Intentionen, der blev væk

Hver tredje gris dør

Ulvhøj skærer ind til benet

GEBYRER: Fødevareminister Mette Gjerskov har
bedt Fødevarestyrelsen ændre praksis, så mindre
og alsidige landbrug ikke skal betale overpris for
det veterinære tilsyn.

Klemning er den største enkeltårsag til, at op mod
hver tredje fødte pattegris dør inden fravænning.

Indretning af egen skærestue har bragt Bo og
Grethe Larsen tættere på kunderne og det landmandsliv, de gerne vil leve.
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1-0 til bureaukratiet
GEBYRER: Det
var hensigten, at
bureaukratiet i
forbindelse med
indførelsen af det
nye gebyr for kontrol
med dyrevelfærden
i besætninger
skulle reduceres
mest muligt.
Virkeligheden har
vist sig at være en
ganske anden
Tekst: Irene Brandt
Foto: Jakob Brandt
Først besluttede politikerne
at indføre et gebyr for kontrol med dyrevelfærden, og
at gebyret ikke skulle resultere i mere bureaukrati for
landbruget.
Dernæst besluttede Fødevarestyrelsen, at gebyret
skulle være på 873 kr. om
året pr. besætning, og at en
besætning defineres som 10
dyr af samme dyreart.
Fødevarestyrelsen besluttede også, at antallet af gebyrpligtige besætninger skal
opgøres én gang om året 1.
februar.
Endelig besluttede Fødevarestyrelsen at bruge oplysninger fra CHR-registret til at
få overblik over hvor mange
besætninger, der er på den
enkelte bedrift, og derefter
trække oplysninger om besætningernes størrelse over
markplanerne.
Alt i alt en dårlig og meget bureaukratisk beslutning.
Det er i hvert fald, hvad fjerkræavler Bjørn Kjelgaard fra
Brønderslev har erfaret.
- Jeg har fire gebyrpligtige ’besætninger’: gæs, ænder, kalkuner og slagtekyllin-

ger/æglæggerhøns, fortæller
Bjørn Kjelgaard og fortsætter:
- Men på opgørelsesdagen
havde jeg kun én. Gæs, ænder og kalkuner blev slagtet
8. november. Det fremgår bare ikke nogen steder i de registre,
Fødevarestyrelsen
trækker oplysningerne fra. Vi
har nemlig ikke mulighed for
i CHR-registret at registrere,
på hvilket tidspunkt af året vi
starter opdrættet, og hvornår
vi slagter dyrene. Disse oplysninger fremgår heller ikke af markplanerne. Resultatet er, at jeg har fået fire
opkrævninger på gebyr for
kontrol med dyrevelfærden.
Jeg skulle kun have haft én!

Tør ikke andet
end at betale
Bjørn Kjelgaard har betalt
alle fire opkrævninger.
- Jeg tør ikke andet, for de
truer med rykkergebyrer, hvis
man ikke betaler til tiden. I
stedet håber jeg på, at jeg får
pengene tilbage, når Fødevarestyrelsen opdager fejlen.
Gebyret på 873 kr. betales
forud og afløser et andet gebyr på 111 kr., som imidlertid
har skullet betales bagud. Det
betyder, at Bjørn Kjelgaard i år
har fået otte opkrævninger: fire à 873 kr. og fire à 111 kr.
- Det er en stor ekstraudgift
at lægge på små fjerkræproducenter. Resultatet bliver, at
prisen for at producere hver
enkelt fugl stiger så meget,
at vi ikke længere kan sælge
vores økologisk producerede
dyr. I forvejen er det svært at
sælge økologisk fjerkræ her i
Nordjylland. Bliver det dyrere, kan vi ikke længere få en
forretning ud af det. Spørgsmålet er, om det virkelig er

Bjørn Kjelgaard er frustreret. Opkrævninger for gebyrer, han slet ikke skal betale, vælter ind på hans bedrift.

“

Det er en stor ekstraudgift at lægge
på små fjerkræproducenter.

dét, politikerne ønsker? Altså at favorisere den konventionelle
fjerkræopdrætter,
som producerer dyr i tusindtal under vilkår, vi andre ikke
vil lægge navn til, siger Bjørn
Kjelgaard.
Hvis ikke politikerne og Fø-

devarestyrelsen selv kan finde en bedre løsning, er Bjørn
Kjelgaard mand for at komme
med et bedre forslag:
- For det første skal gebyret kun opkræves én gang pr.
bedrift, siger Bjørn Kjelgaard
og fortsætter:

Flere kan lave ænder
Dansk And vil gerne sprede produktionen
ud på flere hænder. Der er plads til et par
producenter mere, vurderer direktøren.
Side 19

- For det andet skal man ikke trække data fra registre,
som slet ikke har de rigtige oplysninger. I stedet kan
man bede os om at gå ind
på en hjemmeside og registrere, hvor mange dyr, vi har

på bedriften. Og det kunne
passende ske 31. december,
hvor vi i forvejen skal bruge
tallene til vores statusopgørelser.
Læs også: Intentionen, der
blev væk side 5

Ring for et uforpligtende tilbud
Gratis medlemskab det første år
Vi samarbejder med Økologisk Landsforening
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Sommeren er over os
Afgrøderne trives med den gode sommerfugt, selvom
jordbær længes efter sol og feriefolk efter jordbær – og
sol. Det er tid til at dvæle, mens kornet vokser i fred og
ro. For nogle er det et godt år, og for andre er udsigten
ikke den bedste.
Mælken er trængt af et vigende marked og en benhård
konkurrence fra ’billigmælken’. Meget tyder på, at vi skal
kæmpe en ny og stålsat kamp for at overbevise det mælkeglade danske folk om, at rigtig mælk er økologisk fra
græssende dyr. Vi skal ikke forvente et større forbrug
men et ændret forbrugsmønster. Og måske skal vi til at
være langt mere modige i retning af at udvikle nye måder
at tænke mælk på. Og det bobler da også med initiativer
med alt fra spændende oste, gårdmælk med navn til hømælk, produktudvikling, direkte afsætning, convenience
osv. For at fange den kræsne forbruger skal der tænkes
nyt. Og for at ændre vaner skal der informeres. Det er
derfor meget glædeligt, at det netop er lykkedes at få en
ny stor bevilling til at arbejde videre med foreningens
økologiske fødevarerådgivning.
Svin har medvind, selvom det meste af vores økologiske
svineproduktion ender som eksport. Med andre ord, så
er det stadigvæk en udfordring at få danskerne til at se
pointen i at opgive prisbilligheden til fordel for en forsvarlig svineproduktion. Økologisk kød er fortsat en udfordring for forbrugeren, når hun står og diskuterer med
sig selv og pengepungen hen over køledisken, og når
udvalget af økologiske udskæringer er så behersket. Vi
skal have givet indkøberne et skub og indgyde mod til at
ville noget mere.
Eksporten er også en naturlig del af vores muligheder.
Potentialet må være enormt, set i lyset af vores landbrugshistorie. Det ombejlede Kina oversvømmes af
fødevareskandaler, og ingen tvivl om at med den rette
fremgangsmåde, så har vi det, der skal til. Økologi er ikke
i modsætning til at producere et overskud, der kan eksporteres. Men her er vi måske ikke helt på linje med vores konventionelle kollegaer, som ser eksporten som det
centrale med de kommende års vækst i landbrugs- og
fødevaresektoren.
Det giver først rigtigt mening at føde sin omverden, når
man har styr på sit eget køkken. Med økologien skal vi
tænke i at udvikle en madkultur, som på alle måder kan
tilbyde os et rigt udvalg af det, vi selv kan dyrke, med sæson, med historie og gennemskuelighed og med nærhed.
Vi skal tænke i det bedste i vores historie og samtidig
være kreative og tænke nyt.
Det ombejlede nye nordiske køkken er kommet for at
blive. Navnet er ligegyldigt, men idéen om, at vi kan selv,
både producere og skabe, skal gentages og gentages, til
det går op for os, at det har en helt anderledes værdi at
efterspørge alt det, der kan produceres på et stykke jord
lige rundt om hjørnet.
For to millioner danskere i hovedstadsregionen er det
næsten umuligt at finde et sted at plukke økologiske
jordbær. Det er jo det rene galskab, der burde ligge en
sværm af spændende gartnerier i cykelafstand.
Med andre ord skal sommerens eftertænksomhed bruges til at opruste, til at finde svar på nogle af alle de mange spørgsmål, vi stilles overfor, for at få økologien til at
vokse og udvikle sig. Foreningen, regeringen og forbrugerne vil det. Kabalerne skal ’bare’ lige lægges rigtigt…

Ny formandspost til Knud Erik Sørensen
Økologisk Landsforenings første formand, Knud Erik
Sørensen, er af fødevareminister Mette Gjerskov blevet
udnævnt til formand for Bevaringsudvalget for Danske
Husdyrgenetiske Ressourcer.
Det nye udvalg skal rådgive ministeren og arbejde for
bevarelse af de gamle danske husdyrracer. De fleste af
udvalgets menige medlemmer vælges af og blandt avlere
af de gamle racer.
Efter sidste års finanslovsforlig mellem regeringen og
Enhedslisten har udvalget fået fem millioner kr. ekstra til
at støtte bevaringsarbejdet. Det nye udvalg afløser det
nedlagte Genressourceudvalg.
PerH.
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Har Bayer CropScience fundet løsningen
på befolkningstilvæksten?
Kommentar af Irene Brandt
Jakob Brandt, journalist på
Økologi & Erhverv, fulgte
i hælene på Økologisk
Landsforenings formand,
Per Kølster, på Folkemødet på Bornholm i juni
måned. På turen stødte
han på dette tankevækkende budskab fra Bayer
CropScience. Billedet har
siden ligget på redaktionen og nærmest tigget om
en kommentar. Og den er
hermed skrevet - blandt
andet fordi Bayer efter
Folkemødet udsendte en
pressemeddelelse, hvori
vi kunne læse, at firmaets
direktør Peter Müller på et
arrangement på Bornholm
havde sagt følgende:
’De færreste er klar over, at
EU allerede i dag er kæmpe
nettoimportør af fødevarer. Forskere på Humboldt
universitetet i Berlin har
beregnet, at vi netto lægger beslag på 35 mill. ha.
dyrkningsareal uden for
Europa, bare for at leve,
som vi gør nu. Det svarer
til hele Tysklands samlede
areal. De samme forskere
har beregnet, at hvis man
øgede andelen af økologisk produktion i EU til
20% ville man yderligere
have behov for 10 mill.
ha - det svarer til Portugal
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oveni. Hvis man derimod
øgede udbytterne i Europa med
0,5% pr. år ville importen
falde med 5 mill. ha. Og det
er i vores øjne en mere bæredygtig vej.’
I pressemeddelelsen blev
det understreget, at verdensbefolkningen
stiger
markant, og at pesticider
er afgørende for fødevaremængden.
Her på redaktionen har
vi undret os over, at Bayer
overhovedet vil være bekendt at fodre pressen med
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så fantasiløse svar på et altoverskyggende problem.
Har Bayer ikke overvejet,
om løsningen kunne være en bedre udnyttelse af
landbrugsjorden? Det vil sige flere fødevareafgrøder
og færre foderafgrøder. Vi
behøver ikke at spise al den
kød, vi sætter til livs, og når
op til 90% af den protein, vi
fodrer kyllinger, svin og køer med, går tabt, så er der et
stort brødfødningspotentiale i at trappe ned for kødproduktionen. Vi behøver
ikke alle blive vegetarer. Vi
kan bare spise kød i mindre

mængder - og primært lade
dyrene afgræsse naturarealer, som så ved samme lejlighed kan blive plejet.
Alene fra Argentina og
Brasilien importerer vi gmosoya til dyrefoder i mængder, der svarer til et dyrkningsareal på størrelse med
Sjælland.
Der findes altså alternativer til sprøjtede grøntsager
- men på den anden side er
der jo nok nogen, der kan
finde på at påstå, at sprøjtede grøntsager er en effektiv
måde til bekæmpelse af befolkningstilvæksten.
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Aftale skaber nye
økoprodukter
PRODUKTUDVIKLING:
Regeringen og
Enhedslisten har
indgået aftale om 15
mio. kr. til Økologisk
Fødevarerådgivning.
Aftalen vil skabe nye virksomheder, jobs og spændende nye økologiske produkter
til forbrugerne, både i Danmark og på eksportmarkeder,
lyder vurderingen fra Økologisk Landsforening.
For nylig pegede både regeringens Vækstteam
for Fødevarer og Natur- og
Landbrugskommission
på
økologisk fødevareproduktion som et vigtigt iværksættermiljø, og fremhævede
Økologisk Landsforenings fødevarerådgivning som særlig
effektfuld i skabelse af nye
økologiske produkter af høj
kvalitet
Nu har regeringen og Enhedslisten indgået en aftale om 15 millioner kroner
til netop Økologisk Fødevarerådgivning over de næste
tre år (2014-2016). Dermed
er der produktudviklings- og
salgshjælp på vej til underskoven af mindre økologiske virksomheder - herunder
økologiske landmænd, som
ønsker at starte egen produktion af kvalitetsvarer.
170 kvalitetsprodukter
i butikkerne
- Vi har rigtig mange økologiske iværksættere, og forbrugerne efterlyser flere økologiske varer. Jeg ved af egen
erfaring som mikrobrygger
og landmand, at det er rart
at få noget hjælp til produktudvikling og markedsføring.
Aftalen om midler til Økologisk Fødevarerådgivning sikrer opbakning til etablering,
produktudvikling og salg,
og forbrugerne kan allerede
glæde sig til flere velsmagende økovarer fra danske
producenter, siger Per Kølster, formand for Økologisk
Landsforening.
Som et pilotprojekt frem til
2012 medvirkede Økologisk
Fødevarerådgivning under
ØL i skabelsen og markedsfø-

ringen af 170 nye økologiske
produkter. Heriblandt Irmas
grødserie fra Aurion, kvalitetsmost fra Strynø Frugthave, økologiske færdigretter
fra Halkær Ådal i Irma - og
Niels & Gretes økologiske
gård-æg i Dansk Supermarked.
- Vi glæder os til at kunne
være ude hos flere små producenter. Det bobler med
idéer til nye økologiske produkter, og der er mange der
eksperimenterer med særlige bær, gamle nordiske kornsorter, dyreracer og bedre
fødevarehåndværk hos slagtere, mejerier og andre virksomheder. Vores erfaring er,
at mindre producenter, herunder de mange spændende
økologiske landmænd, som
arbejder med nye produkter,
lettere opnår succes, når de
får tilført lidt ekstra viden om
håndværk, emballage, salgsstrategi, og forbrugernes forventninger, siger Henriette
Winther, fødevarerådgiver,
Økologisk Landsforening.
Aftale vil skabe jobs
Økologernes formand vurderer, at den nye aftale ud over
nye, økologiske produkter på
markedet også vil skabe jobs.
- Økologisk Fødevarerådgivning arbejder med kvaliteten fra jord til bord. De
nye produkter kan komme
fra små møllerier, mosterier,
gårdmejerier, charcuteri-producenter, frugt- og grøntproducenter og landmænd, som
kaster sig ud i at forarbejde
egne varer, til gavn for vækst
og jobs på landet.
- Mange økologiske landmænd går med tanker om at
blive færdigvareproducenter.
Det er spændende at arbejde med og dyrke råvarer på
en ny måde, og så kan landmanden samtidig følge deres
varer helt ud til kunderne, og
holde mere af værdien i produkterne hjemme på gåden,
siger Per Kølster.
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Politikere vil lade landbruget
betale for mere miljø
REFORM: Økologisk drift
er en mulighed på arealer, som skal gødskes
mindre og have mere
støtte
Af Per Henrik Hansen
Med varierende grader af glæde
i stemmen udtrykker de fleste af
Folketingets fødevareordførere tilfredshed med deres nye mulighed
for at tage penge fra landbrugets
generelle hektarstøtte og lægge
dem over til miljøformål; En mulighed som reformen af EUs landbrugspolitik åbner for. Det viser en
rundringning, som Økologi & Erhverv har foretaget.
Mest ivrig efter at benytte den
nye mulighed er Enhedslistens Per
Clausen.
- Det er klart vores opfattelse, at
Danmark skal flytte de penge, vi
kan, fra den generelle landbrugsstøtte over til økologi, landdistriktsudvikling og de andre ting, der ligger i EU-politikkens søjle 2, siger
han.
På den modsatte fløj hilser Dansk
Folkepartis René Kristensen også
den nye mulighed velkommen; dog
med et vist forbehold.
- Det er fint, at vi nu kan flytte rundt på pengene. Principielt
har jeg ikke noget imod, at der bliver flyttet 10-15 procent. Men det
kommer an på, hvad de skal bruges til. Hvis fødevareministeren bare beder om lov til at flytte pengene, uden at sige noget om formålet,
så stemmer jeg imod, fortæller han.

