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Del dine tal

Forpagtningsafgift: 7.500 kr.

Driftsøkonomerne på Videncentret
for Landbrug opfordrer alle økologer
til at dele deres regnskabstal med
omverdenen. Jo flere regnskaber,
der er i centrets database, jo bedre
bliver mulighederne for at få nytte
af de økonomiske redskaber som
for eksempel Business Check
og Benchmarking, hvor man kan
sammenligne sig med kolleger på det
økonomiske.
Opfordringen kommer i Økologisk
Nyhedsbrev i december.

960.000 ha i Tyskland bliver pt. brugt til at
dyrke biomasse til biogasanlæg. Det svarer
til en tolvtedel, og det presser prisen for de
landmænd, der har brug for jord til andre formål
– økologi for eksempel, skriver Bioland.
Konsekvensen er forpagtningsafgifter på
omkring 1000 euro eller 7.500 kr./ha.

mark & stald

Erfaringer med pil og svin
Nu ryger de sidste
Jan Thybo, Skanderborg, plantede forsøgsvis pil i rækker
med fire meters mellemrum for fem år siden. Han er ikke
begejstret for udfaldet. Det er derfor hans plan at fjerne de
pil, som grisene ikke selv har enten rykket op eller ødelagt
på anden vis.
- De bider i dem og rykker dem op. Grisene synes sikkert,
det er helt fint, men jeg synes ikke, det er nogen god ide.
Desuden er det svært at dyrke noget i foldene de år, hvor
grisene ikke går der. De er plantet med fire meters mellemrum, men det er ikke nok til, at man kan komme til med maskiner, konstaterer Jan Thybo.
- De sidste ryger op nu.

Næsten idyl

								

Foto: Marianne Bonde.

roder og hviler i pil
for eksempel syge grise foretrækker at skjule sig mellem
træerne, er det ikke nødvendigvis godt for velfærden, siger Marianne Bonde, der understreger, at hun endnu ikke
er stødt på dette problem i
praksis.

Grene i reden
Et problem, hun til gengæld

har set eksempler på, er besvær med at fange grisene
ved fravænning. Beplantningerne tilskynder søerne til at
overnatte ude om sommeren, og et kuld grise, der ikke
kan spærres inde i en hytte,
kan være overordentlig svær
at fange ind. Problemet er, at
de går på mælkerov hos søer
med små grise.

Søers brug af pileareal

Figuren viser andelen af søer, der er observeret med den
pågældende adfærd.
%
60
50
40
30
20
10
0

Ligger

Græsser

1-4 uger efter faring

Roder

Diegivning

4-7 uger efter faring

Nogle søer bærer også pilegrene ind i hytterne, når de
bygger rede op til faringen.
Der er stor forskel på, hvor
udbredt denne adfærd er.
Det vil også være uheldigt,
hvis søerne begynder at
bygge rede ude i pilearealet
i stedet for i hytten. Sker det
på en græsmark, kan man
løfte hytten hen over soen.
Det kan man ikke, hvis hun
har lagt sig til at fare inde
mellem træerne.

Samler vinter-data
Indtil nu har Marianne Bonde
kun samlet data for sommerperioden, men efter nytår
skal hun i gang med nye observationer for at se om og
hvordan, grisene bruger arealet om vinteren. Studierne
fortsætter frem til april.
- På den måde får vi registreringer fra alle årstider. Vi ved,
at pil giver skygge om sommeren men ikke, om grisene
også vil søge læ derinde om
vinteren.
kmn@okologi.dk

- Det er rigtig dejligt, det
er flot, og jeg er sikker på,
grisene kan lide det. Det må
være godt at ligge mellem
træerne på en varm sommerdag.
Brian Holm, Hovborg, plantede de første pil for fire år
siden. Senest har han yderligere plantet popler mellem to rækker farefolde.
Brian Holm har indtil nu
haft 20 faringer i folde med
pil, og han synes, det overvejende har været en god
oplevelse. En enkelt so har
slæbt så mange grene ind
i hytten før faring, at det
reelt var til gene for farin-

gen. Desuden har det været svært at fange et enkelt
kuld grise ifm. fravænningen.
- Der er en tendens til, at

man altid kommer til at
snakke om problemerne,
mens det positive bare glider ind som en selvfølgelighed. Jeg vil gerne understrege de positive sider af
træplantningen. Det giver
en enorm dyrevelfærd - det
er næsten idyl, siger Brian
Holm, der ikke regner med
at have plantet de sidste
træer i sine folde.
- Jeg mangler stadig en
tredjedel, men jeg vil lige
se, hvordan det fungerer
med popler, inden jeg planter mere.

Dyrt men godt
Bertel Hestbjerg, Holstebro, er i gang med at plante popler
i bageste del af alle farefolde. I 2011 er der plantet på 10
ha, i år på 32 ha og næste år plantes yderligere på 8-10 ha.
- Jeg er sikker på, det bliver godt for både grisene og miljøet. Der er så mange positive aspekter ved at have træer
i foldene. Søerne kan gå i skygge, og vi begrænser nedsivningen af næringsstoffer. Vi vil gerne have en høj pris for
vores svinekød, men så skal historien også holde. Det vil jeg
gerne retfærdiggøre på denne måde, siger Bertel Hestbjerg
om årsagen til, at han bruger mange tusinde kroner på tilplantning og renholdelse.
Hans eneste bekymring er, om fravænningen bliver mere
besværlig om sommeren.
- Vi fravænner ved at tage søerne af marken, men lægger de
sig med grisene ude i poplerne i stedet for i hytterne, kan vi
måske få problemer med at fange smågrisene, siger han. Det har han endnu til gode at se,
for søerne har ikke fået adgang til poplerne endnu.

