DET JORDBRUGSVIDENSKABELIGE FAKULTET
AARHUS UNIVERSITET

Plantedirektoratet

Spørgsmål vedrørende gødningsproduktion hos mink
Fakultetssekretariatet
I mail af 9. juni har

Plantedirektoratet
I mail af 9. juni
stillet
harfølgende
Plantedirektoratet
spørgsmål:stillet følgende spørgsmål:

Susanne Elmholt

Hvad indeholder begrebetHvad
1 mink-årstæve
indeholder? begrebet 1 mink-årstæve?
Koordinator for
Hanner?
Hanner?
myndighedsrådgivning
Golde tæver?
Golde tæver?
Dato: 09. juli 2009
Andet?
Andet?
Nogle minkavlere sælger hvalpene ved ca. 3 ugers alderen:
Direkte tlf.: 89991858
E-mail:
Nogle minkavlere sælger hvalpene
ved ca.
3 ugersgødningsproduktionen
alderen:
Hvordan
beregnes
for tæven, der beholdes med
susanne.elmholt@agrsci.dk
kun 1 hvalp?
Hvordan beregnes gødningsproduktionen
for tæven, der beholdes med kun 1 hvalp?
Afs. CVR-nr.:
31119103
Hvordan
beregnes gødningsproduktionen
Hvordan beregnes
for gødningsproduktionen
hvalpe der indkøbes? for hvalpe der indkøbes?
Hvad er jeres mening om opgørelsen af årstæver fra DPA?
Side
1/2er jeres mening om opgørelsen af årstæver fra DPA?
Hvad
Forskningsleder Hanne Damgaard Poulsen har forestået besvarelsen, som
følger herunder.
En årstæve omfatter et moderdyr i 365 dage inkl. hvalpe og bidrag fra handyr,
da der summeres over det totale foderforbrug til hele produktionen,
som derefter fratrækkes den aflejrede mængde i dyrekroppene. Det betyder,
at såvel gold-, drægtigheds- og laktationsperiode er inkluderet i enheden
”årstæve”.
Antallet af hvalpe, der indgår, ændrer sig over tid, og aktuelt (2008) er der
5,40 hvalpe/årstæve, som det fremgår af standardforudsætningerne for husdyrgødningsproduktionen (Tabel 5a i Vejledning om gødsknings- og harmoniregler).
Da gødningsnormerne er opgjort for 365 dage og samlet for hele produktionen, er det ikke muligt ud fra det foreliggende datamateriale at opdele gødningsproduktionen for tæver, der afleverer hvalpe og kun beholder en enkelt,
og for tæver der modtager hvalpe. Det vil kræve et større udredningsarbejde
med indhentning af yderligere data eller skøn af værdier.
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Der henvises i henvendelsen fra PD til en opgørelse af DPA, som ikke er medsendt. Hvis der er tale om en enkelt konkret sag, kan vi evt. kigge på den, da
vores grunddata som nævnt ikke umiddelbart giver mulighed for den ønskede
underopdeling.
Med venlig hilsen
Susanne Elmholt
Seniorforsker, koordinator for DJF’s myndighedsrådgivning