Kan betale anbefalinger
Ligesom flere andre ordførere peger René Kristensen på, at en del
af Natur- og Landbrugskommissionens anbefalinger kan finansieres
med de 15 procent af den generelle hektarstøtte, som Folketinget og
regeringen fremover kan flytte over
til blandt andet miljøformål.
Da kommissionen offentliggjorde
sine anbefalinger i april, var et centralt punkt indførelse af et nyt princip om, at jorde, hvor omliggende
natur og vandmiljø er særligt sårbar, skal overgå til naturformål eller ekstensiv drift med lavt gødskningsniveau. Til gengæld skal det
være tilladt at gødske mere på robuste jorde, hvor miljø og natur kan
klare det.
Dette nye princip i styringen af
landbrugets miljøbelastning kan føre til, at økologisk drift vinder frem
i sårbare områder. Som det hedder i
en af kommissionens anbefalinger:
’Der bør udvikles særligt ekstensive økologiske driftsformer, der tager så store hensyn til kvælstof- og
fosforudledningen, at de kan være
alternativer til egentlig udtagning
og braklægning mv.’
Udover René Kristensen vil også
socialdemokraten Orla Hav og De
Radikales Lotte Rod gerne overveje, om sådan en omlægning skal betales med overførte midler fra den
generelle hektarstøtte.
V: Afgift på robust jord
Venstres Henrik Høegh vil ikke
umiddelbart være med til at tage
penge fra landmændenes gene-

relle hektarstøtte. Alligevel vil han
gerne pålægge flertallet af danske
landmænd, at de skal betale til dem
i de sårbare områder, der skal dyrke
jorden mere ekstensivt, for eksempel ved økologisk drift.
- Hvis det bliver nødvendigt med
sådan en betaling, ser jeg helst, at
finansieringen sker med en afgift
pr. hektar på de robuste jorde. Pengene fra afgiften skal gå til dem, der
skal gødske mindre fremover. Hellere det end en generel modulation (overflytning, red.), hvor penge
flyttes fra hektarstøtten over i nogle ikke nærmere definerede landdistriktsmidler på ubestemt tid, siger han.
Hos Liberal Alliance er fødevareordfører Mette Bock betænkelig ved at tage penge fra de danske
landmænds generelle støtte.
- Det kommer meget an på, hvordan de andre lande bruger den nye
mulighed. Vi skal sikre, at danske
landmænd ikke stilles ringere i konkurrencen, mener hun.
Udsigten til at få skåret i hektarstøtten har fået Landbrug & Fødevarers formand, Martin Merrild, til at
finde skrappe ord frem.
- Så står vi i en endnu dårligere
konkurrencesituation. Det kan være spørgsmål om liv eller død for de
enkelte af de mest trængte landmænd, siger han i en pressemeddelelse.
Derimod er Økologisk Landsforening stærk tilhænger af at skære i
hektarstøtten til fordel for miljø og
økologi.

Reform kan gavne økologi
EU-REFORM: Med reformen af EUs landbrugspolitik bliver det muligt at
tage penge fra den generelle hektarstøtte og give
dem til økologi

Fødevareminister Mette Gjerskov
har endnu ikke meldt ud, om hun vil
flytte rundt på pengene.

Af Per Henrik Hansen
Fremover kan den generelle hektarstøtte, som alle landmænd får, blive
beskåret med op til 15 procent, og
disse penge kan i stedet gives til
fremme af økologi, miljø, natur og
landdistrikter.
Det er en af konsekvenserne af
den reform af EU’s landbrugspolitik, som unionens fødevareministre
og EU-parlamentet nåede til enighed om i sidste uge.
Det er op til de nationale regeringer og parlamenter at beslutte, om
man nationalt vil bruge muligheden for at flytte rundt på pengene.
Landene kan også beslutte at flytte
pengene den anden vej – fra øko-

logi, miljø og landdistrikter over til
fordeling mellem alle landmænd,
uanset hvad og hvordan de producerer.
I Danmark har fødevareminister
Mette Gjerskov endnu ikke meldt
ud, om hun vil flytte rundt på pengene.
Men hendes partifælle, den socialdemokratiske fødevareordfører

Orla Hav, vil ikke udelukke muligheden.
- Det er et værktøj, vi skal vurdere
i forbindelse med Natur- og Landbrugskommissionens anbefalinger,
siger han.
- Regeringen vil jo fordoble det
økologiske areal inden 2020, og
man kan måske få mere skub i den
proces med nogle af pengene fra
den generelle hektarstøtte?
- Jeg vil ikke afvise noget. Vi har
ingen konkrete planer om at åbne
for værktøjskassen; men det er godt
at vide, at værktøjskassen er der, siger han.
Økologisk Landsforening har
længe været fortaler for at flytte
penge fra den generelle landbrugsstøtte over til blandt andet økologi. Den helt modsatte holdning har
Landbrug & Fødevarer.

AKTUELT

Reformen kort
Reformen af EUs fælles landbrugspolitik bliver gennemført i løbet af
2014 og får fuld virkning fra 2015. Den fælles landbrugspolitik kaldes
også Common Agricultural Policy, forkortet CAP.
Reformen betyder blandt andet at:
Penge må flyttes rundt: De enkelte medlemslande får mulighed for
at flytte op til 15 procent af de penge, der gives til landmændene
som hektarstøtte (kaldet CAP’ens søjle 1) over til søjle 2, som dækker
støtte til landdistrikter, miljø, økologi og andre målrettede aktiviteter.
Landene må også flytte 15 procent af pengene den anden vej, fra søjle
2 til 1.
Udligning mellem lande: Landmændene i Danmark og 11 andre gamle
EU-medlemslande vil få lidt mindre i støtte per hektar, mens landmændene i 12 nye medlemslande i Øst- og Centraleuropa vil få lidt
mere. Støtten er højest i de gamle medlemslande.
Grønne krav: For konventionelle landmænd bliver 30 procent af støtten afhængig af, at de lever op til tre grønne krav: Der skal dyrkes forskellige afgrøder på markerne; arealer med permanent græs må ikke
pløjes op; og på mindst fem procent af arealet skal der være plads til
naturen – det kan for eksempel være randzoner og markskel. Økologer
er fritaget fra disse krav.
Særlig støtte til kvæg: Danmark og andre lande får fortsat lov til at give
landmænd med kvæg mere støtte end andre landmænd.
Særligt støtte til unge: Der indføres en ekstra støtte til nystartede
landmænd under 40 år. De vil kunne få op til 25 procent mere landbrugsstøtte i fem år.
Engangs-betaling for natur: Der bliver mulighed for engangs-erstatning for miljøprojekter og for udtagning af landbrugsjord til naturformål.
Mulighed for markedsstyring: Mælkekvoterne afskaffes, men det bliver muligt for EU at gribe ind og styre markedet, hvis priserne falder
voldsomt.
Stop for støtte til golf: Flyvepladser, golfbaner og andre ikke landbrugsmæssige virksomheder vil ikke længere kunne få landbrugsstøtte.
PerH.
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På Økologisk Landsforenings generalforsamling i foråret
fortalte fødevareminister Mette Gjerskov om intentionerne
bag gebyret for kontrol med dyrevelfærden i besætninger.
Hun slog fast, at afgiften kun skal betales én gang pr.
bedrift. I bekendtgørelsen står der til gengæld, at gebyret
skal betales én gang pr. besætning.
Foto: Morten Telling.

AKTUELT

Intentionen, der blev væk
GEBYRER: Fødevareminister Mette Gjerskov har
bedt Fødevarestyrelsen
ændre praksis, så mindre
og alsidige landbrug ikke
skal betale overpris for
det veterinære tilsyn
Af Irene Brandt
Der er ingen grund til at tro, at fødevareminister Mette Gjerskov IKKE
selv troede på, at hun talte sandt,
da hun på Økologisk Landsforenings generalforsamling i foråret
direkte adspurgt forsikrede, at Fødevarestyrelsen kun ville opkræve
afgiften på 873 kr., som er gebyret
for kontrol med dyrevelfærden i
besætninger, én gang pr. bedrift.
Der er heller ingen grund til at
tro, at det fra politikernes side har
været hensigten, at det skulle være anderledes. Desto ærgerligere er
det, at virkeligheden har vist sig at
være en ganske anden.
- Jeg var ærlig talt, overrasket
over, at Mette Gjerskov svarede, at
afgiften kun vil blive opkrævet én
gang pr. bedrift, fortæller Ole Davidsen, der stillede spørgsmålet til
ministeren på generalforsamlingen.
Det fremgår af vejledninger og
bekendtgørelser, at afgiften opkræves pr. besætning, og at en besætning defineres som en samling af
mindst ti dyr af samme dyreart. Og
disse bestemmelser kendte Ole Davidsen, da han spurgte Mette Gjerskov om det rimelige i, at mindre
landbrug, som ofte har flere forskellige dyrearter på samme bedrift, skulle betale afgiften pr. dyreart.
- Derfor var svaret selvfølgelig
glædeligt, konstaterer Ole Davidsen
Hvad siger du så til, at Økologisk

Landsforening nu bliver kontaktet
af landmænd, som har fået helt op
til fem opkrævninger, fordi de angiveligt har fem forskellige dyrearter à
minimum 10 dyr på bedriften?
- Det er jeg da mildt sagt skuffet
over! Det er rent ud sagt uforståeligt, for ministerens svar var meget
klar på generalforsamlingen: Der
skal kun opkræves én afgift pr bedrift, siger Ole Davidsen.
Dyreart, bedrift, besætning?
På generalforsamlingen beskrev
Mette Gjerskov, hvordan Fødevarestyrelsen var nået frem til gebyrets
størrelse:
- Det er en balance. For hvem skal
betale for tilsynet med dyrevelfærden? Skal den betales af skatteyderne eller af landmanden? Det
mest retfærdige er, at den, der har
dyrene, betaler for tilsynet. Dernæst har Fødevarestyrelsen skullet
finde en ordning for opkrævning af
gebyret, som ikke øger bureaukratiet. Og det er så endt med denne
løsning; men det er en misforståelse at tro, at en bedrift kan komme til at betale gebyret mere end
én gang, for I skal betale pr. besætning og ikke pr. dyreart, sagde Mette Gjerskov.
Senere slog hun fast, at ’du får
kun én regning pr bedrift’.
Det kan ligne nævenyttigt ordkløveri at skelne mellem begreberne besætning, dyreart og bedrift;
men for den enkelte landmand
med flere slags dyr på bedriften
er det en meget dyr misforståelse, hvis ministeren mener, at ordet
’besætning’ dækker over alle dyrene på én bedrift. Selv om de fleste mennesker har samme opfattelse af ordets betydning, så betyder
’besætning’ - som nævnt ovenfor noget helt andet, når det står i Fødevarestyrelsens bekendtgørelser.

“

Jeg har bedt Fødevarestyrelsen om
at finde en løsning, så gebyret kun
skal betales for den ’første’ dyreart.

Spørgsmål til ministeren
Økologisk Landsforenings formand,
Per Kølster, har bedt ministeren om
at forholde sig til problematikken:
’Vi oplever i foreningen stor frustration over, at de mindre bedrifter igen må holde relativt mere for
end de store egentlige erhvervsbedrifter. Vi mener i foreningen ikke,
at det kan berettiges, da flertallet af

Fødevareminister Mette Gjerskov

de mindre bedrifter drives mindre
intensivt, hvilket betyder, at der er
relativt mindre pres på dyrene i disse bedrifter. Vi anmoder derfor om,
at modellen justeres, så den kan
forsvares (...) Umiddelbart foreslår
vi, at hver bedrift kun kan opkræves
ét gebyr, sådan som du også svarede spørgeren fra salen,’ skriver Per
Kølster til Mette Gjerskov.

Veterinærforlig II
Med Veterinærforlig II blev besluttet, at hele velfærdskontrollen skal
finansieres af erhvervet.
De samlede udgifter til kontrollen er budgetteret til 21 mio. kr. De 21
mio. kr. omfatter både omkostninger til kontrollen af dyrlægers kontrol
med egenkontrol i besætningerne og kontrollen af besætningerne.
Besætningsejere med mindst ti dyr betaler 873 kr. pr. besætning, og
dyrlæger med mindst én sundhedsrådgivningsaftale betaler også 873
kr.
I beregningen af afgiften på 873 kr., som blev foretaget i efteråret
2012, er forudsat, at der på skæringsdatoen for, hvilke betalingsobjekter der skal opkræves (1. februar 2013), ville være 24.043 betalingsobjekter, heraf 23.566 besætninger med mindst ti dyr og 477
dyrlæger. Det har siden vist sig, at det faktiske antal besætninger med
mindst ti dyr 1. februar 2013 var lidt højere end de 23.566, nemlig ca.
25.200.
For så vidt angår antal besætningsejere findes den 25. juni 2013
18.779 forskellige ejere (CVR-numre eller CPR-numre), der har en eller flere aktive besætninger med minimum ti dyr i alt.
Det betyder, at hvis udgiften pr. ejendom til tilsynet vil stige fra 873
kr. til 1.090 kr. Hvis udgiften i stedet for at blive fordelt efter antallet
af besætninger, blev fordelt med én afgift pr bedrift.

Økologi & Erhverv har bedt Mette
Gjerskov svare på, om det oprindeligt var politikernes hensigt, at afgiften kun skal opkræves én gang
pr. bedrift, så små producenter, som
ofte har flere dyrearter, ikke straffes for at drive en bedrift med stor
mangfoldighed.
Hertil har Mette Gjerskov svaret,
at et samlet Folketing med Veterinærforlig II blandt andet var enige
om et nyt og ambitiøst kontrolkoncept, der skal sikre mere effekt af
kontrollen og en større og hurtigere
regelefterlevelse. Samtidig er forligspartierne enige om, at velfærdskontrollen skal gebyrfinansieres.
Mette Gjerskov understreger dog,
at det ligger hende meget på sinde, at gebyrer og byrder ikke belaster erhvervet unødigt. Fødevareministeriet har derfor taget initiativ
til, at modellen for gebyrfinansieringen af velfærdskontrollen justeres, således at der fra 2014 i højere
grad vil blive taget højde for besætningsstørrelser ved opkrævningen
af gebyret. Modellen indebærer, at
der for besætninger på mellem 10
og 40 dyr skal betales 400 kr. årligt,
og der for besætninger med flere
end 40 dyr skal betales 1.100 kr. årligt. Gebyret betales pr. besætning.
Økologi & Erhverv spurgte også
Mette Gjerskov om der var initiativer på vej til justering af modellen,
så den kan forsvares over for de
mindre og alsidige bedrifter. Hertil
svarede Mette Gjerskov:
- Jeg er opmærksom på problemet med bedrifter med flere dyrearter, og jeg har bedt Fødevarestyrelsen om at finde en løsning, så
gebyret kun skal betales for den
’første’ dyreart.
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PÅ MARKEDET

Af Gitte Hvoldal, Økologisk
Landsforening, Projektleder
på Den Økologiske Uge
Over hele landet vil det

Årets største økofest
- og du er inviteret!
summe af aktivitet og økologisk madglæde i uge 35,
når alle sejl sættes til for at fejre økologien med Den
Økologiske Uge 2013. Det bliver en hel uge med fællesskab og folkefest i økologiens tegn, og hele Danmark er
inviteret!
Kom og vær med
Både små og store virksomheder, landmænd, avlere,
forbrugere, organisationer og institutioner er allerede
i gang med at planlægge events og oplevelser i økougen: På Frederiksberg Runddel fejrer vi smagen og
sanseligheden med et stort økologisk fødevaremarked; i
Aarhus går hele Jægergårdsgade og alle dens handlende
økologisk; Søris laver Pop-up restaurant i København;
Skærtoft Mølle holder konference om økologi og bæredygtighed; Thise holder 25 års jubilæum og åbent hus;
Københavns Madhus laver Go Cooking-events for børn;
Landsforeningen Praktisk Økologi holder Åbne havelåger; over 60 økologiske gårde inviterer til høstmarked;
og meget meget mere.
Lav din egen fest i festen
Du kan også selv være med til at sætte gang i festen.
Alle kan være med, og der er både hjælp og inspiration
at hente i Økologisk Landsforening, hvis du selv vil
stable et arrangement på benene: Inviter den lokale
børnehave/skole på besøg - Økologisk Landsforening
donerer gerne madkasser til dine små gæster. Hold en
økologisk kaffepause på din arbejdsplads - vi donerer
øko-chokolade til kaffen. Lav fællesspisning på gården
eller i det lokale forsamlingshus - vi supplerer med balloner og I Love Øko-tattoos. Eller følg fantasien og find
på noget helt fjerde. Og husk, at du gratis kan annoncere
din event på Den Økologiske Uges hjemmeside.
Fest og formidling
Målet med den store folkefest i uge 35 er ikke bare at
fejre økologien, men også at formidle dens visioner og
værdier på en sanselig og involverende måde - sammen
med andre. Det handler om at vise mangfoldigheden,
så både små og store aktiviteter tæller. Det handler om
at gøre økologiens budskab levende og vise dens værdi
for både natur, dyr og mennesker. Og det handler om at
vise, at hvert enkelt skridt - ja, hver eneste rosin! - tæller
i det økologiske regnskab.
Vi håber, du vil være med!
Læs meget mere og hent inspiration og program på
www.denøkologiskeuge.dk.

Både individualisten (tv) og idealisten (th) efterlyser flere økologiske madvarer, som kan indgå i døgnets vigtigste måltid:
aftensmaden.

Jo mere lokalt
des bedre
DETAIL: Glem det nordiske
- ny undersøgelse viser,
at Irmas kunder vil have
danske fødevarer fra
navngivne producenter
Tekst og foto: Jakob Brandt
Gennem de seneste år har dansk gastronomi høstet stor anerkendelse ude
i verden for Det nye nordiske køkken.
På hjemmefronten spiller det nordiske
dog en mindre rolle, når borgerne køber
ind. Det viser en nye undersøgelse, som
Irma og Økologisk Landsforening, ØL,
har lavet i samarbejde med konsulentbureauet Livingplusfood.
Fødevarerådgiver Henriette Winther
fra ØL har nærlæst undersøgelsen:
- Svarene viser, at Irmas kunder vil have dansk aftensmad. Aftensmaden er
det vigtigste måltid på dagen. Det er
det nye sort. Det er her, hele familien er
samlet, siger hun.
Irmas kvalitetsbevidste kunder tænder derimod ikke på anonyme varer,
som bliver produceret i pallevis. De vil
have ansigt på producenten og vil gerne vide mest muligt om de lokale forhold, som gør de pågældende produkter helt unikke.
- Jo mere lokale, produkterne er, des
bedre. Men for nogle er det vigtigere at
kende lokaliteten og vide, hvad den gør
for produktet, end at varen er produce-

“

Jo mere lokale,
produkterne er,
des bedre. Men for
nogle er det vigtigere at kende
lokaliteten og vide, hvad den
gør for produktet, end at varen
er produceret i deres egen
baghave.

ret i deres egen baghave, siger Henriette Winther.
Hun understerger, at det under alle
omstændigheder er vigtigt at være så
konkret og specifik som muligt, når man
markedsfører sit produkt.
Varer med klar identitet
Den nye viden om, hvad kunderne efterspørger, bygger på dybdeinterview
med Irma-kunder, der tilhører segmenterne idealister og individualister. Det
er de to forbrugertyper, som køber mest
økologi, og som går mest op i, hvordan
deres fødevarer bliver produceret og af
hvem.
Deres svar skal Irma blandt andet
bruge som inspiration til at finde ud af
hvilke nye varer, der skal ind på hylderne i fremtiden.
Ud over viden om lokaliteten viser
undersøgelsen, at dyrevelfærd og økologi, smag og den oplevede kvalitet ved
et produkt er blandt de parametre, som

kunderne tillægger størst vægt.
Ifølge Henriette Winther er det med
andre ord en rigtig god ide at producere
økologiske fødevarer med en klar identitet, og som kan indgå i aftensmåltidet,
hvis man vil gøre indtryk på Irmas indkøbere.
Støtte til nye produkter
Primærproducenter og forarbejdningsvirksomheder kan høre mere om i hvilken retning, Irma kigger, når kædens
varechefer sammen med ØL inviterer til
udviklingsmøde 21. august på Boltinggaard på Fyn.
- Det sker som led i et netværksprojekt. Det sikrer, at vi har finansiering til
at arbejde med produktudvikling og har
råd til at tilknytte kokke i processen, siger Henriette Winther.
Hun håber at få fat i en bred vifte af
producenter, som vil være med til at udvikle nye produkter og koncepter, som
kan øge bredden af Irmas økologiske
sortiment.
Midt i juni holdt Irma et tilsvarende
møde for frugt- og grøntavlere, mens
mødet i august primært har fokus på
kød-, mejeri- og kolonialvarer.
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Hvordan smager et
jordbær? Potentielt
indeholder bærret 342 forskellige
smags-og duftstoffer.
Fødevarerådgiver
Henriette Winther
(forrest) er gået på
jagt.

