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Beste leden,
De tiid fleant foarby! En wat voor tijd.. we gaan
van een 'lock-down' tijd naar een tijd waarin alles
buitengewoon duur wordt. Wat betekend dat
voor de agrarische sector en voor de dagelijkse
bedrijfsvoering? Wordt het een tijd van 'beter te
duur dan niet te koop'?
Achter de schermen is er veel gaande. Zowel bij
NAJK als bij ons als AJF op het gebied van
belangen behartigen. Daarom weer de hoogste
tijd om jullie een laatste stand van zaken te geven
op een paar belangrijke dossiers vanuit AJF!
Mis je een onderwerp of speelt er iets bij jouw in
de regio? Meld dit dan bij één van de
bestuurders. Wij willen graag weten wat er bij jou
op het bedrijf of in de regio speelt.
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Melkveehouderijvakgroep

Efkes buorkje by it NAJK

De vakgroep melkveehouderij is van start! Deze vakgroep heeft
als doel om de kennis van onze leden te verrijken. Ook worden
actualiteiten relevant voor de melkveesector besproken.
Afgelopen september waren we te gast bij familie Andreae te
Jellum. Zij zetten zich in om het weidevogelbestand uit te
breiden. Daarnaast lichtte Anne Jansma vanuit Living Lab de
toepasbaarheid van natuurinclusieve landbouw op een
melkveebedrijf toe. Een geslaagde avond!
De volgende AJF melkveehouderij avond met het thema
"fokkerij op levensproductie" wordt gehouden in combinatie
met onze nieuwe partner CRV. We nemen een kijkje bij
Melkveebedrijf van Berkum, die met een levensproductie van
56000 liter van de afgevoerde koeien tot de top behoort!
Dhr. van Berkum zal zijn visie delen over o.a. het bereiken van
de zéér hoge levensproductie. Deze avond is gepland op
dinsdag 2 november 2021 om 19:00 uur. Tot dan!
PS. Wel even opgeven, wat vol=vol!
Reactie NAJK op concept 7e Actieprogramma
Tot en met maandag 18 oktober was het nog mogelijk
om te reageren op het concept 7e actieprogramma. En
dat hebben we geweten! Er is enorm veel gehoor
gegeven aan onze oproep om het rekenvoorbeeld in te
vullen en op te sturen naar het ministerie van Landbouw,
Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Het is nu afwachten
wat het ministerie met ons duidelijke geluid gaat doen,
maar wij willen jullie via deze weg in ieder geval heel erg
bedanken voor de hulp
De hele reactie van NAJK op de conceptversie van het 7e
Actieprogramma Nitraatrichtlijn (NAP) kun je op de website
van NAJK lezen.
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gesteld de grondwaterstand te verhogen tot gemiddeld
40 cm onder het maaiveld. De ambitie van het
programma is het remmen van bodemdaling en het
reduceren van CO2 uitstoot als gevolg van veenoxidatie
met perspectief voor de landbouw.

Omdat met een dergelijke peilverhoging binnen peilvakken
landbouwpercelen te nat gaan voor optimaal landbouwkundig gebruik
wordt er flankerend beleid ontwikkelt. De belangrijkste onderdelen van het
flankerend beleid is het bepalen van het waardeverlies van grond en het
verlies aan inkomen. Vervolgens wordt uitgewerkt hoe boeren
gecompenseerd worden, waarbij het doel is dat boeren niet afgekocht
worden met geld, maar dat waardeverlies van grond gecompenseerd
wordt met vervangende grond. En dat de compensatie van
inkomensverlies benut wordt voor de transformatie van het bedrijf met
hogere peilen en meer grond tot een gezond bedrijfseconomisch en
duurzaam model voor de toekomstige boeren in het veenweidegebied. De
compensatie van grond kan alleen als er ruimte gecreëerd wordt door
opkoop van stoppers of het verplaatsing van bedrijven naar elders. Voor
en met de gebieden wordt er een inrichtingsplan opgesteld en via een
gebiedsproces met grondcompensatie en ruiling tot uitvoering gebracht.
Provincie en Wetterskip gaan er vanuit dat ze tot 2030 hiervoor 417
miljoen euro nodig hebben en dat ligt nog niet op de plank. Afspraak is dat
men in gebieden alleen aan de slag gaat als er voldoende geld is, op dit
moment is dat alleen voor het gebied de Hege Warren en Aldeboarn de
Deelen.

