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Et spændende forår venter i marken
En usædvanlig lang vinter er ved at finde sin afslutning de fleste steder i Europa. Spændende
er det for planteavlerne at finde ud af, hvor stor skade den har forvoldt i marken. Meldingerne
er meget forskellige, som det vil fremgå fra de medlemmer, vi har taget ”forårspulsen” på.
Det er også spændende for husdyrbrugerne, da en stor udvintring af afgrøderne vil kunne
skubbe yderligere til i forvejen ret små overgangsbeholdninger af såvel korn som soyaskrå og
dermed betyde prisstigninger på foderet.
Med ønsket om et godt forår
Med venlig hilsen
Erik Jantzen, formand DFA

Aktiviteter i Danish Farmers Abroad
Landemøde i Rumæniens-gruppen
Mandag den 3. og tirsdag den 4. juni afholdes møde i Rumæniensgruppen
Program:
Mandag den 3. juni:
Kl. 12:00:
Besøg hos DanBred Arges – agerbruget
DanBred Arges har siden 2005 opbygget et landbrug med 1.200 hektar agerjord
samt 2.800 årssøer full line
Kl. 16:30
ERFA møde med orientering af Ionel Chiriac og Nicu Benza, DanBred Arges
samt Christian Haldrup, VFL, Bukarest
Kl. 18:30:
Middag på gården
Kl. 22:00
Afgang til Hotel i Petesti

Tirsdag den 4. juni:
Kl. 08:00
Afgang til Agri Invest A/S`s farm Agriconsortium i Videle
Denne site består af et planteavlsbrug på 3.700 hektar ud af Dan Agri´s samlede
landbrugsareal på 12.500 hektar i Rumænien
Omkostningerne til arrangementet deles mellem deltagerne og faktureres efterfølgende.
For mere udførligt program - se på DFAs hjemmeside www.danishfarmersabroad.dk
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Tovholdere på arrangementet er:
Richardt Duus
og
+45 2088 9910
rd@agriinvest.eu

Laurids Søndergaard
+45 9743 5037
munkbro@munkbro.dk

Tilmelding til DFAs sekretariat v. Johs. V. Hansen jvh.hinge@gmail.com eller +45 2424 2770
senest fredag den 24. maj.

DFA konference den 20. april i Brædstrup
Som de seneste to år afholder Danish Farmers Abroad også i år en heldagskonference i juni
måned.
Konferencen afvikles torsdag den 20. juni på Hotel Pejsegården Brædstrup.
Programmet er stadig under planlægning, men vil i løbet af maj blive udsendt til hele medlemskredsen med tilhørende netværk. Men reserver allerede nu datoen.

Studietur til Rusland i oktober
Som nævnt på generalforsamlingen i DFA den 17. januar planlægges en studietur til Rusland
for alle foreningens medlemmer. Overvejelserne gik på en tur i juni måned, men på grund af
sammenfald med en række andre arrangementer har vi valgt at flytte turen til 6.-13. oktober.
Programmet for turen er under planlægning, og der vil naturligvis blive orienteret løbende om
dette.

FPM hold 5 forventes startet i november
Hold 3 og 4 er i fuld gang med Farm Production Manager uddannelsen, og de foreløbige evalueringer er rigtig gode.
Vi planlægger derfor at kunne tilbyde opstart af FPM hold 5 til november. Der vil ved dette
kunne tilbydes et supplerende engelskkursus forud for og sideløbende med kursusforløbet.
Nærmere oplysning og tilmelding til kursus koordinator Povl Nørgaard på +45 3172 0145 eller
povl@povlnoergaard.dk - eller eventuelt til DFAs sekretariat.
Hold 3 afslutter kursusforløbet i løbet af sommeren 2013. Vi vil til denne gruppe forsøge at
etablere en fortsættende ERFA gruppe for såvel planteavl som svineproduktion. Der arbejdes
p.t. på at finde koordinatorer til dette.

Forår i marken hos DFAs medlemmer
Polen
Hos Scan-pol Farming i den nordvestlige del af Polen melder driftsleder Ib Dinesen Jensen,
at det ser ud til, at såvel raps som hvede og vinterbyg har overlevet den strenge frost.
Der har været lidt sneskimmel i vinterbyggen, men ellers står alle afgrøder rigtig pænt i øjeblikket.
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Letland
Det ser ud til, at 90 - 100% af afgrøderne overlever. Vi er pt. så småt i gang med gødning, men
der er ingen vækst startet endnu.
Væksten forventes dog at komme nu, hvor der loves højere temperatur fremad.
Citat: Henrik Gøttrup, SIA Agroduo

Forår i Letland
Foto: Henrik Gøttrup

Ukraine
I Danosha (130 km syd for L´viv) er markarbejdet først startet sidste weekend, så det bliver en
kort sæson.
Området er ikke repræsentativt for hele Ukraine, men officielle prognoser forventer et udbytte
nedgang på 10-15 pct. i landet på grund af det sene forår.
Citat: Kristian Brokop Jackobsen, CEO Danosha

Slovakiet
I Slovakiet kommer foråret meget sent. Vi havde en uges tid med fint forårsvej midt i marts,
herefter kom vinteren tilbage, og vi har ikke kunnet lave noget fornuftigt i marken før nu, midt i
april.
Vi har fået mere nedbør end normalt -- i 1. kvartal ca. 200 mm, og der står blankt vand på
mange af vore marker.
På trods af ekstrem tørke i efteråret ser vinterafgrøderne fornuftige ud de steder, hvor der ikke
står vand. Pt. ser potentialet rimeligt ud forudsat, at vejrforholdene vil være med os resten af
vækstsæsonen. I modsætning til sidste år har vi jo i det mindste noget vand i jorden at komme
i gang på.
Forårssåningen bliver meget forsinket. Den sene såning er specielt problematisk for majsen,
som ofte har skuffet kvalitetsmæssigt, når den er blevet sået i maj.
Kort sagt: Nu vil vi bare gerne have noget sol og varme, til vi er færdige med forårsarbejdet.
Citat: Mogens Hansen, CEO, Dan-Slovakia Agrar a.s., Slovakiet.