Anne Hjernøe: TV-kok og kogebogsforfatter. Hun leverede den praktiske tilgang til smagsoplevelsen - fra råvare til måltid.
Lisbeth Ankersen: Sensoriker. Hun satte produkternes smag på formler
og leverede den teoretiske tilgang til at opleve og ikke mindst beskrive
en råvare eller et færdigt produkts smag.

Stol på dine sanser
PRODUKTUDVIKLING:
Deltagerne på en
smageworkshop med
Anne Hjernøe og
Lisbeth Ankersen som
’smagsdommere’ lærte
at stole på deres sanser
og sætte ord på deres
råvarers og produkters
gode smag

Sensoriker Lisbeth Ankersen (tv)
og kok Anne Hjernøe tog råvarer
og færdige produkter under kærlig
behandling; mens deltagerne lagde
råvarer, smagsløg og lugtesans til
arrangementet.

Tekst: Irene Brandt
Foto: Jakob Brandt
- Jeg tror, at dagen i dag har ført
til, at der nu kommer nødder i min
paté, siger Edith Agerbo fra Halkær Ådal Økologisk, da Økologisk
Landsforenings Smageworkshop er
afsluttet. Arrangementet har varet i
tre timer, hvor deltagernes smagsløg er kommet på arbejde. Vi har
smagt på den ene delikatesse efter
den anden, og alle er i bogstaveligste forstand blevet mætte af dagens oplevelser.
- Det er svært at sætte ord på,
hvad jeg ellers tager med hjem efter workshoppen, siger Edith Agerbo men tilføjer:
- Det har været en stor oplevelse, at Anne Hjernøe, Lisbeth Ankersen og alle de andre deltagere har
kommenteret på MINE produkter, ligesom det har været meget interessant at opleve, hvor forskelligt for
eksempel tomater kan smage.
Edith Agerbo understreger, at hun
ikke mindst er tilfreds med, at hun
vender hjem med teoretisk viden
om smag, hun ikke havde i forvejen.
Forventninger
Henriette Winther Jensen fra ØLs
Markedsafdeling står bag Smageworkshoppen, og ved mødets

start præciserer hun, at kunderne
har en forventning om, at de madvarer, de køber, smager godt. Det
bliver ikke sidste gang ordet ’forventninger’ bliver bragt på banen
på workshoppen. Senere præciserer Lisbeth Ankersen og Anne Hjernøe, at forbrugerne har forskellige
præferencer. Derfor kan det være
svært at producere et produkt, som,
alle synes, smager godt.
- I stedet handler det om at skelne mellem subjektive og objektive
smagsoplevelser, sagde Lisbeth Ankersen og fortsætter:
- De subjektive kan omsættes
i udsagn som ’smager dårligt’. De
objektive formuleres som ’smager
salt’. De objektive udsagn kan man
arbejde med, og man kan kommunikere et produkts smag ved hjælp

at ord, der beskriver den objektive
smagsoplevelse.
Anne Hjernøe supplerer:
- Det handler om at møde forbrugernes forventninger eller overgå
dem, og det gør man bedst, når man
så objektivt som muligt kan beskrive sit produkt.
Smagens duft
Inden deltagernes produkter bliver
budt rundt og kommenteret, gennemgår Lisbeth Ankersen den kemiske sammensætning af smag og
duft, og hvordan smag og duft bearbejdes i vores hjerner. Der findes
fem forskellige grundsmage: salt,
surt, bittert, sødt og umami. Det
meste af det, vi derudover mener at
kunne smage, er i virkeligheden oplevelser, vi får gennem vores lugte-

sans - og her er antallet af forskellige lugte nærmest legio - jordbær
for eksempel har op til 342 smagsog duftstoffer. Hvor mange og hvilke af disse stoffer, der kan smages
i jordbærret, afhænger af en række
forhold, som producenten faktisk
har ret stor indflydelse på:
- Dyrkningen - herunder sort, klima, jordbund og gødning - har selvfølgelig stor betydning for jordbærrets smag, fortæller Lisbeth
Ankersen; men også tidspunktet for
bærrets høst, og opbevaringen efter høsten, og indtil bærret spises,
har stor betydning. Bliver bærret
efterfølgende forarbejdet til et forædlet produkt, vil smagen selvfølgelig også blive ændret.
- Alt dette skal I tage højde for. I
skal derfor smage på jeres produk-

ter, stole på jeres sanser - og lære at sætte ord på jeres produkters
smag, så forbrugernes forventninger til produktet indfries, siger Lisbeth Ankersen.

Deltagerne på
Smageworkshoppen var:
Tvedemose Champignon
Aarstiderne
Den Holistiske Højskole
Biogan
Halkær Ådal Økologisk
Markhaven
Hybenproducent Birgitte Yssing
Villerslev Skaldyr
Holtgård

8

ØKOLOGI

ERHVERV

5. juli 2013 nr. 526

Bliv vært for høstmarked

Dansk eksportfremstød i Finland

Økologisk Landsforening søger økologer, der har lyst til at være vært ved
De Økologiske Høstmarkeder, der afholdes 31. august og 1. september.
Høstmarkedet er den økologiske fødevarebranches fælles event, hvor hele
familien Danmark er inviteret ud på gårdene for at se, hvor fødevarerene
kommer fra. Sidste år deltog 63.000 forbrugere i eventen. I skrivende
stund har 62 økologer allerede tilmeldt sig som værter, men der er plads
til flere. Særligt i Sønderjylland mangler vi værter, oplyser projektleder
Birgitte Nygaard. Værterne bestemmer selv, om de ønsker at åbne bedriften
begge dage eller blot lørdag eller søndag. Har du lyst til at blive en del af
fællesskabet, så send en mail til Eva Lund Andersen på ela@okologi.dk.
Læs mere om Høstmarkedet på www.høstmarked.dk

Økologi er blevet populært i Finland, som kan udvikle sig til et interessant marked
for dansk økologi. Alene sidste år steg salget af økologiske varer med 24 procent,
og Eksportrådet i Helsinki arrangerer en madmesse til efteråret, der giver danske
virksomheder mulighed for at markedsføre deres produkter over for potentielle finske
partnere og kunder. Ifølge EksportFocus efterspørger finnerne et bredere sortiment af
økologiske varer og mad uden tilsætnings- og konserveringsmidler. Det drejer sig især om
produkter som økologisk kød, frugt og grønt samt mejeriprodukter og brød. Men der er
også en stor efterspørgsel efter fødevarer og drikkevarer, der kan frembringe en positiv
sundhedsmæssig effekt.

MARKED & MAD

De ansatte i Præstø Madmarked laver hver morgen friske
salater og bager brød og kager
af lokale råvarer, og der er
plads til masser af eksperimenter i det gamle krokøkken på
Præstø Havn.

Stor succes for Præstø Madmarked
BUTIK: Økologerne
har fået flere nye
salgskanaler, som satser
på lokale råvarer
Tekst og foto: Jakob Brandt
Mens discountkæderne har oplevet massiv fremgang gennem de
seneste år, er der opstået flere alternative salgskanaler, hvor sporbarhed og økologi er i højsædet.
Her vægter lokale råvarer højere
end lave råvarepriser.
De mange økologiske fødevarefællesskaber, som popper op rundt
om i landet, er et velkendt eksempel, hvor grupper af borgere går

sammen og danner et alternativ til
den etablerede dagligvarehandel.
Præstø Madmarked er en anden
måde at formidle økologiske fødevarer fra lokalområdet på. Markedet åbnede for to måneder siden,
og her er tanken at tilbyde et sortiment, som dækker hovedparten af
familiens daglige indkøb.
Samtidig kan kunderne også købe friskt forarbejdede madvarer
som salater, pesto, tærter, brød og
meget mere.
Hver dag er personalet i sving i
personalekøkkenet, og siden åbningen har butikken produceret
over 100 forskellige hjemmelavede madvarer i det gamle krokøkken, som gjorde det muligt at etab-

lere butikken uden de helt store
investeringer.
Plads til 40-45 madmarkeder
I modsætning til fødevarefællesskaber, som er demokratisk styrede non-profit indkøbsfællesskaber,
hvor medlemmerne bidrager med
gratis arbejdskraft, er Præstø Madmarked et privat initiativ med ambitioner om at få afdelinger over
hele landet.
- Vi regner med at åbne vores
anden butik inden udgangen af
året, siger direktør Birgitte Escherich, som er direktør for Madkompagniet og hovedarkitekten bag
Præstø Madmarked, hvor hun også
fungerer som daglig leder.

At dømme efter succesen i
Præstø er der efter hendes vurdering plads til 40-45 madmarkeder
fordelt over hele landet.
- Jeg er fuldstændig overvældet.
Salget er gået helt forrygende, siger den sjællandske iværksætter,
som har arbejdet med mad og omlægning til økologi i mange år.
Sur på den søde måde
Da avisen besøger Præstø, har
Birgitte Escherich netop holdt sin
første fridag i to måneder. Her
fra morgenstunden har hun hænderne dybt begravet i et fad med
den obligatoriske hjemmelavede
kyllingesalat, som er blevet en del
af det faste sortiment i glasdisken.

Kunderne er vilde med salaten, og
Birgitte kender navnet på producenterne af alle ingredienserne.
I køkkenet bliver alt lavet fra
bunden, og dejskraberen er et af
de vigtigste redskaber på Præstø
Havn, hvor begrænsning af madspild står højt på dagsordnen.
- Der kan sidde dej til en hel mazarinkage i røreskålen, siger Birgitte Escherich, som netop har hevet
seks friskbagte mazarinkager ud af
ovnen.
- Dem skal vi have. Ellers bliver
kunderne sure - på den søde måde.
For Birgitte Escherich er det vigtigt, at madmarkedet ikke bliver et
elitært projekt.
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HØFF HØFF Hurra

Kulinarisk showroom på Gram Slot

Høje-Taastrup har fået sit eget
økologiske fødevarefællesskab.
HØFF står for Hedehusene/Taastrup
Økologiske Fødevarefællesskab.
Det er navnet på landets yngste
fødevarefællesskab, som vil distribuere
lokale grøntsager via et samarbejde
med Fødevarefællesskabet i Roskilde.
De første grøntsagsposer vil formentlig
være klar til fordeling i starten af juli.

Torsdag i denne uge slår Gram Slot dørene op til en helt ny café og gårdbutik, der bringer
regionens borgere og turister endnu tættere på lokalt producerede specialiteter og råvarer.
Åbningen manifesterer Syddansk Fødevareklynge og Gram Slots arbejde for at styrke netværket
mellem regionens producenter. Gram Slot har allerede manifesteret sig som Sønderjyllands
oplevelsescenter for økologisk landbrug, gastronomi og kultur, nu bliver det i endnu højere
grad et samlingspunkt for de lokale borgere og mange turister, men også for regionens
producenter.
- Vi ser frem til at byde folk fra nær og fjern velkommen i vores flotte, nye butik og café, for vi
er så stolte over at huse regionens kulinariske spydspidser. Jeg håber, at det er med til at styrke
linket mellem producent og forbruger og netværket producenterne i mellem, siger Sanne
Brodersen, medindehaver af og kulturformidler ved Gram Slot.

MARKED & MAD

De positive erfaringer med salget af økologiske produkter fra Livø har givet Irma
smag for flere eksklusive kødkoncepter,
som formentlig bliver økologiske.

Hvis ikke Birgitte Escherich sørger for friskbagte mazarinkager bliver stamkunderne ’sure på den søde måde’, og den kulinariske iværksætter tror så
meget på sin ide, at hun forventer at åbne tilsvarende madmarkeder over
hele landet.

“

Det er et folkeligt projekt, og grundideen er at sælge lokale fødevarer
til supermarkedspriser

- Det er et folkeligt projekt, og
grundideen er at sælge lokale fødevarer til supermarkedspriser, siger hun.
Fornuftige priser
Folkene bag det nye madmarked
har brugt lang tid på at samle lokale fødevareproducenter, og de
oplever, at det er muligt at være
konkurrencedygtig ved at springe
de fordyrende mellemhandlere
over og købe varerne direkte hos
primærproducenterne.
En af dem er Jakob Jørgensen fra
Lammehave Økologi på Lolland, og
han glæder sig over at have fået en
ny afsætningskanal for både mel,
rapsolie, honning og en håndfuld

forskellige grøntsager.
- Som småproducent har vi ikke
selv tid til at stå og passe en butik, så Præstø Madmarked er en
kærkommen mulighed for at formidle vores varer, og ved at undgå
mellemhandlerne kan vi stadig få
en fornuftig pris, siger han.
Helt undgå grossisterne kan
Præstø Madmarked ikke, og når de
danske avlere ikke kan levere, bruger Birgitte Escherich Grøn Fokus
og andre grossister, som henter
frugt og grønt fra et bredt korps af
danske og udenlandske avlere.

Irma tygger på flere små
kødkoncepter
KØD: Irma-kunderne
har taget så godt imod
kasserne med Angus-kød
fra Livø, at Coop-kæden
overvejer nye økologiske
kødkoncepter fra små
avlere
Tekst og foto:
Jakob Brandt
Irma kan udvikle sig til en interessant salgskanal for økologer, som
kan tilbyde kød af høj kvalitet og
med en unik historie.
Efter forårets vellykkede salg af
anguskød fra Livø har Irmas varechef Karsten Borrisholt fået blod på
tanden, og han tygger i øjeblikket
på nye kødkoncepter, som kan supplere Livø-brandet.
- Det der skete på Livø var rigtig
interessant. Der var så meget liv og
energi i det, og vi har fået så mange
positive tilbagemeldinger, at vi skal
gøre det igen, siger varechefen.
I forvejen har Irma gennem nogle
år haft succes med at sælge økologisk gedekød fra Stenalt Gods. I
begge tilfælde er der tale om små
partier, som bliver slagtet og par-

teret hos Friland og er leveret til
kunderne med opskrifter, så det er
nemt at gå til.
Ifølge Karsten Borrisholt er det
helt afgørende, at kødet bliver
håndteret af et professionelt firma,
som kan levere den samme høje
kvalitet, så kunderne oplever, at de
køber et produkt, der er kræset for
hele vejen fra bonde til bord.
De fleste vælges fra
Irma er allerede blevet præsenteret
for en lille håndfuld potentielle leverandører via markedsafdelingen i
Økologisk Landsforening, men Karsten Borrisholt er endnu ikke klar
til at melde ud, hvem han arbejder
videre med.
- Der findes nok 30-40 forskellige kødkvægsracer i Danmark, og
de fleste opdrættes økologisk. Så
det handler om at finde lige præcis den kvalitet og den historie,
som er bedst for Irmas kunder, siger
Karsten Borrisholt.
Tanken er igen at sælge varerne via Irmas hjemmeside. På Livø
drejede det sig kun om 50 dyr, men
står det til Karsten Borrisholt, må
antallet af slagtedyr gerne være
lidt større i de nye koncepter, så det

fylder lidt mere i de udvalgte Irmabutikker, som får lov til at sælge det.
Livø skærper profilen
- Da Irmas hjerte og økologien står
hinanden nær, ligger det lige til højrebenet, at det bliver et økologisk
koncept.
Selv om mange kunder foretrækker danske produkter peger han
samtidig på, at de smalle kødprodukter lige så godt kan være en
ungarsk bisonokse eller vildsvin fra
de nordsvenske skove, som det kan
være kvæg, der har afgræsset sårbare naturområder ved Brønderslev. Det står og falder med den
gode historie.
Hvis det var muligt, kunne Borrisholt godt have lyst til at lave alle
de spændende projekter, han bliver
præsenteret for. Men et brand som
Livø-produkterne er først og fremmest en profilvare, som sælges i løbet af nogle få dage, og som varechef er han nødt til også at fokusere
på det kødsalg, der bidrager til omsætningen hver dag og ikke kun nogle få uger om året.
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Danske øko-svin har kurs mod Kina
Kina er et voksende marked for fødevarer, som Friland længe har interesseret sig
for, og selskabet arbejder nu på at bliver godkendt under den kinesiske økologiske
certificering COFCC. I løbet af det seneste halve år har Friland haft besøg af flere
forskellige kinesiske kunder, som er interesseret i dansk økologisk svinekød.
Indtil videre har Friland dog kun en mindre eksport til Hong Kong, idet eksport til
hovedlandet kræver COFCC-certificering. Ifølge Friland er det ofte en langvarig proces
at få sine produkter økologisk godkendt til det kinesiske marked, men nu er processen
i gang, og de første skemaer er sendt ud til udvalgte økologiske svineproducenter.

