SPEED DATING

med konsulenterne fra Husdyr-, miljø- og juraafdelingen

Træt af timelange foredrag? Træt af at brænde inde med spørgsmål, som du ikke har
lyst til at stille foran en masse andre? Så er dette arrangement noget for dig:
Speed dating i små grupper og rig mulighed for at stille individuelle spørgsmål.
Patriotisk Selskabs Husdyr-, miljø- og juraafdeling inviterer til speed dating med
afdelingens konsulenter.
INFO OG PRIS
Deltagerne opdeles i mindre grupper, som på skift kommer til at høre i alt seks relevante oplæg. Der vil efter hvert oplæg være
rig mulighed for at stille konkrete spørgsmål i forhold til egen bedrift og mulighed for at drøfte videre med de øvrige i gruppen.

Dato: Tirsdag 27. maj 2014
Tid: kl. 14.00-18.00
Sted: 	Patriotisk Selskab, Ørbækvej 276, 5220 Odense SØ
Bindende tilmelding senest fredag 23. maj 2014 på tlf. 6315 5400, patriotisk@patriotisk.dk eller på www.patriotisk.dk.
Arrangementet er åbent for alle og koster 100 kr. Ved tilmelding oplyses, om du har svin, øvrige eller ingen besætning.

TID

PROGRAM

Kl. 13.45

Ankomst, registrering og kaffe

Kl. 14.00

Velkomst v. formand for Husdyrbrugsudvalget Søren Bonde

Kl. 14.10

Introduktion til dagen v. afdelingsleder Lisbeth Shooter

Kl. 14.20

Speed dating starter
Møderum 1: ”Tilskud? Ja tak”
– v. miljøkonsulent Kristian Petersen
Med 280 mio. kr. afsat til miljøteknologiordningen alene er der rigtig mange muligheder for at søge om tilskud
til miljøteknologi for husdyrbrug ved nybyggeri og renovering samt teknologier til reducering af pesticider. Hertil
kommer alle de øvrige tilskudsordninger såsom tilskud til vedvarende energi. Kom og få et overblik over dine
muligheder samt viden om, hvordan lige netop du får en bid af tilskudskagen.
 øderum 2: ”Hvo intet påklager, intet vinder”
M
– v. juridiske konsulenter Kirsten Dühr og Rikke Gade Trinskjær
Landmænd skal kende deres rettigheder bedre og bruge klagesystemet, når der er mulighed for at gøre indsigelse. Hvordan håndterer man en klage over administrative afgørelser m.v.? Hvordan håndterer man uenigheder
med fx kommunerne?
 øderum 3: ”Beskyt din bedrift”
M
– v. miljøkonsulent Tine Zimmermann
Med 124 Krydsoverensstemmelseskrav (KO Krav), som skal overholdes, kan det have seriøse, økonomiske konsekvenser, hvis et eller flere krav ikke overholdes. Hvor er de typiske faldgruber? Hvordan håndterer man anmeldt/
uanmeldt besøg? Hvilke andre tilsyn på bedriften skal man som landmand være opmærksom på?

Kl. 15.35

Kaffe & kage

Kl. 16.00

Speed dating fortsætter
 øderum 1: Er der plads til husdyrbrug i fremtiden?
M
– v. miljøkonsulent Sheila Neldeborg
Med en ny målrettet miljøregulering på vej med adskillelse af husdyranlæg og mark står landbruget over for nye
udfordringer i forbindelse med placering af nye stalde samt udvidelser af eksisterende anlæg. Hvilke muligheder
og konsekvenser er der med de nye tiltag? Hvad betyder de nye dyreenheders beregning for husdyrproducenter?

Her vælges mellem "for svineproducenter"
eller "øvrige husdyrproducenter"

 øderum 2: ”Vand til vin”
M
– v. miljøkonsulent Kristian Petersen
For at bringe mere lokal viden ind til planlægningen af 2. generations vandplaner skal kommunerne med bistand
fra lokale vandråd udarbejde forslag til hvilke vandløbsstrækninger, der skal påføres indsatser. Patriotisk Selskab
har kandidater med i alle de fynske vandråd. Hvordan arbejder vandrådene og hvad er processen? Hvad kommer
de nye vandplaner til at betyde for dig som lodsejer?
 øderum 3: - for svineproducenter: ”Hvorfor du ikke har råd til at lade være!”
M
– v. svinekonsulenterne Lisbeth Shooter og Mette Skjold Sørensen
Patriotisk Selskab er sammen med DK Svinerådgivning med i Danmarks største demo-projekt - VSP’s Minus30
FE pr. produceret svin - hvor der implementeres længerevarende, strategisk rådgivningsforløb på svinebesætninger. Hvad er gevinsten ved at investere i et strategisk rådgivningsforløb? Hør om erfaringerne fra to besætninger
og få inspiration til, hvad du kan gøre på din besætning.
 øderum 3: - for øvrige husdyrproducenter: ”Få papir på det!”
M
– v. juridiske konsulenter Kirsten Dühr og Rikke Gade Trinskjær
Håndslag og mundtlige aftaler er stadig meget almindelige i landbrugsbranchen. Det er alt lige fra samarbejder
mellem gårde, faste leveringsaftaler, aftaler med kommuner osv. Dette kan dog have alvorlige økonomiske
konsekvenser, hvis det går galt. Få et overblik over de vigtigste overvejelser, der skal tages, når man indgår en
aftale.

Kl. 17.20

Opsamling i plenum og evt. afsluttende spørgsmål til indlægsholderne

Kl. 17.30

Afrunding v. formand for Husdyrbrugsudvalget Søren Bonde

Kl. 17.40

Spisning: Grill med tilbehør

Patriotisk Selskab

Tel +45 6315 5400

Kontoret er åbent:

Ørbækvej 276

patriotisk@patriotisk.dk

Mandag til torsdag kl. 8.00 - 16.00

5220 Odense SØ

www.patriotisk.dk

Fredag kl. 8.00 - 15.30