3

Bulgarien
Her i det nordøstlige Bulgarien har vi haft 30 grader, men nu er temperaturen ”nede” på 20
grader Celsius igen. Vi er færdige med gødningsspredning bortset fra vandlidende områder og
er i fuld gang med såning af solsikker og sprøjtning af vintersæd.
Vinterbyg og hvede har overlevet vinteren pænt. Her hos BD-Agri døjer vi dog med for tynd en
bestand af hvede. Der var store problemer med såning i solsikkestub, og så-skærene har
slæbt voldsomt. Mange steder er hele rækker simpelt hen hyppet af bageste så-skær. I hvede
efter majs er det gået bedre.
Vinterbyg sået efter hvede har fin plantebestand. Der er lidt meldug i flere hvedemarker og
bladplet i vinterbyg. En mark er ved at blive ædt af smelderlarver. Den er sprøjtet ned, og vi
prøver med solsikker.
Raps blev der ikke sået, da der var meget tørt i efteråret, og godt det samme. Naboer, der fik
sået, har heller ingen raps.
Citat: Kurt Østergaard og Andreas, BD-Agri, Bulgarien

Rusland
En kort beretning fra Tambov
Danrus
19.04.2013 - Pct. færdig i forhold til plan
Afgrøde
Vinter Hvede
Vårbyg
Ærter
Solsikker
Majs
I alt

Gødning Jordbearbejdning
93
0
44
37
72
64
26
19
0
0
60
27

Såning
0
25
62
11
0
18

Efter et meget koldt forår med ned til minus 16 C. nogle dage i slutningen af marts er arbejdet
for alvor kommet i gang, og temperaturen er steget til 18-20 grader. Forårstemperaturer er
oplevet i ca. en uge.
Etableringen af afgrøderne er meget betinget af nedbør fra nu af. Vi har oplevet 6 uger uden
vand efter såning og 35 graders varme.
Citat: Frank K. Johansen, Danrus
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Rumænien

Storken er kommet til Rumænien
Foto: Christian Haldrup

Forår i Rumænien
Der sås, spredes gødning, spredes gylle og sprøjtes mellem bygerne.
Rumænien er stor - ca. 5 gange større end Danmark - og både jordbundsforhold og vejret er
forskelligt.
I efteråret 2012 lykkedes det at få vintersæd og raps etableret og veludviklet i størstedelen af
Rumænien. Øst for Bukarest var der på grund af tørke nogle problemer med at få rapsen til at
spire og udvikle sig tilstrækkeligt.
Vinteren bød på 200C frost, men der er ikke skader af vinteren, fordi afgrøderne var dækket af
sne i den kolde periode.
Foråret har været køligt med ned til 6-80C frost. Det har været ustadigt, og der er i flere områder kommet forholdsvis meget regn.
Vintersæden og vinterrapsen står generelt godt. De tidligste rapsmarker begynder at blomstre i
slutningen af denne uge. Hveden og vinterbyggen når i de bedste marker op til støvlekanten.
I området øst og syd for Bukarest er der gødet, der er gang i såninger og der sprøjtes mod
ukrudt, sygdomme og skadedyr. Vejret driller, så der er højest sået 10-20% af arealerne, der
skal dyrkes med solsikke og majs.
Kommer vi længere nord på, er der også gødet, men såningen og sprøjtningerne er på grund
af nedbør og kulde knapt kommet i gang.
Øst for Bukarest driller vejret også med byger, der går og kommer. På de fleste jorde i dette
område varer det nogle dage, inden der kan køres efter regn. Indholdet af ler og silt er højt, og
indholdet af humus er forholdsvist lavt. Der er spredt gødning, men såning og sprøjtning er
knap kommet i gang.
I Vestrumænien – Timisoara, Arad – er der kommet store mængder af nedbør. Her står vand
på nogle marker med hvede og raps. I det tidlige forår var det muligt at gødske, men herefter
har det hele næsten stået stille. Der er dog udsigt til tørvejr. Alle er klar til at rykke ud, men
jorderne er meget lerholdige (40-50% ler + silt) og med forholdsvis lavt indhold af humus, hvilket medfører, at disse jorde har svært ved at dræne og tørre og blive klar til såning.

5

Grundlaget for en god høst af raps, vinterbyg og vinterhvede er til stede – men, men, men der er endnu lang tid til høst. Ingen kender udbyttet, før afgrøden er under tag - og i Rumænien ikke før pengene er på kontoen!
Christian Haldrup, Knowledge Center for Agriculture, Bucharest

Landenyt i øvrigt
Argentina
Høsten i Argentina 2012/2013
Af Henrik Hansen, Marie Elena S.A

På San Marcos er høsten fremskreden. Der har været gode overraskelser med følgende resultater:
Soja 1:
4,3 t/ha 45% høstet. Gennemsnit salg 314 usd/t
Maiz 1:
9,6 t/ha. 73% høstet. Gennemsnit salg 189 usd/t
Solsikker: 2,9 t/ha. 100% høstet. Gennemsnit salg 350 usd/t
Pisingallo (til popcorn) majs: 4,5 t/ha. 54% høstet. (Pris fastsættes ved levering).
Vi har solgt ca. 60 % af vores samlede projekterede produktion (ca. 25.000 t).
Det er gode resultater, som kompenserer for den ringe hvede, byg og rapshøst.
Derefter kommer de sent såede afgrøder (majs 2 og soja 2), som dette år blev sået meget sent
som følge af det historisk regnfyldte 2012. Mod vores forventninger blev regnen afløst af 45
dages tørke (vi havde forventet konvektiv regn), hvilket gjorde, at vi sparede brugen af fungicider, og der ikke har været problemer med de tunge maskiner ved arbejdet. Heldigvis var
grundvandet højt, hvilket kan ses af resultaterne. I weekenden fik vi årets første lette frostvejr
(1 grad i tre timer), og resultatet af dette er mærket på en række af de sent såede afgrøder.
Det er svært at sige, hvor meget i dag, men det kan være mellem 10 – 20% mindre udbytte,
hvilket dog ikke rammer den budgetterede produktion så meget på grund af gode resultater.
På landsbasis forventes en rekord majshøst på 25 millioner t, og en pæn sojahøst på 48,5 m t.
Den estimerede sojahøst faldt noget fra de første optimistiske bud på 58 m t. Solsikkehøsten
blev på 3,3 m t.

