Kære Halmleverandør.
Så nåede vi ind i maj måned, og desværre også dertil hvor det er slut på denne noget specielle halmsæson.
Halmkedlen køres ud nu.
Halmkedlen køres ud om et par dage, da blok 2 skal ud til reparation i 2 uger. Og så er det desværre tak for
denne omgang. Da vi ikke tror på at vi kan få lov til at starte op igen i Juni, når de er færdige med
reparationen.
Hvad er det for en sæson, vi ser tilbage på?
Når vi ser tilbage på sæsonen så kom vi jo temmelig sent i gang. Vi så først et forbrug i starten af januar.
Og den første måneds tid gik det lidt træg med at komme op i tempo, da den nye installation skulle testes,
og flere ting skulle stilles ind, for at vi kunne køre op i tempo. Men de sidste par måneder, har kedlen kørt
rigtig godt, og vi er kommet op på de 100% i døgnet.
Vi er derfor helt trykke når vi kigger ind i en sæson 2021/22, med tro på at risten nu endelig er tilbage på
plads. Og at vi fra næste sæson igen kan få en normal sæson, hvor vi ikke hele tiden har bøvl med risten.
Hvis du nu sidder og tænker, jamen der har da været nogle stop, så har du ret, men disse stop har stort set
alle, være på grund af blok 2. – I forhold til vores egen halmkedel som har vi haft 2 stop af 1 døgns
varighed.
Kommer der en licitation til den kommende sæson?
Nej. På grund af den sene opstart, flytter vi jo en del halm over til den kommende sæson, og samtidig har
jeg en del fler-årige kontrakter, så jeg kommer desværre ikke til at sende en licitation ud til den kommende
sæson. Der vil dog komme en i starten af 2022 til sæsonen 2022/23.
Kan jeg forvente at blive færdig med hele kontraktmængden til næste sæson?
Ja, jeg har ganske vist stadig en stor mængde jeg flytter over, men selvom jeg tager denne mængde, og
lægger over i de fler-årige kontrakter jeg har i forvejen, så er mængden ikke større end at vi godt kan nå i
mål næste år.
Samlet set er der ikke mere end jeg normalt ville have købt op til den kommende sæson.
Hvad hvis jeg ikke har arealer til at levere for eksempel 140% til næste år?
Hvis du både har en rest til i år, og en fler-årig kontrakt der løber videre, kan du stå i en situation hvor du
reelt skal levere 140% af denne kontraktmængde. Og det er utrolig vigtigt at du siger til hvis du har
problemer med den mængde du skal levere næste sæson!
Hvis man nu står i den situation at man har fx en rest på 40% fra denne sæson, men kontrakten løber
videre, så man - næste år, også skal levere 100% af hvad man normalt producerer. Så kan det selvfølgelig
være et problem for nogen.
Det kan være at man ikke har arealer til det, og derfor føler sig tvungen ud i at skulle købe noget, eller det
kan være en selvtransportør, som simpelthen ikke har transportkapacitet til at køre ret meget mere end
100%.
Hvis du står i den situation, så giv mig et ring, eller skriv til mig, så må vi finde en løsning på den situation.
Vi ved godt at det er os der ikke har brugt det vi skulle i år, derfor vil vi også gerne hjælpe med for eksempel
at flytte noget en sæson længere frem, hvis det kniber, men da jeg jo ikke ved hvad hver enkelt landmand
har af kapacitet, er det op til dig selv, at kontakte mig for en afklaring.
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