20

ØKOLOGISK LANDBRUG

MARK & STALD

31. august 2018 nr. 636

Denne brogede flok fra Hegnsholt Hønseri lægger æg i mange farver, som sælges til restauranter.

Stalddørssalg er den bedste forretning for de små ægproducenter
Hegnsholt Hønseri lagde
knastørre marker til
den ene af to temadage
om mobile løsninger til
fjerkræ, som Økologisk
Landsforening var vært
ved i begyndelsen af
august
FJERKRÆ
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På få år er Hegnsholt Hønseri med
Johanne Schimming i spidsen vokset til en alsidig fjerkræ-produktion,
hvor der eksperimenteres med produktion i mobile stalde, hvori der produceres både slagtekyllinger og æg.
I begyndelsen af august var hønseriet den fysiske ramme om den ene
af to temadage om mobile løsninger
til fjerkræ, som Økologisk Landsforening var vært for. Temadagen er en
del af projektet ’ Udvikling af mobile
staldsystemer til svin og fjerkræ’,
som har fået støtte fra Fonden for
Økologisk Landbrug.
Johanne Schimming har specialiseret sig i et samarbejde med en del
restauranter i København, hvilket betyder, at hun på sine marker også har
høns gående, som ikke nødvendigvis
er flittige æglæggere, men som til
gengæld enten kan lægge æg i flotte
farver eller med en bedre smag.
Produktionen startede i sin tid
i små skurvogne, som nu er sat til
salg, da Johanne Schimming fremover vil satse på rundbuehaller til
æglæggerne og kyllingerne.
Net over kyllinger
- Slagtekyllingerne går nu i små, flytbare huse; men på grund af måger

og skader, som ikke holder sig fra at
tage vores kyllinger, har vi haft net
over husene og gårdene til slagtekyllinger. Derfor har vi ikke kunnet flytte
husene hen over sommeren, fortalte
Johanne Schimming.
De fleste høner går i dag i rundbuehaller, som er placeret på 900
meter lange markstriber, hvor husene i løbet af et år flyttes fra den ene
ende til den anden.
- I skurvognene går de 50 høns,
der lægger specialæg. Deres æglægningsprocent er en tredjedel af æglægningsprocenten hos vores Lohmann Lite-høner, fortalte Johanne
Schimming.
Æg fra kødracer
Med en alsidig produktion på Hegnsholt Hønseri vil Johanne Schimming
meget gerne have vænnet sine
kunder til at købe æg fra kødracer,
så hun kan bruge hankyllingerne til
slagtekyllinger og hønnikerne kan
blive æglæggere.
- Udfordringen er, at kødracerne
lægger halvt så mange æg som
æglæggerracerne, fortalte Johanne
Schimming.
I produktionen indgår også 120
landracehøns, som tilsammen lægger otte æg om dagen.
- Én af mine kunder efterspørger
disse æg, fordi netop disse æg har
flere smagsnuancer, end de andre
æg, vi producerer, fortalte Johanne
Schimming.
Erfaringer skal deles
Deltagerne på temadagene fik tilbud
om at etablere erfa-grupper - én på
hver side at Storebælt. Et tilbud, som
13 deltagere på Sjælland tog imod. I
år og næste år vil erfagrupperne mødes fire gange, og de vil blive indbudt
til en uddannelsesdag - alt sammen

med det formål at hjælpe deltagerne
i gang med et mobil fjerkræproduktion.
Kend reglerne
Niels Finn Johansen fra Seges Økologi fortalte på temadagen om regler, produktionssystemer, fodring og
pasning.
- Jeg er faktisk meget usikker på,
hvor mange økologiske høner der går
i mobile staldanlæg. Forleden, da vi
var på temadag hos Kim Qvist ved
Århus, var det mit bud, at der var ca.
2.000 høner i mobile stalde; men vi
blev den dag enige om, at tallet nok
snarere er et sted mellem 8.000 og
10.000, sagde Niels Finn Johansen.
Der findes ikke i et specifikt regelsæt for mobile stalde, som derfor
skal overholde de samme retningslinjer som faste stalde.
Det betyder, at der max må være
seks høner pr. kvm, at flokkene ikke
må være større end 3.000, at næbtrimning er forbudt, at der skal være
dagslys i stalden, at der skal være
minimum 18 cm siddepind pr. høne,
mimimum en kvm redebund pr. 83
høner, fire meter udgangshul pr. 100
kvm stald-areal, ti cm trugkant ved
aflange trug og fire cm ved runde
trug pr. høne - og endelig skal der
være en vandniple pr. ti høner, fortalte Niels Finn Johansen.
Dertil kommer meget detaljerede
regler for, hvordan man beregner
nettoarealet.
Staldfirmaer har udviklet faste
stalde, som lever op til det detaljerede regelsæt for stalde til økologisk fjerkræ, og de senere år er der
kommet mobile stalde på markedet,
hvoraf i hvert fald ét system faktisk
ikke kan miljøgodkendes, fordi der
ikke er fast bund i hønsehuset.

