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Efter et par hårde vintre oplevede vi en vinter med megen nedbør og kun lidt frost, såle-
des at det faktisk blev en ”grøn” vinter. Det gav god overvintring af vintersæd og græs-
marker. 
Forårsarbejdet kom tidligt i gang og kunne gennemføres over en lang periode. Det var 
da også nødvendigt, da der skulle køres større gyllemængder ud og forårspløjes større a- 
realer, efter gennemførelse af de nye miljøregler. 
De store gylletanke viste sig i denne vinter at være til stor gavn, der hvor de var etable-
ret. Man undgik at skulle køre gylle ud på de opblødte marker hver 3 eller 4 uge og man 
kunne ved forårsudbringning opnå en betydelig bedre gødninsvirkning. 
Udbytterne blev for de fleste afgrøder pæne, selv om høstvejret mange steder drillede, 
således at den sidste del af af afgrøderne blev bjerget under våde og vanskelige forhold. 
I græamarkerne er der høstet store udbytter og roerne har ligeledes været særdeles gode 
de fleste steder. 
1988 blev i øvrigt året hvor de nye bestemmelser om obligatorisk mark og gødningspla-
ner startede. Det var dog helt utilfredsstillende at de skemaer der skulle anvendes hertil, 
ikke blev færdige til tiden, nemlig den 1 maj. Men på grund af folketingsvalget, først lå 
klar fra ministeriet, omkring høst. 
De computer beregnede PC markplaner, der udarbejdes på planteavlskontorerne, er nu 
godkendt til formålet. 
Det er nu muligt på den enkelte ejendom under 120 dyreenheder, at dispencere fra opbe- 
varingskravet på 9 måneder, til 6 og 7 måneder, for henholdsvis kvæg og svinebrug. 
Dersom planteavlskonsulenten på baggrund af mark og gødningsplan kan godtgøre, at 
der kan ske en miljømæssig forsvarlig udnyttelse af husdyrgødningen. 
 

Husdyrbruget 
 
Antallet af malkekvægsbesætninger er fortsat for nedadgående, idet flere besætningseje-
re af forskellige årsager, alder, svimmelhed, dårlig økonomi, eller krav om miljøinveste-
ringer, har valgt at sætte malkekøerne ud og søge andet arbejde og for ældres vedkom-
mende, gå på delpension eller førtidspension. 
Strukturudviklingen går fortsat i retning af færre, men større besætninger, selv om mæl-
kekvoteordningen sætter nogle grænser, som den driftige landmand har svært ved at ind 
ordne sig under. Det forsøges imødegået ved køb eller leje af jord med tilhørende mæl- 
kekvote. På trods af mælkekvote er mælkeydelsen stadig stigende, idet den enkelte pro- 
ducent derved forsøger at imødegå de store økonomiske krav, der stilles til bedriften. 
Indtjeningen på kvægbrugene har dog generelt været nogenlunde stabil, selv om på nog-
le kvægbrug har store økonomiske problemer. 
I svineproduktionen har det økonomiske udbytte i det forløbne år været ret uændret for 
slagtesvinene, mens der soholdet har været en stigning på 5 – 10% i forhold til sidste år. 
Nedgangen i slagteværdi er blevet opvejet af faldet i foderpriserne. 
Generelt har niveauet på dækningsbidragene været til utilfredsstillende. Et skøn over 
dækningsbidragene siger ca. 2.900,- kr/årsso ved 20 grise og ca. 100 kr./slagtesvin ved 
middelgode produktionsresultater. 
  