Henrik Hansen i en høstklar soyamark
Foto: En medarbejder
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Vi er ved at så rapsen færdig (godt 300 ha), vintergræs, og indenfor 40 dage begynder vi at så
hvede.
Det har været et spændende år, hvor oversvømmelserne på den lejede jord er blevet fulgt op
med genforhandlede 5-års kontrakter. Vi begynder så at sige næsten forfra, lidt som den berømte ludobrik, men med et meget bedre udgangspunkt, da vi har grundvandet på et godt niveau og installationerne i orden.
Det er også et år, hvor landbrugsorganisationerne har varslet, at de lukker for sojahanen, salget af høsten, i maj måned for dermed at vise regeringen, at vi som sektor ikke er enige i deres
aggressive kassefinansiering, lukkede markeder og kortsigtede politikker. Derudover har producenterne ikke nogen interesse i at sælge deres produkter, da afgrødeprisen i kraftigt devaluerede argentinske pesos ikke kan bruges til at købe dollars eller mursten (kun via den 60%
dyrere dollarkurs på det sorte marked), de to traditionelle opsparingsdestinationer.
Som lokal producent har man groft sagt fire valg: Afbetaling af gæld, køb af produkter til næste
års produktion eller andre pesos investeringer (f.eks. kødproduktion), eller at gemme kornet til
man skal sælge for dermed at have en vis beskyttelse mod inflationen på +25% og den konstante devaluering af den lokale møntfod. De to omstændigheder kan skubbe priserne den
anden vej eller bremse faldet i Chicago. Der er dog en del gæld fra de seneste års dårlige resultater, som gør, at producenterne ikke har samme kraft som tidligere. Utilfredsheden og vreden er dog stor, hvilket trækker den anden vej.
Som dansk farmer kan jeg kun blive ved med at anbefale, at risikovillige investorer kigger herned. Risikoen er stor, og det samme er den langsigtede gevinst. Januar-februar (ferieperiode)
tog de argentinske turister til udlandet for at forbruge i dollars, selvom regeringen havde lagt
en ekstraskat på kreditkortkøb på 15%, da det stadig er billigere end de 60%, som dollaren
koster ekstra på det sorte marked. Frie dollarkøb er stærkt begrænset med en række uigennemskuelige og diskriminerede regler. Og på den anden side strømmede turisterne fra nabolandet Uruguay til Argentina for at veksle deres valuta til argentinske pesos og dermed spare
60% på deres rejser, da alt stadig formelt set handles i den officielle valuta. Den slags aparte
situationer havde man sidst i 2002, og det er derfor, vi mener, at aktiver er relativt billige i Argentina i dag. Kvaliteten og kvantiteten af landbruget er den samme.
Man kan ikke købe jord, men man kan godt starte virksomheder og produktion op. Da dollarmarkedet er lukket, er jordpriserne faldet internt som det eneste land i regionen. Eller, eksempel nummer 2, hvis det lykkes at importere varer til Argentina, står man i den heldige situation,
at prisen betales i den fastsatte udenlandske valutakurs, men internt er varen “mere værd”,
fordi det er den billige officielle dollarkurs, og dermed mere attraktivt.
Henrik Hansen

Brasilien
AgroBrazil A/S – et dansk selskab, der køber og driver jord i Brasilien
Af Bruno Østergaard, AgroBrazil

For godt et år siden købte AgroBrazil A/S en ejendom på godt 1.500 ha i delstaten Tocantins,
der ligger midt i Brasilien. Ejendommen ligger ca. 100 km fra Tocantins hovedstad, Palmas. En
del af ejendommen har været ryddet til kvæghold. Dette område på 350 ha fik vi ret hurtigt
tilladelse til at rydde og dyrke. Samtidig gik vi i gang med at søge tilladelse til at rydde den re7

sterende del af ejendommen. I staten Tocantins kan man ikke få lov til at opdyrke mere end
65% af ejendommens areal. Den resterende del kaldes legal reserve. Herudover er der regler
for bræmmer på 30 meter til vandløb, søer m.m., som kaldes permanent reserve. På vores
ejendom er 5% af jorden permanent reserve.
De 350 ha var groet godt til igen, så vi måtte i gang med at vælte vegetationen med to traktorer og en kraftig kæde. Herefter blev marken harvet med en 32” tallerkenharve. Efter dette blev
der spredt kalk, som ligeledes blev harvet ned med 32” tallerkenharve. Efter hver harvning skal
der samles rødder. Rodsamlingen sker med håndkraft. Det er meget hårdt arbejde, når temperaturen er 35C i skyggen, og der er ikke skygge, når alle træer og buske er væltet.
Efter de to harvninger med 32” harve blev jorden harvet med en 28” harve og til sidst med en
20” såbeds harve.
Herefter gik vi i gang med at så sojabønner. Vi havde købt en såmaskine med 11 rækker, der
samtidig placerer gødning lige ved siden af såsæden. Når man arbejder med jord, der ikke har
været dyrket før, kan man ikke regne med, at sojaen kan få fat i knoldbakterier. De findes simpelthen ikke i denne jord. Derfor er man nødt til enten at bejdse bakterien på såsæden sammen med øvrige bejdsemidler eller sprøjte levende bakterier direkte ned i så rækken. Der er
meget delte meninger om denne sidste metode. Vi lyttede til alle og endte med at bruge begge
metoder.
Det viste sig senere, at sprøjtemetoden er langt mere effektiv. Det fik vi klart syn for, da vores
sprøjtetank gik i stykker. Nogle uger senere var de bønner, der var sået uden de levende bakterier meget lysegrønne, mens de andre var helt mørkegrønne. Senere var det, som om forskellen blev mindre, men nu tæt på høst kan vi se, at det område, der ikke fik levende bakterier, visner før resten af marken.
Vi endte med at så 208 ha med soja. 91 ha med ris og 44 ha med sorghum. Vi valgte at så ris
(tørlandsris) i områder, hvor der var mange rødder. Ris har aks i toppen af planten, hvorimod
sojabønner sætter bønnerne på hele stænglen - også tæt på jorden. Når der er mange rødder,
kan man hæve skærebordet, når der høstes ris og sorghum.
Markerne ser godt ud. Men klimaet her giver nogle store udfordringer. Når man hver dag har
30 – 35C, og der samtidig kommer rigtig meget regn. Siden regntiden begyndte midt i oktober,
har vi fået godt 1600 mm. Under disse betingelser sker ting hurtigt, planterne vokser hurtigt, og
det gør skadedyr som larver og biller også. Det hele kan forværres af korte tørkeperioder på
en eller to uger. Når det er tørt, virker en del af sprøjtemidlerne ikke. Det har vi også prøvet, og
det har vi lært en del af.
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Markerne skal først ryddes for trævækst – i baggrunden en dyrket mark
Foto: Bruno Østergaard