MARKED & MAD

Ulvhøj skærer
ind til benet
GÅRDSLAGTERI:
Indretning af egen
skærestue har bragt Bo
og Grethe Larsen tættere
på kunderne og det
landmandsliv, de gerne
vil leve
De svenske forbrugere har fået smag for mere økologi.

Nye initiativer i Sverige
EKSPORT: I denne uge er eksportchef Helene
Birk i Sverige for at lave aftaler med de største
svenske dagligvarekæder
Af Jakob Brandt
I broafstand fra Danmark ligger et spændende, svensk dagligvaremarked, som i fremtiden bør kunne omsætte flere danske varer.
Det mener Økologisk Landsforenings nye eksportchef, Helene Birk,
som i denne uge er taget til Sverige for at forhandle med ICA og Axfood, og efter sommerferien gælder det Coop Sverige.
- Vi tager derover med henblik på at lave aftaler om produktpræsentationer senere på året, siger Helene Birk.
Efter hendes vurdering er der ikke mindst hos ICA og Axfood, som
på økologifronten halter langt efter Coop, et stort potentiale for at
levere til private labels men også til mere specielle koncepter, hvor
danske fødevareproducenter er godt rustet.
Ifølge eksportchefen viser erfaringerne, at det kræve stor tålmodighed at komme ind på et marked som det svenske.
- Derfor er det vigtigt, at vi lader tingene ske i et tempo, hvor kæderne kan følge med.
Overvejer Malmø-messe
I øjeblikket overvejer hun, om ØL skal gå ind som aktiv medspiller
omkring messen Nordic Organic Food Fair, som afholdes i oktober i
Malmø.
Messen blev første gang afholdt sidste år, og i år forsøger arrangørerne at skærpe profilen, så der kommer flere fødevareproducenter
med på messen.
- I år tager vi over for at lave et kvalitetstjek for at se, om der er basis for et samarbejde til næste års messe, siger Helene Birk.
Efter hendes vurdering er der helt klart et behov for en nordisk
økologimesse, hvor indkøberne fra de skandinaviske dagligvarekæder kan hente inspiration til deres økologiske sortiment.

Tekst og foto:
Jakob Brandt
Den fremherskende udviklingstendens i dansk landbrug har længe
været brolagt med begreber som
vækst, vokseværk og større volumen, men ægteparret Bo og Grethe
Larsen er et bevis på, at et godt
landmandsliv ikke nødvendigvis
skal aflæses i en bred bundlinje.
De har etableret deres egen skærestue, hvorfra de sælger kødet fra
gårdens økologiske dyrehold.
- Alle kan gøre det, vi har gjort,
men det er ikke noget, man bare lige gør, og man bliver ikke rig af det.
Hvis vi kun gik efter pengene, skulle vi have solgt jorden og sat pengene i banken, da vi for nogle år
siden fik tilbudt 300.000 kr. per
hektar, siger Bo Larsen.
Han har dog aldrig fortrudt, at
han gik kødvejen og droppede arbejdet uden for gården. Tværtimod.
Slagtedage er tilløbsstykke
Sammen med hustruen Grethe købte han i 1982 det lille landbrug lidt
øst for landsbyen Serritslev mellem
Brønderslev og Hjørring. Her dyrker de i dag ca. 20 forskellige slags
grøntsager og sælger okse-, svineog lammekød, som slagtes på Tylstrup Slagtehus 15 km fra gården.
Det er ikke godkendt til økologisk slagtning, og derfor kan Ulvhøj
Øko-brug ikke sælge sit kød med Ømærket, men Bo foretrækker, at dyrene kun skal transporteres til Tyl-

strup frem for den lange tur til det
nærmeste certificerede slagteri i
Hobro.
De slagtede dyr bliver kørt tilbage til Ulvhøj Øko-brug, hvor det ofte er lidt af et tilløbsstykke, når kødet bliver parteret.
Mange kunder tager deres børn
og børnebørn med, og mens kødet
bliver skåret ud, besøger de dyrene
ude på marken.
- Vi har et godt indhold i livet, og
vi møder mange interessante mennesker, siger Bo.
Kød efter kundens hoved
Bedriften er næsten selvforsynende med foder, og det kød, parret
sælger, stammer udelukkende fra
dyr, der er opvokset på markerne
omkring gården. Når der er slagtedag, bliver dyrene parteret helt
efter kundernes ønsker i gårdens
egen skærestue, der også fungerer
som gårdbutik.
- Kunderne er her, når vi skærer
kødet op, så de kan få det, lige som
de vil have det. God service koster
ikke ekstra, siger Bo Larsen.
For ham og den slagteruddannede søn Thomas er slagtedagene
hver tredje eller fjerde uge noget,
de ser frem til. Selv om de sigter
mod at partere en halv gris i timen
og er godt brugte, når dagen er omme, er der tid til at lade hyggen være i højsædet.
- Tidligere hentede kunderne
kødet på slagtehuset, men det gav
en del kritik, og de følte ikke, at
de fik hele billedet fra jord til bord
med ind på skærmen. De syntes,
der manglede et eller andet, husker den nordjyske økolog, som
nyder den tætte kontakt med kunderne.
Holdt pause fra landbruget
De første år som gårdejere havde

parret en større konventionel grønsagsproduktion. Den blev afsat
gennem GASA, men produktionen
blev indstillet i 1988, og jorden var
bortforpagtet, mens Bo arbejdede
uden for hjemmet.
Først i 1998 fik parret jorden tilbage. Bo havde dog ikke lyst til at
skulle arbejde med sprøjtegift og
de besluttede at etablere en økologisk produktion. På det tidspunkt
havde de indrettet en tilværelse,
som var delvist baseret på indtægterne fra to plejebørn, og det var en
af årsagerne til, at de gerne ville have flere dyr på gården.
Bo havde længe drømt om at åbne en gårdbutik, men skærestuen
blev indrettet i en tidligere garage/værksted på opfordring fra sønnen Thomas. Han var på daværende
tidspunkt i lære som butiksslagter
og manglede et sted, hvor han kunne arbejde med kød.
Heldige eller dygtige
Mange små fødevareproducenter
beklager sig over de skrappe krav
til indretning og kontrol, og selv om
også Bo og Grethe godt kunne ønske sig nogle lidt lempeligere regler, så små landbrug som deres ikke
bliver pålagt de samme udgifter
som landbrug, der er 10 og 20 gange større, har de kun ros tilovers for
fødevarekontrollen og kommunen,
som var meget behjælpelige med
råd og vejledning, da skærestuen
blev indrettet.
- Enten har vi været utroligt heldige, eller også har vi været dygtige, siger Bo.
Han var dog tæt på at lave en
kæmpe brøler, da han i 2010 havde allieret sig med en såkaldt slagtebus, så dyrene kunne slagtes
hjemme på gården. Alt var gjort
klart, og dyrlægen var bestilt, da
han erfarede, at man ikke må vide-
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Dyrt at satse på biogas

Portal for Den Økologiske Uge

Det kan komme til at koste staten og os alle sammen dyrt at
ville nedbringe CO2-udledningen ved at udvinde gas af husdyrgødning og majs. Det viser nye beregninger fra Århus Universitet.
Politikernes ambition er, at 50 procent af husdyrgødningen
skal afgasses i 2020, og derfor gives der i øjeblikket tilskud til
etablering af anlæg. I værste fald vil det kunne koste samfundet 1,6 mia. kr., viser beregningerne.
Det er kombinationen af gylle og majs som råstoffer i biogasanlægget, der er problemet. Hvis biogas baseres på affald, ser
regnestykket noget mere positivt ud, skriver Ingeniøren.

Uge 35 danner rammen om Den Økologiske Uge – som
bliver en folkelig fejring af økologiens mange sejre. Det
handler om at pille økologien ned fra den lidt elitære
piedestal og skabe en folkefest, hvor alle kan deltage i et
væld af arrangementer over hele landet. Høstmarkederne
spiller en central rolle i ugen, men der er plads til mange
flere små og store initiativer. Se hvad der sker i dit
lokalområde, og læs om, hvordan du selv kan bidrage til
festen på hjemmesiden: www.denøkologiskeuge.dk

MARKED & MAD

Bo Larsen med et nyt kuld
svin, som vil blive blive solgt
som udskæringer og pålæg
til næste jul.

Små kødmængder
Ulvhøj Øko-brug producerer grøntsager på ca. en hektar, og da bedriften
kun råder over ca. 25 ha, hvoraf de 15 er naturarealer, er det begrænset,
hvor mange dyr der kan produceres.
I 2013 skal skærestuen formentlig partere:
10-12 kreaturer
80-100 svin
40 lam

resælge kød fra dyr, der er hjemmeslagtet på den måde.
Drømmer om sidste etape
Oprindelig var det også planen at
indrette et slagteri på ejendommen, men pengene og energien
rakte ikke hele vejen, så dyrene bliver slagtet på det lokale slagtehus i
Tylstrup 15 km fra gården.
Bo har dog ikke opgivet drømmen om selv at slagte dyrene, så
der bliver kortere vej fra jord til
bord, men det er ikke kun hans afgørelse. Parret er midt i 50erne og
nærmer sig så småt pensionsalderen, og Grethe er ikke sikker på, at
det er en god ide at investere yderligere 3-400.000 kr. Det ville bringe
den samlede investering i gårdslagteriet op på en lille mio. kr. plus al-

le de timer, de selv har knoklet med
mørtel og fliser.
- Døgnet har kun 24 timer, og vores landbrug er ikke baseret på, at
det skal være større, pointerer Grethe Larsen, som af samme grund
ikke bakker helt op om sin mands
planer om at etablere eget slagteri
på ejendommen.
Lang ventetid på kødet
Før lokalerne blev godkendt af fødevaremyndighederne 3. december 2010, var det slet ikke lovligt at
sælge kød fra gården.
I dag er lokalet fuldt udstyret
med alt fra hurtighakker til røgeovn, så Bo og sønnen kan producere både spegepølser og leverpostej og andre pålægsvarer af det
kød, som ikke bliver solgt som di-

Bo Larsen ser frem til slagtedagene, når der er kød på bordet i skærestuen.
verse udskæringer. Røget oksebryst
går rigtig godt, og gårdens fedtfattige leverpostej med kartofler er også blevet et hit hos mange kunder.

Siden har rygtet om det lokale
kødsalg spredt sig, og i dag er der
rift om kødet. Det meste af årets
produktion er allerede forudbestilt,

men kundernes tålmodighed er for
det meste længere end ventetiden.
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50 øre
Friland a/s har besluttet at lægge en 50-øre oven i tillægget til økologiske slagtekøer i uge 27 til 29. Efterspørgslen efter
hakket oksekød er god i øjeblikket, konstaterer Friland i sit nyhedsbrev, og tillægget skal motivere mælkeproducenterne til at
sende køer til slagtning - også i sommerferien.

MARK & STALD

FAGLIGT TALT

Hver tredje gris dør
Af Steﬀen Blume,
Økokornbasen.dk

Smågrisedødeligheden er
større i økologisk produktion
end i konventionel. Bl.a. fordi
der ikke på friland er samme
muligheder for overvågning
og indgriben som i staldene.

Rimelige priser på ny høst
Nu, hvor grovvareselskaberne har priserne på ny høst
klar, er det en god mulighed for at lave en salgsstrategi.
Alt tyder på rimelige priser i høsten - med mulighed for
udsving i begge retninger.
Salg i høst kan koste dyrt
En måned før høst er det værd at overveje, hvordan og
hvornår man vil afsætte sine salgsafgrøder. Jeg hører af
og til landmænd sige, at de ikke vil spekulere i kornmarkedet men sælge alt i høsten. Den beslutning kan være
dyr, fordi kornprisen som regel er lavest netop i høsten.
Det er faktisk også en form for spekulation - dog med
negativt fortegn. Det svarer til at sætte alle penge på én
aktie, når kursen er allerhøjest.
Risikoafdækning ved delsalg
Hvis man derimod vil risikoafdække sig, så bør man dele
høsten op og sælge ad ﬂere omgange, for eksempel
hvert kvartal. Det er mest relevant, hvis man råder over
en større mængde. DLGs puljeordning er en anden måde
at risikoafdække sig på. Man kan f.eks. lade DLG hente et
læs, hvor den ene halvdel afregnes med dagsprisen, og
den anden halvdel indgår i puljeordningen. Løsningen er
god, hvis man ikke selv råder over lagerfaciliteter.
Vent med at sælge konsumkorn
En tredje mulighed er at sprede salget af sine afgrøder.
Men hvilke skal man holde på, og hvilke skal man skyde
af i høsten? Svaret ﬁndes i grovvareselskabernes prisudmeldinger, hvor foderhvede handles for 230-235 kr. og
byg for 220 kr. leveret. Merprisen for konsumkorn er p.t.
minimal. Det er derfor oplagt at sælge foderkorn i høsten
og opbevare konsumkorn til senere. Men husk, at konsumkorn skal renses og tørres ned til lagerfasthed så hurtigt som muligt.
Udsving til begge sider
Selvom kornpriserne er faldet markant den seneste tid,
ligger foderkorn stadig på samme prisniveau som i høsten 2012. Prisen kan således igen stige, hvis høsten
skuﬀer i nogle af de store økologilande, eller falde, hvis
det bliver en rekordhøst, som mange forudser.
Mht. konsumkorn ved vi, at der i Nordeuropa er sået
mange hektar med havre og rug. Hvis kvaliteten bliver lige så god som i 2012, vil meget af det skulle sælges til
foder.
Indhent altid tilbud fra tre forskellige ﬁrmaer, inden du
sælger dit korn.

VELFÆRD: Økologiske
pattegrise dør primært
af klemning, viser
ny undersøgelse i to
besætninger
Af Karen Munk Nielsen
33 procent af de økologiske smågrise
dør i en tidlig alder. Omkring ni procent
er døde allerede ved fødslen, mens
resten dør i perioden fra fødsel til fravænning efter syv uger. Det fremgår af

Dødsårsager hos 297
pattegrise

Grisene er indsamlet i to besætninger i sommeren 2012. En gris kan
have ﬂere diagnoser.
Klemning
Tom mave
Infektion
Brok
Døde før
og under faring
Ukendt diagnose

44 %
20 %
12 %
3%
27 %
11 %

Kilde: Status, årsager og udfordringer i forhold til løsning af forhøjet
dødelighed hos økologiske pattegrise,
DCA, Aarhus Universitet.

en ny rapport fra DCA, Aarhus Universitet, til Fødevareministeriet.
Det er bl.a. obduktion af 297 døde pattegrise i to større svinebesætninger, der
ligger bag de nye tal. Grisene er indsamlet i løbet af en uge i sommeren 2012,
og obduktionerne viser, at næsten halvdelen – 44 pct. – er døde af klemning.
Den næsthyppigste dødsårsag er dødfødsel, mens tom mave kommer ind på
tredjepladsen. Tom mave er udtryk for,
at grisen ikke har kunnet kæmpe sig til
en plads ved yveret. Der er ikke registreret vægt på grisene, men det vil typisk
være små, svage grise, der dør af denne grund.
Håber på større undersøgelse
Tallene skal tages med forbehold, fordi
materialet er begrænset, pointerer seniorforsker Jan Tind Sørensen, der er
en af rapportens forfattere. Men han og
kollegerne søger i øjeblikket penge til
en meget større undersøgelse.
- Vi vil gerne registrere i 10-15 økologiske besætninger over et år og foretage obduktioner på stikprøver af de døde
grise, oplyser Jan Tind Sørensen.
Først en gang til efteråret ved forskerne, om der bliver bevilget penge til projektet.
To udviklingsspor
Der er ifølge rapporten ﬂere veje til
færre døde pattegrise. Den ene er den

genetiske, hvor avlsudviklingen bliver
tilpasset frilandsproduktionen. Man kan
avle sig til ﬂere levende grise eller vælge racekombinationer, der giver færre
men mere robuste grise.
- Hvis økologerne vælger denne strategi, kan den have en pris. Fravænnede
grise pr. årsso er en væsentligt parameter også for økologiske producenter, og
strategien kan koste lidt på den konto,
siger Jan Tind Sørensen.
Det andet spor går via mere overvågning og indgriben under og efter faring.
Kameraovervågning, bedre adgang i hytterne, ammesøer etc. er elementer i en
sådan strategi. De to spor udelukker ikke hinanden, og formanden for de økologiske svineproducenter i Økologisk
Landsforening, Randi Vinfeldt, peger
da også både på moderegenskaber og
kuldstørrelse samt udvikling af nyt hyttedesign som vigtige indsatser.
- Vi har meget fokus på at sikre, at ﬂere pattegrise overlever den første tid.
Når grisene lever på friland, er det essentielt, at soen kan tage sig af sine egne pattegrise, siger hun bl.a. i en kommentar til undersøgelsen.
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Dyrvig landbrug ved Kristen Degn
og Rikke Friderichsen er kandidater
til Økologisk Frontløber 2013, for at
vise det er muligt at drive et rentabelt økologisk landbrug uden at gå
efter højest mulige ydelse. I stedet
fokuseres der på selvforsyning, billige lavteknologiske løsninger samt
udvidet samarbejde med økologiske
plante- og grøntsagsproducenter.

BLÅ BOG:
Kristen Degn og Rikke Friderichsen er begge uddannede landmænd.
Kristen købte gården i 1977 med tre andre landmænd og dannede Dyrvig Andelslandbrug. Rikke blev medejer i 1986. Rikke og Kristen overtog
gården sammen 2004.
Ny stald med tag af teltdug - den første i Danmark - blev opført i 2008.
Besætningen tæller 150, køer og der drives på ejendommen ca. 150 ha.
Mælken leveres til Thise Mejeri.

- Ja, vi kommer ikke uden om, at for
os handler det rigtig meget om køer,
siger Rikke Friderichsen.

