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Axelborg

Deltagere

Biarne Wohlfahrt (Dansk Fåreavl), Christian Svendsen
(Fællesorganisationen Får), Elisabeth Demandt
(NaturErhvervstyrelsen), Jens Bonderup Kjeldsen
(Brancheforeningen Får og Geder), Jesper Boldt Hansen
(Landbrug og Fødevarer), Lars Kolze (NaturErhvervs§rrelsen),
Per Ploug (Danske Lammeproducenter), Rikke Lilienthal
{Landbrug & Fødevarer) og Torben Lauritsen (Økologisk
Landsfonening)
Handlingsansvarlig

Møde i fårebranchen vedr. Fåreafgiftsfonden
Konklusion
Det blev aftalt, at branchen i nærmeste fremtid mødes for at diskutere:

-

Herunder hvilke afgraensede aktiviteter branchen kan enes om at løfte
fællesskab.

-

Per Ploug

StrategiforFåreafgiftsfonden
i

Fastsættelse af afgiftsniveau i forhold til det ønskede aktivitetsniveau
Her i særdeleshed, om hvorvidt afgiften skal differentieres, evt. iforhold til:
Forskellige dyrkategorier, størrelser eller lignende.
o Minimum- og maksimumsgrænser for den enkelte producent.

Det blev aftalt, at Per Ploug vil tage initiativ til mødet. L&F og NAER har indvilget i at
bistå iforbindelse med gennemførelse af mødet. Mødet afuikles snaresi muligt.

Nedenfor er indsat et tematisk mødereferat.
Formål med Fåreafqiftsfonden
Fondens historiske virke blev diskuteret, og der var enighed om, at der i branchen var
forskellige syn på, hvilket formål Fonden skulle tjene, og hvilket formål den i en årrække
havde tjent.
Der var ligeledes uenighed om, hvilken størrelse Fonden skal antage, samt hvilke
aktiviteter den skal løfte. I forsamlingen var en konstruktiv forståelse af, at alle i
varierende grad kan opnå nytte af Fondens aktiviteter, men samtidig at Fonden har
behov for fokusering af, hvilke typer af indsatser, der skal udgøre Fondens kerne.
Fårebranchen er repræsenteret ved en stor diversitet, hvilket i nogle henseender også
betyder, at fåreholderne har gavn af forskellige typer af projekter. For små fåreholdere
bringer slagtehuskurser, medicinkurser m.m., større værdi end for større fåreholdere,
der har tilknyttet konsulenter til at bistå dem i lignende spørgsmåI. Omvendt kan større
holdere have en større nytte af afprøvninger, avlstiltag og afsætningsfremmende
aktiviteter, der kan være med til at optimere deres bedrifter samt hjælpe til at fremme
salget af får og lam.