Vi regner med at gå i gang med at høste om et par uger. Den første mark er allerede ret gul,
og når alle blade er visnet og stænglerne tørre, er det høsttid for sojabønner. Vi har solgt en
del af den kommende høst for at sikre prisen. I år lejer vi os til mejetærsker.
Vi har fået licens til at rydde den resterende del af ejendommen. Vi har indgået en kontrakt
med et selskab, der vælter cerradoen med kæde og skubber det sammen i rækker. Vi har indgået kontrakt med et andet firma, der samler rødder og en kontrakt med et tredje firma, der
fjerner træet og betaler den afgift, der er på hver rummeter at træet.
Firmaet der rydder, er kommet langt med at vælte cerrado. Ca. 350 ha er væltet, og en stor del
af dette er skubbet sammen. Ifølge kontrakten skal hele arbejdet være afsluttet indenfor 90
dage. Vi er begyndt at harve mellem det sammenskubbede, og i denne uge starter rodsamlingen.
Derefter skal vi i gang med at sprede kalk og harve igen. Til den kommende vækstsæson (oktober – maj) skal vi høste 2 gange på de 350 ha, vi har dyrket i denne vækstsæson. Derudover
skal vi høste en gang på de 550 ha, vi nu er i gang med at rydde.
I den legale reserve (35 %), vi har nu, er der en del jord, der udmærket kan dyrkes. Efter en
nylig ændring af miljøloven er det nu muligt at købe dårlig jord i en anden del af Tocantins og
flytte vores legale reserve derhen. Det kan dog kun lade sig gøre, hvis vi flytter hele den legale
reserve på en gang. Der er områder i Tocantins, hvor jorden er meget sandet, og hvor det
samtidig ikke regner ret meget. Jordpriserne her er meget lave, og selvom priserne er steget,
vil det stadig være en stor fordel for os at udnytte en større del af vores nuværende ejendom.
Vi er også gået i gang med at forhandle med en nabo om køb af 375 ha. På længere sigt er
der andre naboer, som også er interesserede i at sælge jord.
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Rismark i blomst hos AgroBrazil
Foto: Bruno Østergaard

Det er muligt at se billeder og videoer fra vores ejendom på AgroBrazil A/S hjemmeside:
www.agrobrazil.dk
Bruno Østergaard

Polen
Strategirapport: "Genopbygning og udvikling af Polens svineproduktion indtil 2030”
Rapporten “Genopbygning og udvikling af Polens svineproduktion indtil 2030” blev offentliggjort denne uge.
Rapporten er udarbejdet af en række eksperter i samarbejde med POLSUS og Landbrugsministeriets styrelse for markedsordninger (ARR). Rapporten er finansieret af fonden til promotion for svinekød.
Rapporten beskriver situationen i produktionen, udviklingstendenser og lovforslag på området.
Herudover indeholder rapporten en række strategianbefalinger til industrien omkring lovgivning, uddannelse og træning, opstaldning, sundhed, kultur, markeder og promovering, foder og
ernæring, vertikalt samarbejde og medierne.
Rapporten opererer med en målsætning om, at Polens svinebestand på lang sigt skal producere 25 mio. svin om året fra 1 mio. søer. Strategien fastholder målgruppen for den foreslåede
støtte til producenter eller producentsammenslutninger med 150-750 søer.
Andre anbefalinger handler om, at programmet finansieres gennem Landdistriktspuljen (RDP)
2014-2020, og at der oprettes demonstrationsgårde.
Landbrugsministeriet arbejder på implementeringen af anbefalingerne.
Kilde: Poul Jacob Erikstrup, statskonsulent på den danske ambassade Warszawa

Polsk kyllingeproduktion stiger samtidig med prisen
Polen har længe set stigninger i fjerkræproduktionen, bl.a. på 12 pct. fra 2011 til 2012. Eksperter, der samarbejder med Landbrugsministeriets styrelse for markedsordninger (ARR), forudser en fortsat, men lidt mindre, vækst i produktionen i 2013 på 4-5 pct. Væksten hænger sammen med fjerkræspriserne, der er væsentligt lavere end priserne på andre kødtyper, men el10

lers er høje pga. høje foderpriser og lavere købekraft blandt forbrugerne.
Ifølge estimater fra Landbrugs- og Fødevareøkonomisk Institut (IERiGZ) var det polske forbrug
af fjerkræ pr. indbygger 26,5 kg i 2012, hvilket var en stigning på 6 pct. fra 2011. Ifølge instituttet vil den gennemsnitlige polak i år spise 27 kg hvidt kød.
Eksperter forudser desuden fortsat vækst i fjerkræpriserne i 2013. Sidste år steg fjerkræpriserne 6 pct. fra 2011, mens priserne på svine- og oksekød steg henholdsvis 10 og 14 pct.
Kilde: Poul Jacob Erikstrup, statskonsulent på den danske ambassade Warszawa

Billig polsk landbrugsjord
Priserne på landbrugsjord i Polen er nogle af de hurtigst voksende i Europa. Men der er plads
til at vokse, for priserne er i gennemsnit 2-3 gange lavere end EU-gennemsnittet. Malta har
førstepladsen i de højeste priser med gennemsnitligt EUR 130.000 pr. hektar, mens Nederlandene tager andenpladsen med EUR 49.400 pr. hektar. I Polen kan en hektar landbrugsjord
erhverves væsentligt billigere - i gennemsnit for EUR 6.400. Jordpriserne har de seneste år
oplevet stor stigning, og en hektar var fem gange så dyr i sidste kvartal af 2012 som i 2010.
Kilde: Poul Jacob Erikstrup, statskonsulent på den danske ambassade Warszawa

Kroatien --- EU's nye medlemsland
Muligheder i landbrugs sektoren i Kroatien
Af Kim Bretting, RELINK

Kroatien har været på en lang og til tider hård rejse gennem tiderne. Alene siden 1918 har
landet skiftet nationalitet 4 gange frem til 1991, hvor Kroatien udråbte sig selv som selvstændig
stat og løsrev sig fra ex-Jugoslavien.
EU indledte optagelsesforhandlinger med Kroatien i oktober 2005 og den 1. juli 2013 bliver
Kroatien det 28. medlem af EU.
Hvad betyder det for landbruget og mulighederne for at investere i Kroatien?
Hvad forventer Kroatien af EU medlemskabet?
Indenfor landbrug og fødevarer har Kroatien et stort problem som netto importør af langt de
fleste produkter, ligesom landbrugssektoren ikke har udviklet sig, men stadig har mange meget
små brug samt en række store kooperativer, som er under privatisering.
Kroatien har en klar forventning om øget import fra de europæiske markeder, når grænse- og
toldbarrierer forsvinder den 1. juli, hvorfor det er med en vis bekymring for landmændene, at
Kroatien træder ind i EU.
Omvendt har Kroatien et meget stort potentiale som landbrugsland, men det kommende budget for 2014-2020 er endnu ikke er på plads. Da der er udsigt til nedskæringer, er kroatiske
landmænd og relaterede virksomheder afventende. IPARD afløses af det nye EU landbrugsprogram og budget i Kroatien.
Potentialet er stort, og mange forventer at kunne få nemmere adgang til de mange tilskudsmidler, der allerede findes i dag, og som helt sikkert vil blive allokeret til Kroatien de kommende år
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indenfor landbrug, fødevarer og relaterede industrier. Generelt har kroatiske landmænd været
dårlige til at søge disse midler pga. manglende erfaring og tro på succes.
Kroatien har været protektionistisk siden selvstændigheden i 1995, hvorfor det skal blive interessant at se, om landbrugsinvesteringer vil vokse i samme hast som ejendomme, infrastruktur
og specielt turisme, der er Kroatiens vigtigste indtægtskilde. Væksten lå på 8 – 10 % årligt
frem til 2008, men ligger nu på knap 1 %.

