Intentionen, der blev væk

Hver tredje gris dør

Ulvhøj skærer ind til benet

GEBYRER: Fødevareminister Mette Gjerskov har
bedt Fødevarestyrelsen ændre praksis, så mindre
og alsidige landbrug ikke skal betale overpris for
det veterinære tilsyn.

Klemning er den største enkeltårsag til, at op mod
hver tredje fødte pattegris dør inden fravænning.

Indretning af egen skærestue har bragt Bo og
Grethe Larsen tættere på kunderne og det landmandsliv, de gerne vil leve.
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1-0 til bureaukratiet
GEBYRER: Det
var hensigten, at
bureaukratiet i
forbindelse med
indførelsen af det
nye gebyr for kontrol
med dyrevelfærden
i besætninger
skulle reduceres
mest muligt.
Virkeligheden har
vist sig at være en
ganske anden
Tekst: Irene Brandt
Foto: Jakob Brandt
Først besluttede politikerne
at indføre et gebyr for kontrol med dyrevelfærden, og
at gebyret ikke skulle resultere i mere bureaukrati for
landbruget.
Dernæst besluttede Fødevarestyrelsen, at gebyret
skulle være på 873 kr. om
året pr. besætning, og at en
besætning defineres som 10
dyr af samme dyreart.
Fødevarestyrelsen besluttede også, at antallet af gebyrpligtige besætninger skal
opgøres én gang om året 1.
februar.
Endelig besluttede Fødevarestyrelsen at bruge oplysninger fra CHR-registret til at
få overblik over hvor mange
besætninger, der er på den
enkelte bedrift, og derefter
trække oplysninger om besætningernes størrelse over
markplanerne.
Alt i alt en dårlig og meget bureaukratisk beslutning.
Det er i hvert fald, hvad fjerkræavler Bjørn Kjelgaard fra
Brønderslev har erfaret.
- Jeg har fire gebyrpligtige ’besætninger’: gæs, ænder, kalkuner og slagtekyllin-

ger/æglæggerhøns, fortæller
Bjørn Kjelgaard og fortsætter:
- Men på opgørelsesdagen
havde jeg kun én. Gæs, ænder og kalkuner blev slagtet
8. november. Det fremgår bare ikke nogen steder i de registre,
Fødevarestyrelsen
trækker oplysningerne fra. Vi
har nemlig ikke mulighed for
i CHR-registret at registrere,
på hvilket tidspunkt af året vi
starter opdrættet, og hvornår
vi slagter dyrene. Disse oplysninger fremgår heller ikke af markplanerne. Resultatet er, at jeg har fået fire
opkrævninger på gebyr for
kontrol med dyrevelfærden.
Jeg skulle kun have haft én!

Tør ikke andet
end at betale
Bjørn Kjelgaard har betalt
alle fire opkrævninger.
- Jeg tør ikke andet, for de
truer med rykkergebyrer, hvis
man ikke betaler til tiden. I
stedet håber jeg på, at jeg får
pengene tilbage, når Fødevarestyrelsen opdager fejlen.
Gebyret på 873 kr. betales
forud og afløser et andet gebyr på 111 kr., som imidlertid
har skullet betales bagud. Det
betyder, at Bjørn Kjelgaard i år
har fået otte opkrævninger: fire à 873 kr. og fire à 111 kr.
- Det er en stor ekstraudgift
at lægge på små fjerkræproducenter. Resultatet bliver, at
prisen for at producere hver
enkelt fugl stiger så meget,
at vi ikke længere kan sælge
vores økologisk producerede
dyr. I forvejen er det svært at
sælge økologisk fjerkræ her i
Nordjylland. Bliver det dyrere, kan vi ikke længere få en
forretning ud af det. Spørgsmålet er, om det virkelig er

Bjørn Kjelgaard er frustreret. Opkrævninger for gebyrer, han slet ikke skal betale, vælter ind på hans bedrift.

“

Det er en stor ekstraudgift at lægge
på små fjerkræproducenter.

dét, politikerne ønsker? Altså at favorisere den konventionelle
fjerkræopdrætter,
som producerer dyr i tusindtal under vilkår, vi andre ikke
vil lægge navn til, siger Bjørn
Kjelgaard.
Hvis ikke politikerne og Fø-

devarestyrelsen selv kan finde en bedre løsning, er Bjørn
Kjelgaard mand for at komme
med et bedre forslag:
- For det første skal gebyret kun opkræves én gang pr.
bedrift, siger Bjørn Kjelgaard
og fortsætter:

Flere kan lave ænder
Dansk And vil gerne sprede produktionen
ud på flere hænder. Der er plads til et par
producenter mere, vurderer direktøren.
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- For det andet skal man ikke trække data fra registre,
som slet ikke har de rigtige oplysninger. I stedet kan
man bede os om at gå ind
på en hjemmeside og registrere, hvor mange dyr, vi har

på bedriften. Og det kunne
passende ske 31. december,
hvor vi i forvejen skal bruge
tallene til vores statusopgørelser.
Læs også: Intentionen, der
blev væk side 5

Ring for et uforpligtende tilbud
Gratis medlemskab det første år
Vi samarbejder med Økologisk Landsforening