Akkerbouw
Visie op akkerbouw 2050
Afgelopen zomer hebben we als Akkerbouw Werkgroep samen met
Leendert Jan Onnes (portefeuille houder Akkerbouw NAJK) onze input
vanuit Friesland gegeven voor visie op de akkerbouw in 2050. Vanuit
de NAJK zal er een visie worden geschreven met input uit alle
provincies.
Nitraatrichtlijn
Momenteel zijn wij als AJF binnen het NAJK ook betrokken bij het
ontwerp actieplan nitraatrichtlijnen. Het 7e actieplan ligt klaar, en kan
voor ons als akkerbouw grote gevolgen hebben op het gebied van
gewasrotatie, bodembeheer, bufferzones, bemesting,
gewasbescherming en bedrijfsvoering. Het is van groot belang dat de
plannen werkbaar blijven en niet kosten verhogend werken, dit alles
voor het behoud van een vitale sector in de toekomst!
Belangenbehartiging
Binnenkort willen wij graag met de akkerbouwafdeling(en) van AJF
bijeen komen om te spreken over de verschillende dossiers in de
belangenbehartiging. Momenteel hebben we hierover contact met de
afdelingsbestuurders. Zodra het definitief is zullen jullie een
uitnodiging krijgen.

Stikstof
Inmiddels wemelt het door het hele land van rechtszaken over
verschillende elementen binnen het stikstofdossier. Zowel intern als
extern salderen wordt door verschillende rechters in twijfel getrokken.
Dit zorgt voor grote onzekerheid binnen de vergunningverlening. Wat
wel opvalt is dat de handel in stikstof nog altijd rustig blijft. De
gevreesde druk op de op stikstofruimte blijkt er in Friesland nauwelijks
te zijn. De meeste stikstoftransacties vinden plaats tussen agrarische
bedrijven. Wij blijven er bij de provincie op aandringen dat PAS-melders
zo snel mogelijk worden gelegaliseerd. Dit gaat wat ons betreft niet snel
genoeg en we weten dat een aantal leden hierdoor in de problemen
komt of is gekomen.
Op landelijk niveau zet het NAJK, samen met Rabobank, LTO en de NZO
nog altijd in op het CTM-plan (Coalitie Toekomstgerichte
Melkveehouderij). Een plan met een ambitieuze doelstelling die zich
richt op de ‘blijvers’. Dit plan legt de focus op managementmaatregelen,
structuurversterking en stalsystemen i.p.v. opkoop en krimp. In relatie
tot veel andere plannen omtrent stikstof is dit plan relatief goedkoop en
meer gericht op de jonge boer. Het CTM-plan ligt inmiddels op de
formatietafel en de contacten met de politiek zijn goed.

Nijs fan de ponghâlder!
Als AJF hebben we financieel
gezien een goed jaar achter de
rug, er hebben afgelopen jaar
helaas weinig activiteiten
plaatsgevonden waardoor er
minder is uitgegeven dan
begroot. Daarnaast hebben we
een aantal jaar geleden als
dagelijks bestuur (DB) het besluit
genomen om meer dingen zelf
op te pakken en minder
personeel in te huren.
Hierdoor kunnen we als DB dit
jaar 1000 euro uitkeren aan
iedere afdeling, om de
afdelingen weer op gang te
helpen na een moeizaam
corona-jaar. Het geld zal door de
afdelingen worden besteed aan
betaalde sprekers, betaalde
excursies en vervoer tijdens
binnen- en buitenlandse
excursies.
We hopen afdelingen hiermee
een vliegende start te geven
voor het aankomende
winterseizoen. De eerste
aanvraag is inmiddels binnen en
goedgekeurd.
Johannes van der Veer
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