Hvad kan Kroatien tilbyde EU?
Kroatien har muligheden for at blive brobygger mellem de øvrige markeder i regionen som
f.eks. Serbien, der er Balkans største landbrugsland, Bosnien samt Montenegro i Syd, Slovenien mod vest og Østrig-Ungarn i nord.
Med et fremragende klima til planteavl, hvor der høstes op til 3 gange årligt på visse afgrøder,
et stærkt voksende forbrug indenfor fødevarer med vækst på 10-12% årligt i regionen og 11
millioner turister, der besøger Kroatiens rene og uspolerede kyster fra Umag til Dubrovnik, har
Kroatien meget at tilbyde EU.
Kroatien er investeringsvenligt med gode tilskuds- og fradragsmuligheder, ligesom der er række særordninger i forbindelse med sammenlægninger af landbrugsland. Det er vanskeligt at
erhverve større landbrugsarealer, med mindre man opkøber selskaber, der ejer land. Det kan
man til gengæld. Der er skatte begunstigelsesregler.
Afsætningsmulighederne for fødevarer er gode i Kroatien
Både grossist og supermarkederne har hidtil været kontrolleret at få store spillere som f.eks.
Konzume ejet af Agrokor, men der er sket meget de seneste år med en række nye spillere
som eksempelvis METRO, LIDL, BILA og Mercator, hvorfor der er øget konkurrence i detailleddet.
Der efterspørges specielt kød, men også en række andre forarbejdede produkter f.eks. mælk.
Der er en stadig voksende import af kød og mælkeprodukter fra Europa og Sydamerika, som
er foregået via Norge og altså uden om EU. Her opstår nye muligheder for den danske eksport, når Kroatien indtræder i den europæiske union.
Muligheder for danske landbrugsinvesteringer i Kroatien
Priserne på landbrugsarealer og skov er stadig langt under det danske niveau; man skal dog
ikke forvente rumænske priser. Omvendt er Kroatien langt mere udviklet end både Rumænien,
Bulgarien, Slovakiet, Ukraine og de Baltiske lande. Kroatien kan bedst sammenlignes med
Italien eller Slovenien. På en række områder med et bureaukrati og korruption, der ligger på
højde med lande som resten af central Europa. Med de rigtige rådgivere kan disse udfordringer løses.
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Der er rigtig gode muligheder for danske landbrugsinvesteringer - specielt indenfor plantagedrift, gartnerier, kartoffelproduktion, svine- og kylling produktion, også økologisk drift. Priserne
på landbrugsarealer varierer i forhold til, hvilke regioner man interesserer sig for og højest i
kystområderne, der kun har mindre arealer.
Prisen starter fra omkring 5.000 EUR pr. ha og kan komme så højt op som 50.000 EUR pr ha.
for arealer, der er velegnet til vin og oliven i f.eks. Dalmatien og Istria, der er de dyreste regioner.
Muligheder for dansk eksport til Kroatien
Der er gode muligheder for at afsætte danske eksportvarer til Kroatien, f.eks. kød, mælkeprodukter og foder. Import af frugt og grønt sker i dag primært fra regionen og fra Holland´, hvorfor
det nok er tvivlsomt, om dansk frugt og grønt kan gøre sig gældende på det kroatiske marked.
Her bør i stedet etableres lokal produktion.
Der er ligeledes gode muligheder for at eksportere dansk knowhow, f.eks. genetik der i dag
allerede eksporteres af DanBred. Fjerkræsindustrien har lignende muligheder i Kroatien.
Der er niche markeder indenfor produktions- og inventarudstyr samt stort behov for drivhus og
kølefaciliteter, der kan sikre den ubrudte kølekæde både ved import og eksport af fødevarer til
og fra Kroatien.
Artiklens forfatter arbejder for RELINK, der er et rådgivnings- og investeringsselskab, der har
arbejdet i Kroatien siden 2006. Den danske ambassade og Nordic Chamber Commerce er
også gode steder at søge yderligere information.
www.relink.hr
www.nordicchamber.hr
Artiklen er skrevet af:
Kim Bretting, der har boet og arbejdet i Kroatien, Serbien og regionen siden 1992. Kontakt på
tlf. +45 2650 5668 for yderligere information.