På Dyrvig er der fokus på
dyrevelfærd, samarbejde
og genbrug fremfor
vækst, høj ydelse og
moderne maskiner

Tekst og foto: Morten Telling
Det første, man får øje på, når man
nærmer sig gården Dyrvig nær Tarm
i Vestjylland, er en imponerende
staldbygning med svungne organiske former og med tag af teltdug
og vægge beklædt med lærketræ.
Da stalden blev bygget i 2008, var
det den første af sin art i Danmark,
men siden er flere skudt op rundt
omkring i landet.
- Stalden har ikke været billigere at bygge end en almindelig dybstrøelsesstald, men den er meget
mere lys og behagelig at opholde
sig i for både køer og mennesker.
Samtidig har den sænket vores udgifter til belysning markant, forklarer økologisk mælkeproducent Kristen Degn, der sammen med sin
kone Rikke ejer og driver Dyrvig.
Brugte maskiner
= lave omkostninger
Den specielle stald er bare et ek-

sempel på, hvordan Rikke og Kristen ofte gør tingene lidt anderledes end de fleste. Nærmest som en
kontrast til den moderne smukke
staldbygning står gårdens maskinpark, der domineres af traktorer og
maskiner af ældre dato. De sparede
for eksempel tusindevis af kroner
ved at købe et tre år gammelt malkeanlæg i stedet for et helt nyt og
den ’nye’ fodervogn er også købt
brugt, men fungerer som den skal.
- Vores stil er meget lavteknologisk og ’keep-it-simple’-agtig, forklarer Rikke.
- Vi køber stort set altid brugte maskiner og finder selv på billige, simple og - synes vi selv - også smarte løsninger i stedet for at
købe os fattige i moderne maskineri. På den måde sparer vi ikke bare penge, men undgår samtidig den
miljø- og klimabelastning der altid
vil være ved fremstillingen af en ny
maskine og ved bortskaffelsen af
en gammel.
Højt dækningsbidrag i
stedet for høj ydelse
Et resultat af de lave omkostninger
er, at Kristen og Rikke har en
fornuftig og stabil økonomi på
bedriften, så de undgår at skulle
køre med høj produktion for at få
tingene til at hænge sammen.

- Det handler ikke kun om kvantitet men om at få mest muligt ud af
landbruget inden for de rammer, vi
selv har sat, forklarer Kristen.
- Ved ikke at satse på høj ydelse
og maksimal produktion bliver det
hele også meget mere afslappet.
Hvis det hele kører på de høje nagler hele tiden, så kræver det meget mere styring, og man skal være
over tingene konstant. Vores frihed
betyder meget for os, både økonomisk og arbejdsmæssigt.
Selvforsynende
Hensynet til miljøet og klimaet ligger Kristen og Rikke meget på sinde,
og det er samtidig en af grundende
til, at de har en målsætning om at
være selvforsynende med såvel foder som energi.
- For os er foderet den begrænsende faktor, forklarer Kristen.
- For at få mere foder kanaliseret
gennem malkekøerne har vi derfor valgt at forlænge køernes laktation med fem til otte måneder.
Det sparer også klimaet for metan,
at vi på den måde har færre ungdyr. Samtidig undgår vi at skulle købe udenlandsk kraftfoder, som både belaster klimaet, ødelægger
regnskovene og er underlagt voldsom økonomisk spekulation. Vi satser også på at blive selvforsynende

Det handler
om køerne
med energi og har næsten lige investeret i et større solcelleanlæg,
som vi skal i gang med at montere.
Samarbejde gavner økologien
Dyrvig startede oprindeligt som et
andelsdrevet landbrug i 1977, hvor
Kristen sammen med tre andre
landmænd købte gården og drev
den som et I/S. Rikke og Kristen
købte den sidste af de tidligere andelshavere ud i 2004, men ideen
om at samarbejde og gøre noget i
fællesskab har de langtfra sluppet.
- Udover at vi har maskinfællesskab med nogle kolleger, har vi
samtidig et rigtig godt samarbejde med tre økologiske grøntsagsog planteavlere. Vi har gulerødder
i vores sædskifte, og planteavlerne dyrker græs og korn til os, og får
møg og gylle retur, forklarer Kristen,
og Rikke uddyber:
- Vi er jo ko-nørder, og de andre
er plante- og grøntsagsnørder. Når
landbrugsproduktionen er blevet
så specialiseret, som den er i dag,
kan det være svært at opfylde den
økologiske målsætning om mangfoldighed og varieret sædskifte. Så
ved at samarbejde kan vi gøre brug
af hinandens kompetencer, så vi
gør det, vi hver især er gode til og
ved mest om. Samarbejdet vil også
gøre det lettere for os, når vi snart

skal have udfaset brugen af konventionel gylle.
Kærlige klap
Enhver, der har oplevet Rikke og
Kristen, når de er sammen med deres køer, vil næppe være i tvivl om,
at her er to mennesker, der virkelig
holder af deres køer. Køerne bliver
moslet godmodigt og får mange
kærlige klap, og der snakkes skiftevis opmuntrende og beroligende
til dyrene. Køerne ser ud til at være
lige så begejstrede for deres ejere,
som de er for dem.
- Køer er dejlige rolige dyr, siger
Kristen.
- Enhver ko har sit eget sind, og er
man åben for det, og giver man sig
tid til at lære dem at kende, så oplever man, at de er lige så forskellige, som vi mennesker. Køernes rolige sind smitter også af på os, så vi
stresser ofte af, når vi er sammen
med vores køer. Samtidig har vi jo
en pagt med køerne og vil gerne vise dem respekt.
- Ja, vi kommer ikke uden om, at
for os handler det rigtig meget om
køer, siger Rikke og afslører, at de
faktisk har flere fotoalbums med
billeder af køer.
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Hollandsk maskine samler blåbær op

UGENS TIP
NaturErhvervstyrelsen har netop udgivet en pjece med fire konkrete
metoder til at undgå at påkøre og skade vildtet under græshøsten. Det
drejer sig om opsætning af skræmmemidler før slæt, særlige køremønstre ved slæt, afsøgning af marken med hund samt kontakt til sweisshundefører.

Det er langsommeligt og hårdt arbejde at håndplukke blåbær. Den erfaring
ligger bag hollandske Marcel Driessens opfindelse af en blåbærplukker. Det er
ikke en egentlig blåbærplukker men en vogn, der opsamler bærrene, når man
ryster buskene. Der er altså stadig manuelt arbejde involveret, men høsten
går meget hurtigere, og vognen nedbringer dermed omkostningerne. Vognen
hedder Easy Harvester og koster omkring 40.000 kr., skriver Frugt & Grønt.

Læs pjecen
’Gode råd om vildtvenlig høst’ på nettet:
www.naturerhverv.fvm.dk.

MARK & STALD

Lagde om uden aftale med mejeri
ALSIDIGHED: Rud Bruun
satsede, da han i 2011
købte naboejendom med
malkekøer. 15. november
leverer han den første
tankfuld økologisk mælk
Tekst og foto: Karen Munk Nielsen
- Jeg har altid godt kunnet tænke
mig at have malkekøer. Naboejendommen med 130 køer har været
til salg i flere år, men mejerierne ville ikke have mere økologisk mælk.
Jeg ringede hver måned og spurgte.
Til sidst tog jeg chancen og købte
gården alligevel.
Rud Bruun er undtagelsen, der
bekræfter reglen. Mejerierne står
ikke og skriger på økologisk mælk
for tiden, men ind imellem viser der
sig alligevel en åbning, hvis man tør
satse. Det gjorde Rud Bruun, der er
en af meget få nye økologiske mælkeproducenter de seneste år.
Rud Bruun har drevet økologisk
landbrug ved Holsted siden 1998
med søer, slagtesvin og kødkvæg.
Nu kan han også snart skrive mælk
og malkekøer på sit CV. I de to år,
der er gået siden han købte nabogården og køerne, har han leveret
konventionel mælk, men 15. maj
begyndte han officielt at omlægge
køerne efter aftale med det økologiske mejeri Naturmælk.
Jorden - 77 ha i alt - begyndte
han at lægge om straks. Halvdelen
i 2011 og resten i efteråret 2012.
- Første år uden kunstgødning giver græsmarkerne ikke meget. Men
nu begynder der at komme en masse kløver, så næste år bliver det
bedre, konstaterer Rud Bruun.
Køer passer godt til svin
Målet med at købe ejendommen
var først og fremmest at få en mere
alsidig bedrift og at få mere gødning til rådighed til planteavlen på
den sandede jord.
- Jeg overvejede, om jeg skulle udvide svineproduktionen, men
i så fald skulle jeg bygge ny slagtesvinestald. Det ville koste lige så
meget som at købe malkekvægsbedriften, og så ville jeg hellere have
malkekøerne. Der bliver en bedre

For første gang side 1980 passer Rud Bruun igen køer. Det har været en større udfordring, end han regnede med.
helhed ud af det på den måde. Det
er godt at have både svine- og kogylle til rådighed, siger han.
Ydelsen stiger
Siden Rud Bruun overtog ejendommen, er ydelsen hos de 130 sortbrogede køer steget fra 8.500 kg pr.
ko til godt 9.000 kg. Målet er 9.500
kg mælk. Der har ikke været behov
for at foretage de store ændringer i
stalden. En fuldspaltestald til ungdyrene er dog skrottet. Kvierne får
til gengæld plads i kostalden, der
egentlig er bygget til at rumme 200
køer. En række kælvningsbokse
med dybstrøelse er under konstruktion på staldens ene yderside,
men det har ikke noget med økologien at gøre. De skulle under alle
omstændigheder være lavet, mener Rud Bruun.
Sværere end forventet
Det har været en lidt større udfor-

dring at arbejde med malkekvæg,
end Rud Bruun regnede med.
- Jeg har ikke passet køer siden
1980, griner han.
- Malkekøer er meget mere fintfølende mekanismer end ammekøer
- uanset om de er økologiske eller
ej. Vi skal lære at styre græsmarkerne bedre, så vi kan få en mere stabil fodring, og så skal vi blive bedre
til at forebygge sygdomme, opsummerer Rud Bruun sine hidtidige erfaringer.
Han har kørt med sundhedsrådgivning og ugentlige dyrlægetjek,
siden han overtog gården, men
med omlægningen af køerne skal al
behandling foretages af dyrlægen.
- Det kan jo gå hen at blive dyrt,
så vi skal være meget mere opmærksomme på forebyggelse. For
eksempel plejer vi at have strøhalmen liggende foran køernes sengebåse, men det fraråder dyrlægen.
Køerne ligger og savler i halmen,

så det kan blive en bakteriebunke,
især her om sommeren.
Rud Bruun vil fortsætte med de
ugentlige dyrlægebesøg indtil videre, selv om han også er begyndt
i en staldskole med andre Naturmælk-leverandører.
Den kunne godt gøre det ud for
hans sundhedsrådgivning. Han lærer meget af at være med men vælger altså foreløbig at gå med både
livrem og seler.
Han gør også flittigt brug af den

lokale økologirådgivning. Det plejer han ellers ikke at bruge mange
penge på, men her i overgangsperioden, hvor han skal håndtere både økologisk, konventionelt og omlægningsfoder, har det været en
stor hjælp.
- De har styr på det. Der skal tælles læs, når vi høster græs, og jeg
må jo ikke lægge foderet hvor som
helst uden tilladelse.

Rud Bruuns landbrug
Areal: 225 ha, heraf 210 dyrkbar jord
Dyrehold
- 60 søer
- slagtesvin
- 40 ammekøer
- 130 malkekøer m. opdræt
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13 mio kr. til grise med hale og nosser
Regeringen og Enhedslisten er enige om at øremærke 13 mio. kr. til tiltag, der kan gøre kastration og
halekupering af svin overflødig. Uskikken med at klippe halerne af de nyfødte grise har økologerne løst ved at
give grisene plads og noget at beskæftige sig med, så de ikke æder naboens hale. Kastration er det derimod
ikke lykkedes at slippe uden om. Her har økologer og konventionelle sammenfaldende interesser.
Foruden de 13. GUDP-millioner indebærer aftalen, at der afsættes 10 mio. kr. i 2013 og 2014 til at udvikle
løsdriftstalde til diegivende søer.

MARK & STALD

Bruttoudbytte 2012

Kun i timote kunne DLF Trifoliums økologiske leverandører matche
deres konventionelle kolleger i 2012.
kr./ha
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Økologisk frøavl
halter bagefter
ØKONOMI: Økologisk
frøavl er populært, men
det kniber for økologerne
at få lige så meget ud
af anstrengelserne som
deres konventionelle
kolleger
Nogle gange æder kløversnudebillerne frøene, nogle gange regner
det, så bierne ikke vil bestøve, og
nogle gange er der bare for meget
ukrudt. Der er masser af udfordringer i økologisk frøavl på den biologiske front, men alligevel er det
populært. Lykkes afgrøderne, er der
gode priser at hente hos frøavlsfirmaerne, der har været gode til at
markedsføre og sælge økologiske
markfrø.
Men det er tilsyneladende ikke
en bedre forretning at dyrke økologiske markfrø end konventionelle.
Tal fra DLF Trifolium for dyrkningsåret 2012 viser, at bruttoudbyttet pr. ha – dvs. frøudbytte x afregningspris - er lavere for økologisk
frø i fire ud af seks arter.

Kun i timote høster økologerne
den bedste gennemsnitlige afregning, mens de halter 2.000-3.000
kr. efter i rød- og hvidkløver, italiensk og alm. rajgræs.
Dyrere at rense
Hertil kommer, at avlerne ud af
bruttoudbyttet skal betale for oprensning, analyser og certificering.
Det er typisk dyrere for økologer
end for konventionelle, fordi der
skal renses mere fra.
I alm. rajgræs er forskellen beskeden. Her er svindet to-tre pct. højere i økologisk frø, hvilket svarer til
tre-fire øre højere rensetakst pr. kg
råvare.
I hvidkløver skal der foruden
ukrudtet også frarenses beskadigede frø fra kløversnudebiller. Her
er forskellen i rensesvindet normalt
15-17 pct. Det svarer til ca. 20 øre
højere rensetakst pr. kg råvare, oplyser DLF Trifolium
kmn@okologi.dk

ØL foreslår dyrevelfærdspakke
DYREVELFÆRD: Regler
står ind imellem i vejen
for bedst mulig dyrevelfærd, mener Økologisk
Landsforening, der opfordrer politikere til at ændre lovgivningen på en
række områder
Ø-mærket skulle være garantien
for dyrevelfærd, men andre regler
spænder nogle gange ben for økologernes mulighed for at sikre dyrenes frihed og trivsel. Det mener i
hvert fald Økologisk Landsforening,
som med en ’Dyrevelfærdspakke’
påpeger otte områder, som foreningen mener politikerne med fordel
kunne ændre reglerne for.
- Det er en pakke af udgiftsneutrale forbedringer i den generelle
lovgivning, som fjerner nuværende
barrierer for, at økologer kan højne dyrevelfærden og naturligheden
i landskabet, siger Jens Krogh, der er
næstformand i ØL.
Regler modarbejder hinanden
Et af forslagene i pakken er en administrativ lettelse i form af arealkoder
til hønsegårde og svinefolde, der er
tilplantet med pil eller lignende.
Træer og buske på disse arealer høj-

ner dyrevelfærden, men i dag er det
meget besværligt at få beplantede
arealer til at tælle med i landmandens tilskudsberettigede areal.
Et andet af økologernes forslag
er at fjerne ekstra gebyrer for velfærdskontrol på alsidige bedrifter,
der har flere dyretyper. Desuden
opfordrer ØL til at styrke velfærdsrådgivningen i den Obligatoriske
Sundhedsrådgivning.
Ønsker lempelser
Forslagene er ikke nye, men med
pakken samler ØL en række mærkesager, der er relateret til landmændenes dagligdag. Flere af
forslagene går på at lempe nuværende regler, der egentlig er sat i
verden for at beskytte husdyrene.
Det gælder eksempelvis krav om
læskur om vinteren til udegående
dyr og forbudet mod at hegne med
eltråd i løsdriftstalde.
Økologernes argument for at bløde op på disse punkter er, at det
kan motivere flere landmænd til at
sende dyr på græs og etablere dybstrøelsesstalde, hvilket samlet set
øger dyrevelfærden.
- Danmark har store naturarealer, der passes bedst med græssende kreaturer. Men i dag er der krav
om, at landmanden skal etablere

et læskur til dyr, der går ude hele
året uden skelen til dyrets pelslag
eller naturlige adfærd og levesteder. Et sådan krav afholder nogle
landmænd fra at sætte dyr på græs.
Krav og kontrol vedr. læskure bør
ikke være et rigidt ultimatum men i
stedet forholde sig til, at der er forskellige typer af dyr, som fra naturens hånd er mere eller mindre beskyttet mod vind og nedbør, siger
Jens Krogh.
kmn@okologi.dk

Pakkens otte forslag
►Bedre udearealer til høns og
svin
►Fleksibilitet i krav om læskure
►Mulighed for læskure på fredede naturarealer
►Mulighed for at hegne med
eltråd i stalde
►Udlevering af mindre medicin
►Formkrav til Obligatorisk
Sundhedsrådgivning (OSR)
►Udarbejde en bekendtgørelse
om økologisk rugeægsproduktion
►Gebyr for velfærdskontrol ændre reglerne så alsidigt dyrehold ikke straffes økonomisk.

1-dags-bustur til Nordtyskland

Økologiske gårdbiogasanlæg i praksis
Hvordan er det at passe et økologisk gårdbiogasanlæg i praksis? Og hvilke fordele er der for det
økologiske landbrug? Tag med på en intensiv faglig biogastur med fokus på økologiske gårdbiogasanlæg og mulighederne for økologisk landbrug

Onsdag den 25. september
På turen besøges tre forskellige landbrug med gårdbiogasanlæg:
 Krumbecker-Hof. 230 ha økologisk planteavl og biodynamisk grøntsags produktion.
Har siden 2010 drevet biogasanlæg.
 Westhof Bio. Driver 700 ha, 4 ha væksthuse og er ved at bygge biogasanlæg.
 Biogas Heide. Konventionelt landbrug, 270 ha og 220 malkekøer.
Har i 2011 etableret et Sauter biogasanlæg.
Tilmelding: Lone Klit Malm, lkm@okologi.dk eller tlf. 2058 5024 senest 1. september
Se også invitation på www.okologi.dk/biogas (kalenderen)
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Jordbærplanterne står efter tre år
massivt i rækkerne, og ukrudtet
har ringe chance imellem de tætte
jordbærplanter.

