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Udnyt muligheden for et godt netværk
Inspiration, et internationalt indblik og ikke mindst et netværk på tværs af

landegrænser er blot få af de ord, der beskriver fordelene ved et medlemskab af

foreningen European Pig Producers.

Danske svineproducenter betragtes verden over som nogle af de
mest innovative og førende i branchen. Det vækker derfor undren i
foreningen European Pig Producers - EPP, at der ikke er flere danske
svineproducenter der melder sig ind i foreningen og udnytter
muligheden for et inspirerende netværk og dybere indsigt i
produktionen hos kolleger i andre lande.

Ifølge medlem og svineproducent Torben Lundsgaard, Langeland, er
der tale om en forening, der tæller godt 600 svineproducenter og
øvrige interessenter i branchen fra 22 lande.

- Vi mødes hvert år til en kongres, der på skift afholdes i de
forskellige lande. Her er der udover en række faglige indlæg og
fokusområder også mulighed for at komme ud på bedriftsbesøg og
virksomhedsbesøg i følgevirksomheder. Der er dermed tale om et
arrangement, hvor der er alle muligheder for at høre om de vilkår,
som de europæiske kolleger arbejder under.

Holland, Tyskland og Belgien tæller den største del af medlemmer,
men omgangssproget i foreningen er engelsk.

- Tiden til sociale relationer vægtes højt i forbindelse med den årlige
kongres. Både rundt på ekskursioner og om aftenen er der god tid til
at skabe netværk og møde mennesker med et stort engagement,
forklarer Torben Lundsgaard, der kan nævne op til flere eksempler
på danske medlemmer, der har haft stor gavn af det europæiske
netværk rent forretningsmæssigt.

 

Netværk
Rune Nielsen, Støvring, har været medlem af EPP i over 10 år nu. Han
er tidligere svineproducent, men har fortsat medlemskab i
foreningen, hvor det brede netværk netop har været en stor hjælp,
da han for fem år siden gik nye veje med anden virksomhed.

- Det er en god mulighed for at komme tæt på folk i et forum, hvor
man ikke er en træls sælger, forklarer Rune Nielsen, der er indehaver
af RN Solutions, der blandt andet forhandler LED-belysning til
svinestalde.

Udover kongressen en gang årligt så mødes medlemmerne også i
forbindelse med andre events og messer rundt i verden. For
eksempel er der tradition for, at foreningen mødes aftenen før
EuroTier i Hannover. Derudover holder mange kontakten via mail,
besøger hinanden i forbindelse med ferier eller i anden
sammenhæng.

- Det er virkelig et super godt netværk. Man får snakket med både
små og store innovative svineproducenter, der alle har det til fælles,
at det er nogle, der vil, lyder det fra Rune Nielsen, der påpeger, at
medlemskab lægger lidt op til, at man kan lide at snakke, hygge sig
og skabe nye relationer.

 

Jubilæum
På trods af et forholdsvist lavt antal danske medlemmer i EPP så blev
klubben faktisk stiftet på dansk grund den 1. januar 1990, og der kan
dermed fejres 30-års jubilæum i Holland til næste år.

- Det er en forening, der hovedsageligt er for landmænd, men hvor
mange firmaer også ønsker medlemskab. Her har flere lande dog
lagt en begrænsning på, så højst en tredjedel af landets medlemmer
må være firmaer, forklarer formand for den danske klub,
svineproducent Henrik Refslund Hansen, Bredebro, der
understreger, at man i foreningen lægger stor vægt på, at
firmamedlemmer ikke direkte sælger og udnytter netværket i
forhold til salg.

Personligt har medlemskabet både givet ham aha-oplevelser,
festlige- og faglige oplevelser.

- Vi møder mennesker og blander os på tværs af landegrænser og er
jo egentlig en pendant til European Dairy Farmers, der for nylig har
haft kongres i Danmark, forklarer Henrik Refslund Hansen.

Han peger ligeledes på, at de udenlandske medlemmer stiller sig
uforstående overfor Danmarks minimale repræsentation af
svineproducenter, men vurderer, at det måske skyldes, at vi i
Danmark har et lidt andet setup af arrangementer og foreninger i
branchen.

- Måske er producenterne i Danmark lidt fyldt op af de mange tilbud
om møder, kurser og erfagrupper, der er. Det er bare lidt synd, for
mange går glip af det, der sker i resten af Europa, og de producenter
der først har været med til kongressen én gang, de er vildt
begejstrede, påpeger formanden.

 

Rammevilkår
Ifølge Henrik Refslund Hansen så giver EPP blandt andet
svineproducenter muligheden for at få et dybere indblik i mange af
de ting, som vi i hverdagen snakker om i Danmark, herunder
rammevilkår.

Samtidig har formanden især bidt mærke i de fagrelaterede
kulturforskelle. For eksempel forskellen i de indledende spørgsmål
blandt kolleger.

- I de øvrige lande er det første spørgsmål typisk »Hvilken genetik
har du?«. Hvor det i Danmark hidtil har været spørgsmålet om, hvor
mange grise man har pr. årsso.

Netværket i EPP giver her rig mulighed for at få svar på spørgsmål på
alt lige fra sammensætningen af bedrifter, indtjeningsmuligheder i
henhold til notering, arbejdskraft, miljøproblematikker og
dyrevelfærd.
 

Kort om European Pig Producers
● EPP er et europæisk netværk for svineproducenter og personer
med interesse for svineproduktion, hvor formålet er at udveksle
erfaringer og viden om svineproduktion mellem de enkelte
medlemmer samt belyse svineproduktionens vilkår og udvikling i
de deltagende lande.

● EPP har ikke nogen selvstændige erhvervspolitiske ambitioner.
Men ønsker gerne at ruste sine medlemmer til at deltage i de
nationale faglige fora med den viden, det giver at være
velorienteret om forholdene i de øvrige europæiske lande.
Gennem indsigt i hinandens arbejdsvilkår og rammebetingelser
søger EPP at skabe et kollegialt netværk mellem svineproducenter
i Europa.

● EPP er organiseret i nationale medlemsgrupper med et
fællessekretariat hos Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft i
Frankfurt am Main. Fællessekretariatet koordinerer samarbejdet
mellem de nationale klubber og er derudover støttefunktion når
de nationale klubber arrangerer den årlige internationale kongres.

● Præsident siden 2018: Gert van Beek fra Holland.

● Formand for den danske klub, EPP Danish Branch er Henrik
Refslund Hansen.

● Kontingentet er årligt 1.500 kroner for egentlige medlemmer og
2.000 kroner for samarbejdende medlemmer. Kontingentet går til
sekretariaterne i Frankfurt og til det danske sekretariat samt til
rejseudgifter i forbindelse med komitémøder.

Kilde: www.pigproducer.net
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Hvert år samles medlemmer af European Pig Producers til en kongres, der på skift afholdes i de forskellige lande. Her er
der udover en række faglige indlæg og fokusområder også mulighed for at komme ud på bedriftsbesøg og
virksomhedsbesøg i følgevirksomheder. Privat foto
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Projektleder, Naturstyrelsen Midtsjælland
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Jytte Kildegaard Poulsen
Fuldmægtig, VKST
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Morten Jessen
Salgschef for svinefoder i Nordjylland, Mollerup Mølle
07-01-2022

Klaus H. Petersen
Koordinator, LAG Bornholm
05-01-2022
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