Bulgarien
Bulgarien efterlyser danske investorer i landbrugs sektoren.
Den bulgarske landbrugsproduktion er inde i en negativ udvikling med faldende produktion for
næsten alle produktions grene.
Produktionen foregår stadig i overvejende grad i små enheder og en kraftig strukturudvikling er
nødvendig, hvis landet skal fastholde eller øge den indenlandske produktion.
Derfor efterlyser den bulgarske regering nu udenlandske og herunder ikke mindst danske investeringer i deres landbrugssektor.
Dette kom frem på en konference på Hotel Pejsegården i Brædstrup den 20. marts. Mødet var
kommet i stand på initiativ af den bulgarske ambassade i København i et samarbejde med
Landbrug & Fødevarer. Danish Farmers Abroads medlemmer var inviteret med og udgjorde da
også den overvejende del af de ca. 45 deltagere i mødet.`
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På mødet var der fra ambassaden indlæg af ambassadør H.E. Valentin Poriazov og chef for
den økonomiske afdeling Johanes Krikorian samt to repræsentanter for det bulgarske landbrugsministerium Diana Trifonova og Silvia Vasileva. Som afslutning gav landmand Ole Andersen et indlæg om sine erfaringer med – som en af de få danskere – at drive landbrug i Bulgarien.
Bulgarien er med sine 11,1 mio. hektar godt dobbelt så stor som Danmark. Halvdelen af arealet anvendes til landbrugsmæssige formål, men kun 3,2 mio. hektar er dyrket agerjord, hvilket
nogenlunde svarer til det, der dyrkes i Danmark. Der tages dog p.t. meget mere jord ind til
dyrkning, og i 2011 faldt andelen af ikke dyrket jord med ikke mindre end 23 pct.
Der findes ikke mindre end 370.000 landbrugsbedrifter i Bulgarien, men en kraftig strukturudvikling er i gang. Siden 2007 er antallet af landbrug med under 2 hektar faldet med 28 pct.,
medens antallet af bedrifter på over 100 hektar modsat er steget med 25 pct.
Der dyrkes overvejende hvede, byg, majs og solsikker. Nedbørsmængden ligger i det meste af
landet på 550-750 mm. Der er dog områder med noget højere nedbør.
Husdyrproduktionen faldende
Som det fremgår af nedenstående søjlediagram, er kødproduktionen i Bulgarien kraftigt faldende, medens antallet af malkekøer er stabilt.
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Husdyrproduktionen foregår i meget små enheder, hvor den gennemsnitlige størrelse for en
malkekvægsbesætning er 4,3 ko og for en svinebesætning på 8,1 årsso.
Da der forventes en dramatisk strukturudvikling af husdyrproduktionen, er det forventningen, at
dette vil føre til yderligere et fald i produktionen, med mindre det lykkes at få etableret nye moderne produktionsenheder, der kan producere med høj effektivitet.
Stor goodwill til danske landbrugs investorer
Ole Andersen, Tylstrup har drevet landbrug i Bulgarien siden 2006 i selskabet DANBUL Agro.
Det hele startede med, at han blev bedt om at levere læggekartofler til netop Bulgarien, at han,
efter at have besøgt landet, fik den ide, at de lige så godt kunne dyrkes der.
DANBUL Agro er beliggende ved byen Ichtiman -- 60-70 km sydøst for Sofia. Ejendommen
består i dag af 350 hektar agerjord. Ud over kartofler dyrkes hvede, majs og solsikke.
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Ole Andersen er meget begejstret for samarbejdet med bulgarerne og har mødt meget stor
opbakning fra myndighederne i Bulgarien.
Ole ser store muligheder i opbygning af en noget større landbrugsproduktion med agerbrug
sammen med en svineproduktion. Han mener, at han er blevet for gammel til selv at gøre det,
men vil gerne være med sammen med en investorgruppe, som kan se mulighederne i landet
og i at udnytte de kontakter og erfaringer, han har fået i landet de sidste 7 år.
Ole Andersen kan kontaktes på mobil +45 2625 2366, fast net +45 9826 2366 eller e-mail nykaersgaard@post.tele.dk

Kina
Dansk modelfarm i Kina - investorprojekt
Af Bjarne Kornbek Pedersen, Danish Farm Design A/S
Kineserne er i gang med en kraftig udvidelse og omlægning af deres svineproduktion til en
mere effektiv og miljørigtig produktion. OECDs prognoser viser, at kødforbruget vil blive øget
med ca. 5,4 kg pr. indbygger fra 2011 – 2020, og at hele forøgelsen vil ske i Kina. Kun en begrænset del af kødforsyningen vil ske via import. Forøgelsen i kødindtag svarer til en stigning i
produktionen på ca. 150 mio. grise om året!
Når det samtidig tages i betragtning, at kun 15% af den kinesiske produktion gennemføres i
moderne anlæg, er der desuden en enorm produktion, som skal lægges om. Som dansk leverandørvirksomhed til svineproduktion vil det naturligvis være rart at kunne få en bid af kagen.
Udfordringen er at finde ud af, hvor og hvordan man kommer ind på markedet. Som enkeltvirksomhed kan det være svært at finde ressourcer og let at drukne i et marked, hvor alle udenlandske konkurrenter også er til stede. Det kan derfor være nødvendigt at gå andre veje.
Gennem det sidste halve år har Danish Farm Design arbejdet med at udvikle en dansk demofarm for svineproduktion i Kina. Ideen er kommet fra Vitfoss, og virksomhedens forhandler i
Kina – Husheng Agricultural Technology Company, som har forhandlere i alle provinser i Kina.
Hovedmålet med farmen er at øge salg af dansk teknologi, avlsdyr og andre produkter samt
know-how.
Foreløbigt er der udarbejdet et projektforslag til en svinefarm med 500 søer full line med mulighed for udvidelse til 1000 søer full line. Farmen er opbygget efter dansk idegrundlag med
dansk teknologi, danske avlsdyr og management samt indretning i henhold til vores dyrevelfærds- og miljøregler svineproduktion. Desuden skal farmen omfatte et showroom, hvor besøgende via video kan få indsigt i indretning og managementprocedurer samt få forevist noget af
den teknologi, som bliver anvendt. Endelig er det tanken at vise, hvordan moderne gyllehåndtering og næringsstoffer fra gyllen kan udnyttes. Herunder skal det vises, hvordan produktionen kan dokumenteres via foder- og produktionsdata, veterinære data mv., da kineserne har
stor fokus på denne del qua de mange fødevareskandaler. Hensigten er, at danske virksomheder kan leje sig ind i showroomet, hvor de får mulighed for at udstille deres produkter samt
medbringe potentielle kunder.
Tanken er at etablere farmen som et joint-ventureprojekt med investering fra kinesisk og dansk
side. IFU er meget interesseret i modellen, der falder godt i tråd med de intentioner, der er om
at fremme dansk systemeksport. Budgettet for første fase af projektet omfattende 500 søer og
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showroom udgør 50 mio. kr. Målet er, at kineserne bidrager med en tredjedel af investeringen.
En anden tredjedel skal komme fra en eller flere danske investorer og den sidste tredjedel fra
IFU.

Husheng Agricultural Technology Company er klar til at gå ind i projektet som kinesisk investor. Fra dansk side er der flere virksomheder, som har ytret interesse for at gå ind i projektet.
Lokaliteten til projektet er også fundet i Henan-provinsen i Kinas hvedebælte ca. 500 km sydvest for Beijing, hvor myndighederne er særdeles positive overfor projektet og er klar til at stille
jord til rådighed. Forretningsgrundlaget vil dels være svineproduktionen, og dels er det meningen, at en procentdel af indtægterne fra udlejning af showroom skal bidrage til driften. På nuværende stadie er vi i gang med de indledende øvelser med at finde en eller flere danske investorer.
Interesserede investorer er velkommen til at kontakte forfatteren (Bjarne K. Pedersen) for yderligere oplysninger på tlf. +45 2440 9763 eller bkp@danishfarmdesign.dk

FIRMAPROFIL

Danvet K/S er et landsdækkende dyrlægefirma, og der er p.t. 14 dyrlæger tilknyttet firmaet.
Dyrlægerne kører ud fra deres private adresser, mens administration er placeret i Hobro.
Danvet's dyrlæger er alle højt kvalificerede, og flere har taget den specialiserede uddannelse
til svinefagdyrlæge. Gruppen tilbyder komplet rådgivning til såvel danske som udenlandske
16

svineproducenter med det mål at kunne være med til at løfte og opretholde besætningens
sundhedstilstand og produktivitet til blandt de 25% mest effektive.

