
 

 

Nyhedsbrev 2010 December 

 

Det er efterhånden ved at være et stykke tid siden vi har skevet hvad der sker på ”farmen”. 

Derfor kommer der her en lille update. 

Som vi skrev i sidste nyhedsbrev var vinterafgrøderne hårdt ramt af den lange vinter. Dette 

medførte da også et lidt ringere udbytte i hvede og triticale. Derimod gav rapsen og 

vårbyggen som forventet.  

Efterårsarbejdet forløb også som planlagt. Vi har som noget nyt i år etableret rug i ca. 25 ha. 

Det bliver spænende at følge denne afgrøde, der af mange betegnes som værende en overset 

afgrøde pga. de lave ”pasningsomkostninger” og deraf bedre total økonomi. Efterhånden er vi 

også ved at have helt styr på vores autostyrings traktor, der virkelig laver noget flot 

såarbejde og giver chauføren en uovertruffen komfort samt overblik over det arbejde der 

udføres. Efterhånden bliver den også brugt til flere og flere opgaver så som sprøjtning 

brakpudsning m.m. 

Inden høst nåede vi lige akkurat at får etableret en brovægt. Fremadrettet giver det os et 

mere nuanceret indblik i markernes udbytteniveauer samt mulighed for kontrol af 

gødningsarbejdet m.m. 

I efteråret har vi haft nogle nedbrud på vores gamle frontlæssertraktor derfor besluttede 

vi os for, at investere i en ny. Valget foldt på en ny Case IH Puma 165 CVX med en Quicke Q 

65 frontlæsser. Det bliver helt sikkert ikke den sidste traktor med trinløs transmission vi 

kommer til at disponere over.    

Derudover har vi her i efteråret endeligt fået vores miljøgodkendelse til den nye 

svineproduktion på Spøttrup Mark 2. Desværre er denne afgørelse blevet påklaget til 

miljøklagenænvet, og vi ved ikke helt om dette har opsættende virkning. Vi arbejder derfor i 

øjeblikket meget intens på, at får de sidste detaljer på plads omkring projektet herunder 

også financieringen.  

I ønskes alle en God Jul og Godt Nytår 

MVH. 

Personalet på Spøttrup Svineproduktion A/S 

P.S.  Der er uploadet lidt flere billeder i galleriet 