MARK & STALD

Konventionelle svin og
økologiske grøntsager
OMLÆGNING: Hos Ib
Pedersen, Hvidsten, er
noget så forskelligt som
konventionel svineproduktion og økologisk
grøntsagsavl kombineret
i én og samme bedrift.
20 procent af gårdens
marker er under økoomlægning, og den
nytænkende landmand
overvejer ren økologisk
markdrift ved siden af sin
svineproduktion
Tekst og foto: Joachim Plaetner
Kjeldsen, jkj@okologi.dk

ste forår. Men jordbærerne sælges
allerede nu som ’økologisk dyrkede’. Da Ib Pedersen kastede sig over
grøntsagsproduktion, blev han hurtig klar over, at det skulle være i en
kemifri version.
- Der var en konsulent, der sagde,
at jeg nok skulle forvente at brug
8-12.000 kroner på kemi pr. hektar
om året. Det var dér, jeg valgte, at
det skulle være økologisk.
- Når jeg samtidig ved, at nogle af
de sprøjtemidler, der bliver brugt i
jordbærproduktion lige op til få dage før plukning, udløser en karenstid på en måned i foder til svin, så
var valget ikke så svært, siger Ib Pedersen.

Kemifri af sind
Det syder af aktivitet på Pilegaarden i Hvidsten nord for Randers.
Jordbærsæsonen er i fuld gang, og
op mod 15 par hænder er i denne
tid dagligt beskæftiget med at
plukke jordbær og samle kartoﬂer.
Senere kommer ærter også til.
Sidste forår begyndte Ib Pedersen på omlægningen af en del af
markerne til økologisk drift. Jordbær, ærter, kartoﬂer og byg dyrkes
nu økologisk. Certiﬁceringen som
økolog må vente, til omlægningsperioden på to år er overstået næ-

Nogen har måske hørt om Ib Pedersen, der har udfordret den internationale gmo- og kemiindustri
ved at fortælle om sine egne resultater med at droppe gmo-foder og
Roundup-sprøjtet foder i sin svineproduktion.
- Jeg har set de skader, kemien
fører med sig. Både i marken, som
jeg tidligere dyrkede pløjefrit, men
mest markant da jeg så resultaterne
af at droppe gmo-soja i stalden og
oplevede markante forbedringer i
sundheden hos grisene. Jeg har no-

“

Der var en konsulent, der sagde, at jeg nok
skulle forvente at brug 8-12.000 kroner
på kemi pr. hektar om året. Det var dér, jeg
valgte, at det skulle være økologisk.

teret, at dyrene kan holde længere,
og at der er 1,6 grise mere i kuldene i gennemsnit samt langt færre aborter og ﬂere fødte grise. Den
frie forskning, der er på området for
Roundup og gmo, viser alle seriøse
problemer, siger Ib Pedersen.
Med sin store skepsis mod agrokemi kan det virke paradoksalt, at
Ib Pedersen ikke for længst er blevet økolog. Men investeringer i svinestalde, før krisen satte ind, gør
det ikke muligt at omlægge svineproduktionen. Til gengæld er en
fuld omlægning af markdriften i
hans tanker.
- Økologien er en udfordring,
men i det første omlægningsår havde jeg hvede, så ukrudtet var behandlet før omlægningen, og marken var gødet. I år er der striglet tre
gange, og byggen står til UG. Mine
jordbær står rigtigt godt med tykke
rækker af planter. Hvis den økologiske markdrift over nogle år viser, at
det giver et bedre afkast, så er det
den vej, det går, siger Ib Pedersen.
Foreløbig er 21 af gårdens 112
hektar under omlægning til økologi. Pilegården har desuden en besætning på 450 konventionelle søer samt smågrise til 30 kg.

Faglig udfordret
Da Ib Pedersen for et par år siden
startede sin jordbærproduktion,
var det uden tidligere erfaringer at
bygge på.
- Jeg vidste ikke noget om jord-

Ib på maven på ’ﬂyveren’, der med
40 meter i timen, ﬁre lugere og en
chauﬀør holder jordbærrækkerne fri
for ukrudt.

bær, da jeg gik i gang. Jeg plantede
én hektar uden vanding et efterår,
hvor det var varmt, tørt og blæsende, så det første år var ikke imponerende. Nu er de ældre planter på
deres tredje år, og rækkerne står
som tætte buske og med masser af
bær, så vi er blevet en del klogere
og dygtigere siden da, siger Ib Pedersen.
Ukrudtsbekæmpelse i jordbærerne var en stor opgave første år,
men det er blevet nemmere andet
og tredje år. Bl.a. da Ib ﬁk svejset en
’ﬂyver’ sammen. En vogn med plads
til ﬁre menneskelige, maveliggende ukrudtslugere, som kører med
40 meter i timen gennem jordbærrækkerne.
- Og vi lægger alle udløbere i en
pølse i rækken. Derved bliver der så
mange planter, at selv rapgræs ikke
kan overleve i rækkerne.
- Vi har både fræset, radrenset,
hakket og luget på alle ﬁre. Med ﬂyveren er det ned på maven én til tre
gange om året. Kapaciteten er fra
0,3-0,6 ha pr. dag med fem mand
for en totalfjernelse af ukrudtet.
Der er endnu ikke opfundet ukrudt,
som er resistent over for jern og
knofedt, siger Ib Pedersen med et
grin.
En del af jordbærrækkerne er ikke blevet gødsket, siden de blev
etableret, men har til gengæld fået tilført et probiotika eller såkaldt
’eﬀektive mikroorganismer’ af fabrikatet Biosa Herb for at forbedre
jordens omsætning. Ifølge Ib Pedersen har det en klar eﬀekt på planternes adgang til næringsstoﬀer.

Lokal afsætning og ﬂere
strenge at spille på
De tre hektar med økologisk dyrkede jordbær tæller syv forskellige

sorter – tidlige som sene. Da plukning af de tidlige sorter begyndte
i første halvdel af juni, var de sene
sorter endnu ikke gået i blomst. Det
giver en lang jordbærsæson. Ved
siden af jordbærrene sælges ærter
og kartoﬂer.
En tredjedel af grøntsagerne sælges via dagligvarebutikker i bl.a.
Randers og Mariager. Resten bliver solgt direkte - dels fra gårdens
stalddørssalg og dels fra 10 opstillede selvbetjeningsboder rundt om
på egnen.
Med grønsagsproduktionen synes Ib, at han har fået ﬂere strenge at spille på, og så lægger han ikke skjul på, at grøntsags-markedet
er lidt sjovere at være en del af end
markedet for svinekød.
- Med grøntsager er man ikke
garanteret nogen pris – heller ikke den laveste. Det kræver et stort
salgsarbejde, og man er presset af
udbuddet fra marken, som skal sælges løbende. Heldigvis kan jordbær
ikke holde i dagevis, det giver lokale avlere en stor fordel. Prisen kan i
detailledet blive så lav, at det bedste er at lade marken gå delvist til
spilde og i stedet koncentrere sig
om de salgssteder, der giver plus.
Man skal ikke starte jordbærproduktion, hvis man får stress af, at
hele høsten brænder sammen samtidigt med lave priser.
- Man render rundt og bokser
med grise i et halvt år, og så får man
10 kr. pr. kg. Jordbær klarer et langt
stykke af vejen sig selv, og de giver
fra 40-80 kr. pr. kg. i direkte salg.
Nye kartoﬂer ligger fra nogle få kr.
til over 40 for de tidligste. Jeg plejer at sige til folk, der køber nye kartoﬂer, at de skal huske at spise svinekød til – det er billigere, siger Ib
Pedersen.
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App skal finde udsætterkøerne

ØL vil have strøm i stalden

GUDP har bevilget 4 mio. kr. til at udvikle en app, som skal
gøre det nemmere at ﬁnde de rigtige udsætterkøer. App’en
skal kunne beregne koens fremtidsværdi på baggrund af data
som ydelse, foderindtag, reproduktion, yversundhed m.m.
Målgruppen er landets ca. 3.700 besætninger med
malkekvæg, men nytteværdien vil være størst i større
besætninger, skriver LandbrugsInfo. Projektet løber over de
næste to år.

Hvis køerne har plads nok, er der ikke noget i vejen for, at der kan være strømførende
tråde i dybstrøelsesstalde.
Det mener Økologisk Landsforening, som har sendt en anmodning til Fødevarestyrelsen
om at ændre Lov om hold af kvæg. Strøm i staldene er pt. ikke tilladt a.h.t. dyrevelfærden.
Afskærmninger skal ske med fast inventar.
Men tråd er en meget billigere løsning. Foreningen mener generelt, det skal være lovligt
at sætte en strømførende tråd op i portåbninger i besætninger, hvor køerne kommer på
græs. Det skal også være muligt at hegne omkring dybstrøelsesarealer på mere end 100
m2, fremgår det af henvendelsen til Fødevarestyrelsen. Foreningen foreslår, at man i så
fald ikke skal kunne medregne den nærmeste meter fra tråden i det areal, dyrene har til
rådighed.

MARK & STALD

Om projektet Økologisk forædling – bedre vårbyg?
►

I 2013 afprøves ca. 400 forædlingslinjer fra Darzau i små plots,
der observeres for plantevækst og sygdomsangreb.

►

Ca. 40 sorter afprøves i udbytteforsøg.

►

Ca. 10 pct. af sorterne vil blive udvalgt til udbytteforsøg på
to lokaliteter i 2014 og 2015.

►

Projektet gennemføres af Nordic Seed a/s,
Økologisk Landsforening og økologisk landmand Helge Kjær Sørensen.

Omkring 15 landmænd, konsulenter og forædlere deltog i markvandringen ved Odder og diskussionen om forædlingsmål og -midler.

I vårbyg til livet
FORÆDLING:
Økologisk vårbyg til
modenhed lykkes
ikke altid lige godt.
Forædlingsprojekt
viser vej til højere
sorter og større
variation
Tekst og foto:
Karen Munk Nielsen
- Sådan må den gerne se ud!
To økologiske planteavlere
har udset sig en vårbyg, som
de gerne ville have hjemme
på egen jord. Den lille gruppe planter går dem næsten
til livet.
- Den busker sig godt og
har brede blade, og der er ikke meget ukrudt i den, lyder
deres begrundelse.
Vi er på markvandring hos
Helge Kjær Sørensen, Odder.
Han lægger jord til demoparceller med ca. 40 forskellige vårbygsorter i projektet
’Økologisk forædling – bedre vårbyg?’ De ﬂeste er fra
den tyske forædler Karl-Josef Müller fra Darzau Getreidezüchtungsforschung. Han

har i mange år arbejdet med
forædling af byg til økologisk dyrkning. Kendetegnende for mange af sorterne er,
at de rager noget højere op,
end man normalt ser byg gøre i Danmark.
Målet med projektet er at
ﬁnde frem til robuste sorter, der kan gro under lavere
næringsstoﬀorhold og konkurrere godt mod ukrudt. I
udvælgelsen er modstandsdygtighed over for sygdomme vigtig. Desuden vægter
konkurrenceevne
gennem
tidlig og kraftig vækst samt
mere højde og bladvækst,
end de kendte sorter.

Økologisk forædling
Omkring 15 landmænd, konsulenter og forædlere deltager i markvandringen og diskussionen om forædlingsmål
og -midler.
Også spørgsmålet om en
egentlig økologisk forædling
bliver vendt i løbet af eftermiddagen.
- Har vi brug for det, spørger Hans Haldrup fra Nordic
Seed.
Han lægger ikke skjul på,

at han hidtil har ment, at det
ikke er tilfældet. Gode sorter
til konventionel avl er også
gode sorter til økologisk avl.
Som forædler står han med
det problem, at det økologiske marked ikke kan bære en
særskilt forædling. Desuden
er det i praksis svært at selektere sorterne under økologiske
dyrkningsforhold,
fordi de små, åbne parceller
ville drukne i ukrudt.
- Lad os dyrke konventionelt, indtil vi har nedbragt
avlsmaterialet til måske 100
linjer. Derfra kan vi teste dem
under økologiske forhold,
foreslår Erik Tybirk, der selv
forædler raps og kartoﬂer i
sit ﬁrma Knold & Top aps.
Inger Bertelsen, Videncentret for Landbrug, bakker op.
- I må gerne fjerne sygdommene først - dem har vi
fælles interesse i at undgå.
Men der er ingen tvivl om,
at en økologisk screening af
sorterne sidst i processen giver ekstra information. Det
har vi set i Landsforsøgene,
siger hun.

Økologiske frøblandinger
til alle formål
– Kvalitetsfrø med
stærke rødder

butik.hunsballe.dk

 97420533
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Forsøget ved Maribo.
I baggrunden den hvide
sort Witt. I forgrunden den
gule kant, der skal trække
glimmerbøsserne til.
I dette tilfælde blomstrede
den hvide tidligere end
den gule. Det er ikke
hensigtsmæssigt.
Foto: Erik Tybirk

MARK & STALD

Noteringen

u

Svin

Snyd glimmerbøsserne

Basisnotering (70,0-86,9) uge
27 11,30 kr.
Friland A/S giver i uge 26
følgende tillæg til konventionel
notering: Øko-tillæg (alle grise):
4,00 kr./kg. Kvalitetstillæg
(godkendte grise): 2,00
kr./kg. Ud over á conto
udbetalingen ydes økologisk
markedstillæg afhængigt af
afsætningssituationen - for
uge 26: 5,25 kr./kg for alle
grise. Søer slagtes pt ikke. Der
udbetales også konventionel
efterbetaling fra Danish Crown.

u

Smågrise

Vejledende notering
fra Videncenter for
Svineproduktion for økologiske
smågrise for uge 27: Beregnet
smågrisenotering: 30 kg:
781,69 kr. (0). Kg-regulering:
12-25 kg: 12,92 kr. 25-30 kg:
13,93 kr. 30-40 kg: 16,15 kr.
Noteringen tager udgangspunkt
i basisnoteringen fra Friland A/S
og er inklusive efterbetaling.

u

Kvæg

Friland A/S giver følgende
merpriser for økologisk kvæg
leveret i uge 26: Ungtyre u/12
mdr.: 1,85 kr./kg. Stude og kvier:
Variabelt tillæg: 2,75 kr. pr. kg.
Kontrakttillæg*: 2,00 kr./kg.
Køer: 2,00 kr./kg. Restgruppe:
1,25 kr./kg. Tillæggene
gives efter veldefinerede
kvalitetskrav. *Kvalitetsgodkendte dyr på kontrakt
aftegnes med variabelt tillæg +
kontrakttillæg.

u

Tyrekalve

Vejledende notering på
økologiske tyrekalve af stor
malkerace fra Brancheudvalget
for Økologiske Kødproducenter:
Jersey, (3. mdr., 65 kg). Pris:
1.121 kr. Kg-reg.: 10 kr. Stor
race, (3. mdr., 96 kg). Pris: 2.105
kr. Kg-reg.: 11 kr. Priserne er
inkl. afhorning og studning.

Økologi & Erhverv tager
forbehold for evt. fejl.

VINTERRAPS: Den lille
blanke bille kan måske
holdes i snor med raps
i forskellig farve og
tidlighed

Af Karen Munk Nielsen
Hvide blomster tiltrækker ikke
glimmerbøsser i samme grad som
gule. Men den hvide - eller snarere
lysegule - blomsterfarve er ikke
i sig selv nok til at holde de små
sorte bæster ude af rapsmarken.
Der skal være noget andet, der lokker dem væk. Det konstaterer Erik
Tybirk, der i omkring 20 år har forædlet lyse rapssorter frem. Først
kom vårrapsen Lyside og i januar i
år kom vinterrapsen Witt på sortslisten. Det øger økologers muligheder for at teste, om raps skal have
plads i markplanen.
Højere, hurtigere, gulere
Tybirk anbefaler, at man kombinerer den hvide raps med et bælte af
en tidlig gul sort omkring den hvide
rapsmark og evt. også blander få
procent gule i den hvide udsæd.
Det er vigtigt, at den gule sort er
højere og har et forspring i blomstring, så glimmerbøsserne etablerer sig her og ikke inde i marken.
- Glimmerbøsserne går efter gult
fremfor hvidt og efter blomst fremfor knop. Derfor kan de to ting i
kombination i nogen grad afhjælpe
problemet med glimmerbøsser, forklarer Erik Tybirk.
Økologiske forsøg på vej
Hidtil er der kun gennemført forsøg med hvid raps i konventionel
dyrkning. Tællinger i 2011 og 2012
viser, at glimmerbøsserne foretrækker de gule randplanter – eller gule spildplanter i marken. Det
generelle billede er angreb over
skadetærsklen i randen og under
skadetærsklen inde i marken.

Om modellen med hvid raps med
gul kant øger dyrkningssikkerheden i økologisk raps, er der endnu
ikke dokumentation for - bl.a. fordi der først nu findes en hvid vintersort. Men der er forsøg på vej i
økologisk raps, fortæller Erik Tybirk.
Konventionelt ubejdset
Sorten Witt er en linjesort, der udvikler sig lige knap så hurtigt som
hybridsorter. Den har i forsøg givet
et relativt udbytte på 95 procent af
målesortens.
En af udfordringerne ved den tofarvede model for rapsdyrkning er
at skaffe økologisk udsæd af begge
sorter. Erik Tybirk har fundet to økologiske sorter af gul raps med tidlig
blomstring i udlandet: den østrigske sort Lenny og den tyske Primus.
Begge blomstrer fem dage tidligere
end Witt. Primus er højere og mere
robust og måske den bedst egnede
af de to, vurderer han.
DLG, der efterspørger mere økologisk raps, skelner ikke mellem
sorter, og hvid og gul raps kan høstes sammen.
Witt findes ikke i økologisk udgave, men der er knap 17 ton ubejdset udsæd til rådighed i år. Allerede

nu har NaturErhvervstyrelsen givet
generel dispensation til at anvende
ubejdset udsæd.
- Vi har fået en forespørgsel fra
DLG og har undersøgt markedet.
Udbyderne oplyser, at der ikke
kommer økologisk udsæd på markedet i år, oplyser Lena Tinghus fra
NaturErhvervstyrelsens
økologikontor.
Efterspørgslen er der
Med afregningspriser det seneste år
på 6-7 kr. pr. kg er økologisk raps en
særdeles interessant afgrøde, men
uanset om blomsterne er hvide eller ej, er det fortsat også en risika-

bel afgrøde. Ud over glimmerbøsser
er rapsjordlopper og skulpesnudebiller stadig potentielle tabsgivere.
Afsætningsmæssigt er der ikke
hindringer for at dyrke hvid raps.
- Vi har ingen grund til at tro, der
er forskel på olien og vil meget gerne afprøve hvid raps, siger direktør
Ingolf Nielsen, DLG Food Oil, som
forarbejder den økologiske rapsolie.
DLG Food Oil foretrækker danske
frø a.h.t. sikkerhed og sporbarhed.
Langt størstedelen af olien anvendes i mejeriindustrien til blandingssmør. En lille del sælges som spiseolie.