BIO SECURITY
Af Kasper Jeppesen, Danvet

Biosikkerhed er nøgleordet for store svineproduktioner --- især i udlandet
Som bekendt kan en nysmitte med en uønsket sygdom i svineproduktionen være dels en psykisk belastning, dels er det ofte katastrofalt for økonomien. Vi kender alle de sygdomsmæssige
og økonomiske problemer, de gængse SPF sygdomme kan forvolde, men lige nu er Klassisk
og Afrikansk Svinepest på kraftig fremmarch i Østeuropa og Rusland. Begge sygdomme, som
oftest vil have fatal udgang for produktionen og dermed for økonomien. En danskejet besætning i Rusland har for nylig slået besætningen ned på netop den konto. (læs i øvrigt om nye
fund i Rusland sidst i disse nyhedsklip). Ligesom SPF sygdommene er Svinepest en sygdom,
som vi selv kan gøre meget for at forhindre kommer ind i besætningen. Det kræver dog en høj
standard af bio security.
Desværre viser vores indgående kendskab til besætninger i ind- og udland ofte, at der er væsentlige huller i bedriftens biosecurity, ligesom bedriftens medarbejdere ofte mangler selv basal viden og forståelse for smittebeskyttelse. Huller, der i værste fald kan resultere i reinfektion
af en SPF sygdom, Afrikansk eller Klassisk Svinepest. Vi mener, det er på høje tid, at der sættes den nødvendige fokus på denne problemstilling.

Derfor tilbyder undertegnede svinedyrlæge Kasper Jeppesen, Danvet K/S et besøg med primær fokus på optimering af bio security. Produktionsgennemgang vil foregå i det omfang, I
ønsker det. Selve besøget følges op med fyldestgørende rapport på dansk eller engelsk, hvor
de biosecurity-mæssige udfordringer vil blive udpeget, og der vil blive foreslået løsningsforslag
til disse. Besøget kan foretages i samarbejde med Professor i Svinesygdomme ved Københavns Universitet Jens Peter Nielsen, som ligeledes er formand for den permanente ekspertkomite for Klassisk og Afrikansk Svinepest. Han vil desuden holde et oplæg om Klassisk og
Afrikansk Svinepest, der anskueliggør de største risikofaktorer for at få svinepest ind i besætningen.
Der er på Danosha, Ukraine, og på Premium Porc, Rumænien allerede foretaget succesfulde
bio security besøg. Medarbejdernes forståelse for smittebeskyttelse er øget, og der er iværksat
handlingsplaner, der skal forhindre nysmitte i svineproduktionen. Kun på den måde sikres den
fremtidige drift og i særdeleshed driftsøkonomi.
Hvis ovenstående har interesse, kan forfatteren kontaktes på kasper.jeppesen@danvet.com
eller på tlf. +45 40 41 91 88.
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DFA NYHEDSKLIP
UK
McDonald's commits to high welfare pork in UK
Friday April 19 2013
McDonald's has become the first high street restaurant chain in the UK to commit to sourcing
all its pork from farms approved under the Freedom Food welfare scheme.
The move makes the fast food giant the UK's second largest buyer of Freedom Food pork, all
of which comes from farms monitored by the Royal Society for the Prevention of Cruelty to
Animals (RSPCA).
David Squair from RSPCA Freedom Food described the move as a "milestone for animal welfare".
"We hope this move will encourage other restaurants to follow suit and use Freedom Food
pork, which hopefully in turn will mean more farmers rearing to higher welfare standards and
more animals benefitting from better lives," he said in a statement.
The investment is part of McDonald's commitment to align the quality and sourcing of ingredients with consumers' changing preferences and expectations. McDonalds UK has served free
range eggs throughout Britain for more than eight years.
The Freedom Food scheme operates by implementing the RSPCA species specific welfare
standards on farms, hauliers and abattoirs throughout the country. It ensures that pigs are
reared in spacious pens and meet higher standards for food, lighting and ventilation than that
which is legally required. According to RSPCA figures, around ten million pigs are reared for
food in the UK, of which nearly a third (30%) are reared under the Freedom Food scheme.
McDonald's will reportedly launch an advertising campaign next week highlighting the new
commitment.
Source: Agrar Europe

Romania
Romania grain exports fall in January
Friday April 19 2013
Romania's wheat exports fell in January following a poor harvest in 2012 due to drought.
Wheat shipments were pegged at 88 000 tonnes in the month, including 11t which had been
imported from Hungary, Bulgaria and Moldova. Iraq (52 000t) and Turkey (17 000t) were the
largest export markets in January. Maize net exports also fell in the month to 72 000t.
Shipments were low compared with 2012 volumes when wheat and maize exports amounted
to 2.2 million tonnes each, up by 44% and down by 6%, respectively, on 2011.
Drought damaged Romanian crops in 2012 with Coceral reporting a 50% drop in maize to 5.23
million tonnes in December. Wheat production was down by 28% in 2012 to 5.0mt.
In its latest forecasts in March, Coceral predicted Romania wheat production to rise by 23% in
2013 to 6.12mt with maize output up by 60% to 8.63mt.
Source: Agrar Europe
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Moldova
Moldova. Agricultural producers to pay 8% VAT
Moldova’s agricultural producers will be exempted from payment of 12% tax. Now they will pay
8% of VAT, according to a bill passed into law by 80 deputies.
So, the government decided that producers shall pay 20% VAT and the state shall return them
12% within 30 days.
Source: Agrar Europe

Montenegro
Comment: Montenegro must improve agriculture sector prior to EU membership
Wednesday April 17 2013
EU membership is a step closer this spring for Montenegro, but this small Balkans state badly
needs investment to boost its flagging agricultural sector.
Alan Bullion writes: The Irish Presidency has agreed, on behalf of the Council of the European
Union, with Montenegro to provisionally open the second chapter in its negotiations under its
EU accession process since this started in June 2012.
However, there is still much more progress to be made to proceed to the next stage, for instance on media freedom and gender equality. "We expect to see this work continuing and
intensifying, particularly in areas of core importance to the process, especially the chapters on
judiciary and fundamental rights, and justice, freedom and security.
"Montenegro also has vital work to do to tackle rule of law issues in the country. We will work
to achieve further progress in the negotiations during the remainder of our term," said Irish
ambassador Rory Montgomery.
The country already uses the euro as its currency even though it is not yet an EU member, as
well as being part of the Schengen passport-free travel zone. In order to avoid inflation, Montenegro in 1999 decided to abandon its own dinar currency. It introduced the German mark
with the consent of officials in Berlin. In 2002, when the euro currency was introduced, Montenegro started using it too.
Now Montenegro is imposing strict austerity measures, such as the freezing of pensions and
additional taxation of earnings, and other fiscal rules, all in attempt to retain the euro as its currency when it eventually joins the EU.
Source: Agrar Europe

