disse sammen
med os, lyder det fra Ingvald
Løyning.
boje@effektivtlandbrug.dk
telefon 63 38 25 31