Sælg hvor du får mest for dine æg
- De store pakkerier er måske ikke
det mest oplagte sted at afsætte
sine æg, hvis man er en lille producent. Blandt andet fordi prisen, man
får pr. æg, ikke er er så høj - for eksempel afregnes små æg helt ned til
30 øre pr. æg, mens de store æg kan
afregnes til 124 øre pr. æg, sagde
Niels Finn Johansen, som i stedet
havde forslag til andre løsninger:
- Man kan for eksempel sælge
sin produktion i et CSA-system, hvor
forbrugerne køber en ’æg-aktie’ og
til gengæld har ret til en vis del af
produktionen. Det giver producenten
et godt grundlag, fordi produktionen
på forhånd er afsat, sagde Niels Finn
Johansen. Han fortsatte:
- Vores erfaringer viser, at stalddørssalg, hvor man kan få helt op til
3 kr. pr. æg, er den bedste forretning.
Har man en større produktion,
kan man lave sit eget ægpakkeri.
Og går man all in, er der rigeligt med
udstyr på markedet, som kan både
veje, sortere og pakke æggene.
Aminosyrer udfordrer
Foderet til hønsene kan man enten
selv dyrke eller købe. Den store udfordring i den økologiske produktion
er fire essentielle aminosyrer: Methionin, cystin, lysin og threonin.
- Disse svovlholdige aminosyrer er
det svært at få nok af i det økologiske foder, fordi det ikke er tilladt at
bruge syntetiske aminosyrer, som er
tilladt i den konventionelle produktion. Resultatet er, at proteinindholdet
i foderet er relativt højt for at få dækket alle aminosyrer ind i tilstrækkeligt omfang, forklarede Niels Finn
Johansen.
Han understregede vigtigheden
af, at man ikke ændrer i foderet fra
dag til dag:

- Altid samme foderstruktur og
vær konsekvent omkring grovfodertildelingen: samme mængde, samme type og samme tidspunkt hver
dag, sagde Niels Finn Johansen.
I anledning af at temadagen foregik hos Johanne Schimming, blev det
også drøftet på mødet, hvordan man
forholder sig til brugen af for eksempel rester af uforarbejdede grøntsager fra restauranter.
- Resterne skal være dokumenteret økologiske, og de må aldrig have
været længere end til grovkøkkenet,
hvis de skal bruges som foder til hønsene, sagde Niels Finn Johansen.
Bedre samspil
Projektleder Lars Lambertsen fortalte om projektet, der har til formål at
bidrage til et bedre samspil mellem
planter, miljø og dyrevelfærd, som
kan opnås via mobile husdyrproduktioner i marken. Samtidig giver den
mobile driftsform den transparens,
som efterspørges af forbrugerne.
- I projektet arbejder vi for at skabe overblik over behov for teknisk
udstyr, og over de fordele og ulemper
der er ved eksisterende mobile stalde, ligesom vi kommer med indspil til
udvikling af nye stalde, fortalte Lars
Lambertsen.
Derudover arbejdes der i projektet også med forslag til velegnede
sædskifter og afgrødevalg.
- Vi har lavet faktaark om lovgivningen for mobile stalde samt byggeblade. Vi afdækker også, hvordan
den eksisterende lovgivninger passer til produktionsformerne, sagde
Lars Lambertsen og fortsatte:
- Endelig kigger vi også på, hvordan produktionskoncepterne vedrørende fjerkræ og svins effekt på
råvaren og tilhørende afsætningsmuligheder.