Ukraine
Ukraine. Grain crop prospects good - weather center
April 19, 2013

The difficult weather conditions, which have brought a lot of troubles to Ukraine, will not harm
the current grain crop, the national weather center head, Mykola Kulbida, told a briefing on
Thursday.
According to him, winter crops on all the territory of Ukraine have entered into their growing
season, even in the extreme northwest regions: "Their general condition can be assessed as
good and very good. And quite a small amount of acreage is in a satisfactory condition.
Kulbida is sure that the losses will be small - from 5% to 8%. "This is a very small amount, because the average percentage of land that comes out of winter in a poor condition in Ukraine is
about 10% per year," he explained, advising not to worry about winter crops: "They are in a
good condition. And we can assess their potential yield by 15-20 percent higher than last
year."
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Regarding spring crops, the weather center head said they suffered from a significant flooding
of inundated areas and agricultural land in the Polisia zone. "The delay in sowing of spring
crops here will be essential. It will be from 10 to 15 days, at least. And this delay automatically
entails a reduction of the future crop by 15-18%,"
Source: Black Sea Grain

Ukraine needs more tractors to meet crop target
Monday April 15 2013
Ukraine agriculture minister Mykola Prysyazhnyuk has announced plans to increase tractor
and harvester production to 12 800 and 2 500 units, respectively, in order to meet the country's
harvest goals by 2017.
"To achieve 80 million tonnes of gross grain harvest we need technical re-equipment," the minister said. "Thus today we should support domestic high productive harvester production with
leading foreign companies to achieve this goal."
The minister announced five investment projects that will enable Ukraine meet its 2017 harvest
goal.
Prysyazhnyuk stressed that small and medium sized producers would be able to purchase
new equipment through agro leasing programmes.
Ukraine was the world's fourth largest maize exporter in 2012 with exports more than doubling
to 15.6 million tonnes, according to customs data. Wheat exports also more than doubled to
8.7mt in the year.
Egypt, Spain and Iran were the Ukraine's largest maize markets with Egypt, Spain and Israel
the biggest wheat customers.
The agriculture ministry reported this month that shipments
Source: Agrar Europe

Russia
Russian Spring-Grain Sowing Seen More Than Double Year-Ago
April 18, 2013
Grain sowing in Russia, this season’s fifth-biggest wheat exporter, is proceeding at more than
double last year’s rate after an early spring in southern regions, the Agriculture Ministry said.
Spring grains and pulses covered 1.45 million hectares (3.6 million acres) with 590.000 hectare a year ago.
Russian farmers, who lost a quarter of their crops to a drought last year, sped up sowing in a
bid to meet the ministry’s goal of reaping as much as 95 million metric tons of grains. The government aims to cover 30.3 million hectares in total with spring grains and pulses, today’s response showed.
Farmers in the Southern Federal District sowed spring crops on 796,300 hectares so far, about
30 percent of the target for the region and up from 255,100 hectares last year, the ministry
said. In the North Caucasus Federal District, plants covered 276,800 hectares, 36 percent of
the local goal.
The total grain and pulse harvest for the 2013-14 season beginning July 1 is forecast at 90
million to 92 million tons and may reach 95 million tons if weather is favorable. Last year’s crop
came to 70.9 million tons, according to government statistics.
Source: Black Sea Grain
New cases of ASF in Russia, Tver region
African Swine Fever Virus (ASF) was again found in the wild in Kesovogorskaya
Kesovogorsky districts) and Rumelko-Sporting (Kashinsky district) of the Tver region
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These municipalities were already quarantined due to ASF, which until now has not been removed. A number of dead wild boars have been found to be infected with the virus, reported
the regional department of Russian veterinary service Rosselkhoznadzor.
"Boars that have been infected with ASF was shot during the depopulation measures," according to Rosselkhoznadzor.
Since the beginning of 2013 this is respectively the seventh and eighth outbreak of ASF in the
Tver region. The situation is so complicated that the regional authorities advised residents engaged in pig production, to think about the possible transition of their farms to alternative types
of livestock. Currently in the region a program is being developed aimed to support farmers
who will decide to sell all their pig stock and purchase poultry or cattle.
Source Pig Progress ---- April 19, 2013

South America
Brazil
Brazilian Indians storm Congress over land rights
Thursday April 18 2013
Brazilian Indians have stormed the Congress over proposals to change the way indigenous
lands are recognised.
Members of around 70 tribes staged the demonstration this week in protest at a Congress farm
committee proposal to amend the constitution to require Indian reservation boundaries to be
approved by Congress rather than just the federal government.
Tribal representative Paulino Montejo told Reuters: "There are entities in Congress that want to
roll back indigenous rights in Brazil."
A spokesman for the agriculture committee said some law-makers feared that indigenous land
demands would jeopardise Brazil's status as the world's bread basket.
Brazil has reserved around 13% of its territory for Indians, who account for 0.4% of its population, which is bringing them increasingly into conflict with farmers looking to expand their lands.
The government evicted 7 000 farmers and their families from their land in the leading soyabean growing state of Mato Grosso earlier this year after the area had been ruled as an Indian reservation.
Source: Agrar Europe
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Nye medlemmer i Danish Farmers Abroad
Vi byder velkommen til og ser frem til samarbejdet med 8 nye medlemmer af DFA:
1 IWC, International Woodland Company A/S
2 Eskelund A/S
3 DA-LAT AGRO
4 HTC AGRO
5 Jordbrugets Uddannelsescenter Aarhus
6 AgroKorn
7 PHARMACOSMOS
8 Danfoil

Firmamedlemmer:
Firmaprofil
Medlemmerne af Danish Farmers Abroad nyder godt af et godt samspil med deres leverandører og aftagere.
I foreningen Danish Farmers Abroad giver dette sig til udtryk ved, at en række leverandør- og
servicevirksomheder har meldt sig ind i foreningen som ”firma medlemmer”.
Det er vi særdeles glade for, da det giver foreningens medlemskreds en god og udbytterig
bredde – og øget dynamik i foreningen.
For at øge kendskabet til vore firmamedlemmer har vi valgt at give spalteplads til et af firmamedlemmerne i hvert nyhedsbrev.
I dette nummer er det firmaet DANVET, der giver et kort indblik i firmaets struktur og profil. Se
side 16.
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