Forsøg 2013

I år gennemføres et storskalaforsøg i Maribo med fire behandlinger.
Rapsen dyrkes konventionelt men uden insektbekæmpelse.
► Hvidblomstret Witt
► Gulblomstret DK Explicit
► Witt + 8 meter gul rand
► Witt med 5 % gul + 8 meter gul rand
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Enermax-roer falder igennem

Fem millioner ekstra til gamle racer

Indtil nu er der indberettet 22 roemarker med dårlig
fremspiring. Der er i alle tilfælde tale om sorten Enermax, der
er en foder- og energiroe.
De 22 marker dækker et areal på ca. 420 ha.
Moniteringen er udført af planteavlskonsulenter under
markbesøg eller efter henvendelse fra landmænd, der ikke er
tilfreds med bestanden af planter i marken.
Moniteringen forsætter i den kommende tid, skriver
LandbrugsInfo.

De gamle husdyrracer skal bevares for fremtiden, og Fødevareministeren
har netop givet et nydannet rådgivende udvalg en ekstrabevilling fra
finansloven på fem millioner kr. til at sætte arbejdet på skinner.
I forgangne weekend blev der afholdt direkte valg til en del af pladserne i
det 14 personer store udvalg, hvor avlerne nu kommer til at sidde på ni af
pladserne. De resterende pladser besættes - foruden af formanden Knud
Erik Sørensen - af en repræsentant for Økologisk Landsforening, Landbrug
& Fødevarer, Kulturministeriet og Aarhus Universitet.
Bevaringsarbejdet har i mange år lidt under fraktionsdannelser og interne
stridigheder, mistillid til skiftende udvalgsformænd og myndigheder
og uenighed om, hvordan man bedst bevarer de gamle racer og det
genmateriale, de bærer.

MARK & STALD

Ænderne begynder deres liv i en varm stald og ender det på Martin Daasbjergs græsmarker tæt ved Limfjorden.

Flere kan producere ænder
ÆNDER: Dansk And
vil gerne sprede
produktionen ud på flere
hænder. Der er plads til
et par producenter mere,
vurderer direktøren
Tekst og foto: Karen Munk Nielsen
And er ikke længere en spise, vi
kun sætter på bordet Mortens- og
juleaften. Andebryst og andre lækkerier sælges året rundt, og nu vil
den største producent herhjemme
- Dansk And alias Martin Daasbjerg,
der både er producent og direktør
- gerne have en kollega eller to.
Han producerer selv de godt og vel
100.000 økologiske ænder, som
Dansk And omsætter på årsbasis.
- Vi er blevet rigeligt store. Jeg
bliver 62 næste gang og synes
egentlig, jeg har nok at se til, så hvis
der findes yngre mennesker, der
har lyst til at kaste sig ud i ande-

produktion, kan de bare ringe, siger
Martin Daasbjerg, der driver firmaet
fra gården i Vinderup.
4.000 ad gangen
For at producere økologiske slagteænder skal man have et hus, der
kan varmes op, og økologiske marker, som ænderne kan gå på. Det
forudsætter en omlægningstid på
et år.
- Men der kan også være etablerede økologer, der kan passe en
andeproduktion ind i den øvrige
drift, siger Daasbjerg.
Ænder produceres i en otte ugers
cyklus med 4.000 dyr ad gangen det er det antal, der passer til lastbilen. Økologireglernes grænse for
flokstørrelse er hhv. 3.200 og 4.000
for hanner og hunner - dvs. 3600 i
blandede hold. Så der skal hegnes
to folde, for at det går op.
De daggamle ællinger sættes i en
34 grader varm stald med adgang
til udearealer. Temperaturen sænk-

es gradvist, og efter ca. tre uger
kommer ænderne ud på græsmarkerne.
De er vilde med naturlige søer og
vandhuller, men Martin Daasbjerg
foretrækker at tilbyde vand i kummer, der kan gøres rene.
Hjemmemarkedet vokser
Af de 100.000 ænder, Martin Daasbjerg producerer om året, bliver en
tredjedel eksporteret, mens resten
sælges herhjemme. Det er især på
hjemmemarkedet, der er vækst i
øjeblikket.
- Vores ænder vandt en test
sidste efterår, og den slags kan
mærkes. Markedet er støvsuget for
ænder i øjeblikket, lyder det fra den
travle, producent, direktør, produktudvikler og sælger.

Martin Daasbjerg ser frem til at få et par kolleger. I øjeblikket producerer
han selv alle økologiske ænder, der sælges gennem Dansk And.

Om Dansk And
► Etableret af en gruppe producenter i 2007 i kølvandet på
lukningen af det sidste andeslagteri i Danmark.
► Afsætter både konventionelle og økologiske ænder
► Samarbejdede i flere år med Rose Poultry om afsætningen
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Svineproducenter henter inspiration i udlandet

Høj andel græs gavner klima og biodiversitet

En hollænder, der overhovedet ikke vaccinerer sine grise, smågrise, der får cola
i truget, hjemmefermenteret foder og rene udearealer. Det var noget af det,
en gruppe danske svineproducenter fik at se, da de i slutningen af maj var på
studietur til Holland og Tyskland.
Ifølge Tove Serup, Videncentret for Landbrug, er der masser af inspiration at
hente i nabolandene, selv om de vilkår, man producerer under, er forskellige.

Foreløbige resultater fra undersøgelser af mælkeproduktionssystemer i tre
europæiske lande indi-kerer, at en større andel græs i foderrationen reducerer
tabet af biodiversitet akkumuleret over hele kæden.
Resultaterne stammer fra et stort EU-projekt, SOLID, der fokuserer på økologisk
og lavin¬put-mælkeproduktion. Målet med projektet er bl.a. at forbedre
metoderne til miljøvurdering.
Det er en ny engelsk metode til at vurdere tab af biodiversitet, som er
testet i projektet. Og det viser altså, at det er godt med mere græs i rationen
sammenlignet med for eksempel majs, skriver Ny Kvægforskning.

MARK & STALD

Brakmark blev til udlejningshaver
Ægtepar syd for Aarhus
har med succes udlejet
15 små køkkenhaver
udlagt på tidligere
brakjord
Tekst og foto: Morten Telling
- Vi startede med at etablere haveudlejning i april i år, og nu efter
bare to måneder har vi samtlige 15
havelodder lejet ud, og vi har allerede fem på venteliste, fortæller
Lasse Beck Meinicke.
For godt et år siden købte Lasse sammen med sin kone Signe en
mindre gårdejendom midt i den lille landsby Hørret syd for Aarhus.
Nogle hundrede meter fra gården
ligger et lille jordstykke, som hører til ejendommen. En mindre del
af jordstykket er i forvejen lejet ud
til nogle lokale vinentusiaster, som
dyrker økologiske druer, så Lasse
gik og spekulerede på, hvad resten
af jorden kunne bruges til.
Idé fra nettet
Ideen med at leje havelodder ud,
fik han, da han i radioen hørte om
ideen med at dele sin have med andre uden haver. På nettet læste han
mere om konceptet, og derefter var
der ikke langt fra tanke til handling.
Lasse fik pløjet et stykke jord og
etableret 15 parceller på hver 120
kvadratmeter. Derefter kontaktede
han lokalaviserne, som skrev et par
artikler, og på kort tid var alle haverne lejet ud. Eneste betingelse
for at blive havelejer hos Lasse er,
at jorden dyrkes efter de økologiske principper.
- Jeg er vokset op på landet og
flasket op med, at jorden ikke er noget, vi ejer, men noget vi har til låns
af vores børnebørn, forklarer Lasse.
- Vi lever selv økologisk, og store dele af området her omkring udgør et stort drikkevandsreservoir
for Aarhus. Jeg ville have det skidt
med, at det skulle dyrkes konventionelt og sprøjtes med gift.
Ingen fed forretning
Hver lejer betaler 1.200 kr. om året
i leje. Lasse erkender, det ikke er
mange penge, men det er ikke for
pengenes skyld, han gør det.

“

Jeg er vokset
op på landet
og flasket op
med, at jorden ikke er
noget, vi ejer, men noget
vi har til låns

- Jeg ved, at der er nogen, der lejer halvt så store stykker ud til tre
gange så høj en pris, men det her
skal ikke være en fed forretning,
men bare kunne løbe nogenlunde
rundt, forklarer Lasse, der til daglig
arbejder som gymnasielærer i idræt
i Aarhus.
- Der er også arbejde ved det. Jeg
har ordnet vejen herop, da den let
bliver smattet, når den er våd, og
der er ikke etableret vandledning,
så jeg kører vand her op i en tank.
Der går naturligvis også tid med at
snakke med folk og se efter, at tingene er, som de skal være, så det er
bestemt ikke for pengenes skyld,
jeg gør det.
Alle lejere er lokale
Havelejerne er ret forskellige og
tæller blandt andre en anlægsgartner, et par børnefamilier og en
blomsterbinder. Fælles for dem alle
er, at de bor lokalt i Aarhusområdet.
En af havelejerne er pensionist Karen Toft på 66 år, der bor til leje i en
lejlighed i midtbyen.
- Jeg læste om det i lokalavisen
og var ude og se haven, inden jeg
slog til. Der er godt nok en dejlig lille have, hvor jeg bor, men det er udlejerens. Jeg nyder at have min egen
lille have, hvor jeg selv kan bestemme, og at den skal dyrkes økologisk,
ser jeg bare som et ekstra plus. For
mig handler det meget om glæden
ved at se noget gro og være væk fra
alting, fortæller Karen.
Den store succes med at få udlejet havelodderne har givet Lasse
blod på tanden.
- Vi ved naturligvis ikke, om succesen fortsætter, men foreløbig har
vi da overvejet at udvide haven
med yderligere 20-25 haver til næste år, men så skal det nok heller ikke være større, slutter Lasse.

- Vi lever selv økologisk, og store dele af området her omkring udgør et stort drikkevandsreservoir for Aarhus. Jeg
ville have det skidt med, at det skulle dyrkes konventionelt og sprøjtes med gift, siger Lasse Beck Meinicke.

Del din have-trenden er kun lige startet
Trine Krebs er formand for Foreningen Praktisk Økologi, der står bag
deljorden.dk, hvor brugerne kan
dele alt fra nedfaldsæbler til hestemøg. Hun mener, interessen for at
dele havejord og afgrøder kun er i
sin vorden.
- Vi satte deljorden.dk i luften i
marts i år og har allerede 800 registrerede brugere, og der kommer løbende flere til, forklarer Trine Krebs.
- Det er stort set en kopi af den

engelske landshare-idé, som vi så
har modificeret til danske forhold.
Det fede er, at det både er nybegyndere og så de helt gamle garvede, som er aktive på hjemmesiden
og vil dele både planter, jord og erfaringer med hinanden. Det er gået
præcis, som vi håbede.
Trine Krebs mener samtidig, at
den nye trend kan være med til
at uddanne forbrugerne til meget
bedre at forstå, hvad økologi og gode fødevarer egentlig går ud på.

- Vi skal have genopdraget de
danske forbrugere til, hvad gode fødevarer er for noget. Når de først
har smagt et jordbær, de selv har
dyrket i deres lille have, så begynder de at ændre holdning og vaner – også i forhold til deres øvrige forbrug. Så jeg tror også, vi kan
bruge den her trend til aktivt at få
skabt dialog om hvilke værdier, der
er vigtige for os, ikke mindst når vi
taler fødevarer og forbrug, siger Trine Krebs.

Udlejning af jord til haver også en idé for landmænd
Lone Hedegaard fra Gothenborg
ved Them, der ud over landbrug
med salg og produktion af slagtefjerkræ også har gårdbutik og selskabslokaler, har udlejet jord til haver de sidste to år. I øjeblikket har
hun fire lejere, der alle kommer fra
Silkeborgområdet.
- Vi har udelukkende haft positive oplevelser med at leje haverne

ud. Vi gør jorden klar, så den er fri
for kvikgræs, og regner med at udvide med mere jord næste år, forklarer Lone Hedegaard.
- Haverne ligger på et stykke jord,
vi ikke selv kan bruge, og det spiller samtidig fint sammen med gårdbutikken. Vi håber, lejerne samtidig
kan fungere som en slags ambassadører for os og får lyst til at for-

tælle andre om, hvad vi har at byde
på. Jeg kan godt anbefale ideen til
landmænd, som har noget jord tilovers, og måske har en gårdbutik
eller andre aktiviteter på gården.
Man skal dog ikke gøre det for pengenes skyld, men kun hvis man kan
se en fordel i det på andre måder.
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Arbejder i mørke
Ifølge Torben Vestergaard lyder opskriften på en rimelig ren roemark
på to hakninger med lugerobotten
og én til to radrensninger alt efter
behov.
Anden hakning skal foretages i
modsat køreretning af den første.
På den måde renses rækkerne fra
begge sider.
Markerne bliver både pløjet, harvet og tilsået om natten for at mindske fremspiringen af ukrudt.

MARK & STALD

bejde. Nu skal den så stå sin prøve i
såede landbrugsafgrøder.

Hvis en kamerastyret robot kan
hakke roer, vil den væsentligste forhindring for økologisk roedyrkning
være luget af vejen. Hidtil har der
ikke været nogen vej uden om den
arbejdskrævende
håndhakning,
men det kan ny teknologi måske
vende op og ned på.
Som den første herhjemme har
økologisk mælkeproducent Henrik
Klitgaard, Nørager, investeret i en
seksrækket Garford lugerobot med
det formål at rense gårdens roer og
majs. Lugerobotten er udviklet til
udplantede grøntsagskulturer, hvor
den gør et formidabelt stykke ar-
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ne bliver sået på. Den store afstand
mellem planterne er nødvendig, for
at lugerobottens skær kan rotere ud
og ind mellem dem. Med en rækkeafstand på 50 cm vil plantetallet i
majsen fortsat være 100.000 pr. ha.

Revolution i
roerækken

Tekst og foto: Karen Munk Nielsen
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Torben Vestergaard har kun kørt
med Robocrop’en i få dage, så der
skal stadig rettes på indstillingerne.

Det lille skær, som drejer
omkring roeplanten, når kameraerne identificerer den.

TEKNOLOGI: Økologisk
mælkeproducent har
sat sig for at hakke
sine foderroer med en
lugerobot

ØKOLOGI

Skal lære at bruge den
Det er noget af en udfordring for
robottens to kameraer, når roer og
melder er ca. lige store, og det hele
er grønt.
Men det går rimeligt godt, konstaterer Henrik Klitgaards markmand, Torben Vestergaard, der
nærmest bor i traktoren i disse uger
for at få renset flest mulige hektar,
inden ukrudtet løber løbsk.
- De er såmænd lige så rene, som
når vi håndhakker dem. De her skal
nok give fuldt udbytte, vurderer
den erfarne traktorfører om marken, han netop er færdig med at
maskinluge første gang.
Lugerobotten får karakteren bestået.
- Nu skal vi bare lære at bruge
den, konstaterer han.
Det handler bl.a. om hvilket sta-

dium, det er bedst at rense på. Ifølge Anders Skjødt fra Yding Smedje, der har solgt maskinen, kan man
begynde at luge, når roerne er totre cm store.
Ni ha er sået om
Det ville de også gerne have gjort i
Nørager, men lugerobotten var først
klar for omkring en uge siden. Den
kom for sent til de først såede roer,
som derfor skal håndhakkes, fortæller Torben Vestergaard.
I alt skal han holde 25 ha roer rene. Med en fremkørselshastighed

på 1,6 km/t luger han omkring en
halv ha i timen.
Ni hektar er sået om pga. for ringe fremspiring og skal maskinhakkes om et par dage.
I mellemtiden skal Torben Vestergaard lige nå at radrense gårdens
23 ha majs. De skal ikke luges med
robot i år, men det sker måske næste år. Tanken er at skrue en majssåmaskine sammen, der sår på 50
cm rækkeafstand med 19 cm mellem frøene, fortæller Torben Vestergaard.
Det er samme afstand, som roer-

Kameraer bliver klogere
Robocrop’en er udstyret med to
kameraer, der hver overvåger tre
rækker. De skelner planterne på
farve og form. Ifølge Anders Skjødt,
Yding Smedje, er kameraerne ’intelligente’ på den måde, at deres evne
til at skelne roer fra andre planter
vokser, jo flere roer, de ser.
Farveindstillingen kan ændres alt
efter afgrøden, man arbejder i.
Der er fortilfælde for vovestykket
i Nørager, i England har Robocrop’en
luget roer siden 2006.

Udfordringer i produktion af urtehø
Organic RDDprojektet EcoServe
har afdækket nogle
udfordringer i
produktionen af
urtehø; nemlig at
begrænse marktab
og energiforbrug
til tørring samt
at optimere
foderkvaliteten
I mange økologiske græsmarker sås urter ved etablering herunder cikorie, lancetbladet vejbred, kommen
og bibernelle. Men andelen
af urter i afgrøden er oftest
begrænset, fordi mængden
af frø er for lav eller fordi
urterne bliver udkonkurreret af græs og kløver. Hø
til malkekøer er kommet
tilbage igen på nogle bedrifter, både fordi det er et
godt foder, og fordi der forventes positive effekter på
bl.a. dyrenes sundhed og

mælkekvaliteten. Vi har introduceret urterige marker,
hvor urtefrøene udgjorde
25-60% af frøene, ved tre
leverandører til Naturmælk
og fulgt markerne i første
brugsår fra skårlægning og
til fodring.
Tab i marken
Græsafgrøden
fortørrede
i gennemsnit 73 timer på
marken før opsamling ved
i gennemsnit 65% tørstof.
Afhængig af vejrforholdene
blev græsafgrøden vendt i
gennemsnit 3,5 gange. Ved
skårlægning var der som
gennemsnit 42% græs,
25% kløver, 28% urter og
5% ukrudt. Den kraftige
tørring og flere mekaniske
vendinger forårsagede et
stort marktab. Efter fortørring, da afgrøden lå på ladegulvet inden ilægning til
tørring, var sammensætningen ændret til 57% græs,
1% kløver, 19% urter og

1% ukrudt. Og så var der
7% smuld - noget meget
tørt pulveragtig materiale,
som let blæste væk. Hvilke
plantearter, der var gemt i
dette, kunne vi ikke se. Men
tallene viste tydeligt et stort
tab af de gode ting, nemlig
kløver og urter.
Cikorie bliver ofte beskyldt for at fortørre langsomt. Det var ikke tilfældet.
Under fortørringen på skår
tørrede græs fra 18 til 68%
af tørstof og cikorie fra 10 til
62%. Tørringshastigheden
er næsten den samme i de
forskellige plantearter, men
cikorie indeholder mere
vand fra starten. I den fortørrede afgrøde var spredning
i tørstof størst i hvidkløver
og cikorie. Dvs. i disse to arter har tørringen været mest
ujævn. Her udgjorde cikorieandelen op til 19% af afgrøden. I andre forsøg med
en noget større andel cikorie har vi set, at cikorien kan

’klaske sammen’ og have
svært ved at fortørre.
Optimal afgrødekvalitet
Der tages typisk fire slæt,
ligesom ved ensilage, men
der høstes over en længere
periode ved det enkelte
slæt, for eksempel op til 13
dage ved 1. slæt, for at have
tilstrækkelig kapacitet til
ladetørring og sikre en god
forvejring. Det bevirker, at
hele græsarealet ikke kan
høstes på det optimale tidspunkt, hvorved kvaliteten
forringes. Ligeledes bevirkede tabet af kløver og urter,
at kvaliteten blev reduceret
fra det afhøstede græs til
det færdige hø. Køernes
ædelyst til høet var god,
og den daglige optagelse
var op til 17 kg tørstof i to
besætninger med Holstein
Frisian og 14 kg tørstof
hos Jersey-køerne. I begge
tilfælde udgjorde hø 3/4
af det totale optag, og blev

Nyt fra

Internationalt Center
for forskning i
Økologisk Jordbrug
og Fødevaresystemer

Af: Karen Søegaard & Troels Kristensen, Institut for
Agroøkologi, Aarhus Universitet

suppleret med korn og proteinfoder.
Energiforbrug til tørring
Det fortørrede græs bliver
indlagt i tørremagasiner,
hvor græsset bliver nedtørret ved beluftning. Under
gunstige vejrforhold kan
høet nedtørres udelukkende
ved, at udeluften opvarmes
via dobbelt tag på høladen,
men ofte er det nødvendigt
med affugtning af luften og
opvarmning. Det giver et betydeligt energiforbrug. Som

gennemsnit af bedrifterne
betød det et forbrug på 250
kWh pr. 1000 FE hø, hvilket
svarer til 0,75-0,96 kWh for
hvert kg vand, der fjernes fra
det indlagte græs. Energien
kommer primært fra el men
også fra diesel.

Læs mere på:
http://www.icrofs.dk/Sider/
Forskning/organicrdd_ecoserve.html
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Bestil annonce på tlf. 87 32 27 23 eller ab@okologi.dk

► ANNONCER

n TID & STED
2. juli–8. august, tirsdag,
onsdag og torsdag kl. 12–
17. Nyd sommeren i skolehaverne, gå en tur gennem
det unikke og naturrige
område og nyd synet af
børnenes frodige haver og
de mange blomster.
Hver onsdag kl. 14 er der
en sjov aktivitet for børn.
Københavns Skolehaver,
Bispebjerg Bakke 8, 2400
Kbh. NV. Se mere på www.
kbhskolehaver.dk. Arr: Københavns Skolehaver.

Find oplysninger om annoncering via hjemmesiden

www.økologiogerhverv.dk

Ekstra ansøgningsrunde for økologer

23. juli kl. 19-21:30. Markvandring med fokus på
Økologisk frugtavl og små
bedrifter. Lærkehøj frugt,
Kagerupvej 5, 4420 Regstrup. Se www.ecoadvice.dk
for nærmere oplysninger.
Arrangør: Økologisk Rådgivning.

NaturErhvervstyrelsen har åbnet den ekstra ansøgningsrunde for ordningen
Omlægningstilskud til økologisk jordbrug, hvor økologer kan ansøge om tilsagn
til nye arealer.

27. juli-3. august. Økologisk
bagekursus på Livø sommerhøjskole. Se mere på
https://tilmeldingsformular.
dk/livo/ Arr: Socialistisk
Folkeoplysningsforbund.

Ansøgningsfrist
Ansøgningsskemaet skal være modtaget i NaturErhvervstyrelsen senest den
3. september 2013.

August

18. august kl. 10-17. Sensommermarked i Økologiens Have. Rørthvej 132,
Odder. Nærmere oplysninger på tlf. 2496 3015. Arr:
Økologiens Have.
21.-23. august. Organic farming systems as a driver
for change. Internationalt
NJF-seminar på Vingsted
Hotel og konferrencecenter
ved Vejle. Nærmere oplysninger på www.njf.nu. Arr:
Nordic Association of Agricultural Scientists.
26. august - 1. september.
Den Økologiske Uge. Over
hele landet sættes sættes alle sejl til for at fejre
økologien med en lang
række aktiviteter for børn
og voksne: Høstmarkeder,
fællesspisning, kæmpe
øko-marked i centrum af
København og andre kulinariske oplevelser i økologiens tegn. Se programmet og mere info på www.
denøkologiskeuge.dk. Arr:
Økologisk Landsforening.
31. august og 1. september. Økologisk Høstmarked - hele den økologiske
fødevarebranches fælles
event - over hele landet. På
www.høstmarked.dk kan
læses mere om arrangementet, ligesom der også
her findes et Danmarkskort
med en individuel beskrivelse af aktiviteterne på de
enkelte gårde.
Oplysninger til Tid & Sted
mailes til ab@okologi.dk

Se også www.okologi.dk

Det er nu muligt at ansøge om nye 5-årige tilsagn til Omlægningstilskud til økologisk jordbrug for arealer, der er tilgået en økologisk bedrift i perioden fra 26.
april 2013 til 1. september 2013. Det er kun etablerede økologer samt landmænd, der har ansøgt om økologisk autorisation senest den 25. april 2013, der
har mulighed for at søge i den ekstra ansøgningsrunde.

I ekstrarunden søger man på et særligt ansøgningsskema, der findes på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside. Skemaet kan også fås ved at kontakte Center
for Arealtilskud. Markerne kan indtegnes elektronisk i Internet Markkort på
NaturErhvervstyrelsens Tast selv-service.
Yderligere oplysninger
Center for Arealtilskud, tlf. 4189 2529
e-mail: arealtilskud@naturerhverv.dk

Faglige arrangementer 2013

Økologisk Landsforening
Silkeborgvej 260
8230 Åbyhøj
Tlf. 8732 2700 • Fax. 8732 2710
www.okologi.dk
Se foreningens hjemmeside og få
elektroniske nyheder om økologi gratis!
Tilmeld dig i formularen på
forsiden af www.okologi.dk

Økologisk gødning sælges
Flere forskellige typer (piller).
Så- og priklejord med økologisk
gødning sælges.
Flydende økologisk gødning sælges.
Kompost til forskellige formål sælges.
Information og tilbud gives.

FARMERGØDNING v/Erik Mortensen
Toruphøjevej 56, Fjelsø, 9620 Ålestrup
erik@farmergoedning.dk
Tlf. 98 64 71 22
Fax 98 64 74 22
Øko-aut.nr. 20877
SE.nr. 28 43 02 13

Nyt fra mark og stald
Fagligt Team

JULI

Søndag den 21. juli, kl. 13.00 – 15.30
Besøg til Nordgen i Alnarp (lige uden for Malmø)
Alle med interesse for bevaring af frø og andre plantegenetiske ressourcer er
velkomne. Seniorforsker Svein Solberg vil fortælle om Nordgens arbejde med
at opbevare og vedligeholde frø og andet plantegenetisk materiale og fremvise
faciliteterne i Alnarp.
Pris for deltagelse: Gratis, men der vil være udgifter til transpor til Alnarp, der
ligge nord for Malmø
Tilmelding: Rikke Andersen på tlf. 6172 4559 eller email thomle@plan.aau.dk
senest mandag d. 15. juli. Fælles kørsel vil blive koordineret efter tilmeldingsfristen. Du kan læse om Nordgen på deres hjemmeside www.nordgen.org
Arrangør: Økologisk Landsforening
Kontakt: Rikke Andersen, hvis du har spørgsmål vedrørende arrangementet

Robotlugemaskine
igang med at luge
fodersukkerroer

Hvidkløver og
snudebiller

bliv-glad-afgrøde

SEPTEMBER

Onsdag den 25. september
Økologiske gårdbiogasanlæg i praksis - 1-dags-bustur til Nordtyskland
Hvordan er det at passe et økologisk gårdbiogasanlæg i praksis? Og hvilke fordele er der for det økologiske landbrug? Tag med på en intensiv faglig biogastur
med fokus på økologiske gårdbiogasanlæg og mulighederne for økologisk landbrug
Pris: Endnu ikke fastsat, men max 500,- kr.
Tilmelding: Lone Klit Malm,
lkm@okologi.dk eller tlf. 2058 5024 senest 1. september
Arrangør: Økologisk Landsforening

Hestebønner til
finske køer

Quinoa - nye
udfordringer

Læs om det på
http://fagligtteam.blogspot.com/
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De næste numre
Deadline
6. august
20. august

ØKOLOGI

Annoncer: Få en snak med Arne Bjerre på tlf. 87 32 27 23
eller send en mail til ab@okologi.dk

Udkommer
16. august
30. august

Få nyhedsbreve fra Økologisk Landsforening
om klima og økologi på www.okologi.dk/klima
om økologisk biogas på www.okologi.dk/biogas
Køb dine helsevarer på

www.helsevarer.dk

Vi vil gerne tiltrække endnu mere økologi til Fyn og
styrke bevidstheden om en økologisk og eksperimental
vækstzone på Fyn.
Netværk, information og nye ideer er midlerne til
at nå ideelle forhold for økologiens udbredelse her
på Fyn. Har du lyst til at bidrage? Kontakt Christina
Kirstinesgaard / 2073 0855 / potentiana@mail.dk

Lær ooslogi
mer ’ øk Økologiske praktik-

okologiiskolen.dk
ØKOLOGI

 KORT & GODT
Købes: Økologisk hønsegødning, sødlupiner og
hestebønner. Erik Mortensen, tlf. 9864 7122.
Øko-aut.nr. 20877.

Økologisk Simmental-besætning sælges. 8 køer, 1
avlstyr samt 5 tyre (9-14
mdr.) og 3 kvier. Henvendelse tlf. 9821 3069.

Købes: Økologiske hestebønner, alle kvaliteter,
samt økologiske ukrudtsfrø/frarens. Henv. www.
Greenf.dk eller Carsten
Jacobsen, tlf. 2179 3774.

Under Kort & Godt
koster en annonce på
højst 20 ord kun 125 kr.
Er den på højst 40 ord, er
prisen kun 250 kr. (inkl.
moms) - og man behøver
ikke være medlem eller
abonnent for at annoncere. Under Kort & Godt
må teksten ikke være på
mere end 40 ord, første
ord markeres med fed,
og resten skrives uden
særlige
markeringer
eller linieskift.

Vi ved, avisen læses grundigt, så
derfor er det et godt sted at
annoncere for alt det, der
kan interessere økologer køb/salg af dyr og
maskiner, arrangementer, arbejde,
kontaktannonce
eller noget helt andet.

Kontakt os på tel 96 96 66 66
kærlig hilsen
Eleverne på Kalø

Økologisk wrap sælges:
Enggræs, kløvergræs og
vårbyg - små og store
baller. Tlf. 5133 7180.

Bestil annonce på
tlf. 87 32 27 23 eller
ab@okologi.dk

ERHVERV

Du sidder lige nu og læser i Økologi & Erhverv,
og det er der også mange andre, der gør, hver
gang avisen udkommer.

pladser søges.

8410 Rønde · Tel 9696 6666 · www.kalo.dk

ANNONCER ◄

Økologisk Skotsk Højlandskvæg sælges. 60 tdr. økologisk byg sælges billigt. 50
pakker økologisk ensilagewrap sælges. Se www.
ankergaard.dk. Tlf. 2191
1163.

Fyn Økologiske Gruppe

23

ERHVERV

Læs om
de økologiske spisemærker
på
www.oekologisk-spisemaerke.dk

Bestil annonce på 87 32 27 23 eller ab@okologi.dk

Kontrollen vil se et opdateret Skema A
Kontakt konsulenten hvis der er ændringer

Redaktionen holder
sommerferie
i ugerne 28-31
Vi udkommer igen
16. august med
deadline 6. august

e
gn
Vo

hæ
kk

e

Bare ring til din daglige konsulent i ferien
Mobilsvar henviser til en kvaliﬁceret aﬂøser
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ERHVERV

det, at afgrøden de seneste
40 år er blevet udfaset i takt
med, at frøfirmaerne har udviklet majs til vores klima.
Men majs er majs, og roer
er roer. Og roerne har andre
egenskaber som foder, end
majs har.
Derfor er det utroligt positivt
- ikke alene for de økologiske landmænd men for landbruget i det hele taget - hvis
der nu er robotter på vej, som
kan hakke roer lige så godt
som landmandsfamilien. Det
betyder nemlig, at roedyrkningen igen bliver realistisk til gavn for landmanden, køerne og miljøet.

Robotter
styrer

At dyrke jorden økologisk
kræver tålmodighed, håndværk ... og robotter, som dukker op på flere og flere marker, både hos landmænd og i
gartnerier.
I denne udgave af Økologi &
Erhverv kan du få syn for sagn,
når journalist Karen Munk
Nielsen på side 21 fortæller
om den kamerastyrede lugerobot, hun overværede arbejde i
en roemark for nylig.

Roer er en god foderafgrøde
til kvæg, og planten er traditionelt blevet dyrket i Danmark i århundreder; men de
skal hakkes, hvilket har bety-

Afsender: ØKOLOGI & ERHVERV ● Silkeborgvej 260 ● 8230 Åbyhøj ● jordbrug@okologi.dk
ØKOLOGI

ERHVERV
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Lær at sælge varen på smagen
PRODUKTUDVIKLING:
På Økologisk
Landsforenings
Smageworkshop er
der fokus på råvarer og
forarbejdede produkters
smag og duft – og ikke
mindst på, hvordan du
beskriver dit produkt,
så forbrugernes
forventninger indfries
Tekst: Irene Brandt
Foto: Jakob Brandt
- Terroire er det nye buzz-word –
og selvom begrebet oprindeligt
er fransk, kan vi konstatere, at vi
har mindst lige så megen terroire
i Danmark, som i Frankrig, for jordbunden KAN smages i vores produkter. Det er ét af de budskaber,
tv-kokken Anne Hjernøe og sensorikeren Lisbeth Ankersen har med
til deltagerne på Økologisk Landsforenings smageworkshop for frugt
og grøntproducenter, som foregår
16. august.
Smageworkshoppen henvender
sig til økologiske avlere og fødevareproducenter. Anne Hjernøe og

Lisbeth Ankersen giver praktiske,
velsmagende og teoretiske eksempler på, hvordan man kan undersøge og beskrive egne produkters
smag.
Smagsbeskrivelser hjælper forbrugerne til at vælge det produkt,
som bedst indfrier deres forventninger. Samtidig skaber de et positivt indtryk af de økologiske
produkter og af avleren og producenten. Og i nogle tilfælde er det
endda arbejdet med produktets
smag, der berettiger produktets
merpris.

Terroire:

Tag egne produkter med
Workshoppen er interaktiv. Det betyder, at alle deltagerne sammen
med oplægsholderne skal lægge
smagsløg og lugtesans til hinandens råvarer og produkter. Sammen
finder man frem til beskrivelser af
de medbragte produkter, som kan
hjælpe forbrugeren til at vælge
netop dette produkt frem for et andet.
- Det har været en stor oplevelse, at Anne Hjernøe, Lisbeth Ankersen og alle de andre deltagere har
kommenteret på MINE produkter,
ligesom det har været meget inte-

Sammen med oplægsholderne lægger deltagerne smagsløg og lugtesans til
hinandens råvarer og produkter. På workshoppen i juni var det blandt andet
jordbær, som blev prøvesmagt. I august er der fokus på årstidens frugt og
grøntprodukter.

ressant at opleve, hvor forskelligt
for eksempel tomater kan smage.
Sådan sagde Edith Agerbo fra Halkær Ådal Økologisk efter Økologisk
Landsforenings første smageworkshop 20. juni (læs artiklen side 7).

Edith Agerbo understregede, at hun
ikke mindst var tilfreds med, at hun
kunne vende hjem med teoretisk
viden om smag, hun ikke havde i
forvejen.

Begrebet er udviklet af franske
vinproducenter og tager udgangspunkt i, at druerne tager
smag efter den jord, de vokser
i. I dag bruges begrebet bredt
om jordens indflydelse på landbrugsprodukters smag.
I takt med at forbrugerne bliver mere bevidste om dyrkningsjordens betydningen for fødevarers smag, forventes de også at
efterspørge fødevarer med terroire-kvaliteter. Så er jordbær ikke bare et jordbær. Bærrets sort,
dyrkningsmetode og ikke mindst
voksested vil få betydning i markedsføringen af produktet.

Smageworkshoppen for frugt
og grøntproducenter foregår
16. august – tilmeldingsfrist 9.
august. Du kan tilmelde dig pr.
mail til Henriette Winther, hw@
okologi.dk. Hvor workshoppen
finder sted, vil blive annonceret
senere.

