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Samråd om
aktionsplan
AKTIONSPLAN: 19. februar mødte
fødevareminister Dan Jørgensen til
samråd i Folketingets fødevareudvalg. Emnet for samrådet var Mælkeudvalget i Økologisk Landsforenings
Aktionsplan
Forud for samrådet bad fødevareudvalget om svar på spørgsmålet:
”Ministerens kommentarer udbedes til Økologisk Landsforenings
aktionsplan: Økologisk mælk som
lokomotiv for økologi”
- Jeg er meget opmærksom på,
at den tyske støtte til biogas er en
udfordring for de økologiske mælkeproducenter i Sønderjylland. Efterspørgslen efter majs har betydet øget
konkurrence om jorden og dermed
meget høje jord- og forpagtningspriser. Det er en kedelig udvikling. Jeg
vil derfor vende sagen med min tyske
kollega til rådsmødet senere denne
måned, svarer Dan Jørgensen. Han
fortsætter:
- Desuden har jeg for at sætte turbo på omlægning til økologi igangsat
et servicetjek af hele økologiindsatsen, herunder Økologisk Handlingsplan 2020. Vi skal vide, hvad der har
virket, og hvad der ikke har. Vi skal
se på, om ordningerne skal sammensættes anderledes. Vi vil også se på
udfordringerne i mælkesektoren,
herunder betydningen af ophævelse
af mælkekvoter fra 2015.
Jordfordeling
Dan Jørgensen understreger at med
Økologisk Handlingsplan 2020 har
regeringen iværksat en lang række
indsatser, der understøtter - ikke kun,
men også - mælkeproducenterne.
- Et eksempel er, at vi er i gang
med et pilotprojekt med jordfordeling, som afsluttes inden længe, skriver Dan Jørgensen. I dette projekt,
som omfatter syv økologer og syv
konventionelle producenter i Sønderjylland, er der fundet gode løsninger
lokalt.
- Vi ser også på omlægning af offentlige arealer til økologi. Fødevareministeriet ser desuden på, hvordan
økologer kan blive prioriteret på ministeriernes arealer. Vi er også på vej
med et fremstød over for kommunerne om omlægning af deres arealer,
skriver Dan Jørgensen.
Kvælstofregulering
- Desuden er ministeriet i gang med
at se på, hvordan vi kan indføre en
mere målrettet kvælstofregulering,
og om der er særlige forhold, som
vi skal være opmærksomme på. Det
kan endda vise sig, at de områder,
hvor gødskningstildelingen skal sænkes i forhold til i dag, vil være oplagte
til økologisk produktion. - Herudover
er vi i dialog med EU-Kommissionen
om muligheden for 1-årige forlængelser af økologisk arealstøtte. Jeg er
meget opmærksom på, at de 5-årige
tilsagn om økologisk arealtilskud er
en udfordring for økologiske producenter, skriver Dan Jørgensen.
ib@okologi.dk
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Ilse Ankjær Rasmussen har slået rod på en gård på Midtsjælland, hvor bær, frugttræer og
kartoﬂer af egen avl forsøder
tilværelsen; men professionelt
slår hun sine folder i Foulum i
Jylland.

Organic Eprints

Organic Eprints-arkivet er blevet udviklet af International
Centre for Research in Organic
Food Systems, ICROFS, (tidligere Forskningscenter for Økologisk Jordbrug - FØJO) siden
2002. I 2003 sluttede schweiziske Forschungsinstitut für
biologischen Landbau (FiBL)
sig til projektet som den første
internationale partner og ﬁk
redaktionelt ansvar for det tyske sprogområde og ansvar for
den tyske version af Organic
Eprints.

Administrator for hele verden
Ilse Ankjær Rasmussen har siden studietiden på Landbohøjskolen interesseret sig for økologi, og hun er
gået hele vejen fra pioner til ansvarlig for formidling af forskning
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- Vi var en del agronomstuderende,
der syntes, at økologi er vigtigt; men
det var ikke et synspunkt, der i begyndelsen af 80’erne var velkomment på Landbohøjskolen, hvor vi
blev mødt med skepsis både fra underviseres og medstuderendes side,
fortæller Ilse Rasmussen.
Hun gik endda så vidt, at hun
sammen med Anne Sloth skrev hovedopgave om ’Regulering af ukrudt
i økologiske landbrug’. Opgaven blev
udgivet som bog i 1983. Det var pionerarbejde, da det blev lavet.
- For ikke så længe siden hørte
jeg en ung agronom udtale, at alle
da ved, at man mister meget kvælstof ved at pløje kløvergræs ned før
vinterhvede. Ja, Det ved vi i dag; men
kun fordi der er blevet lavet rigtig
mange forsøg og rigtig meget forskning, siger Ilse Rasmussen.
Hun har blandt andet selv stået i
spidsen for en del af den forskning,
der er foregået i Danmark.
- Jeg var i 21 år ansat på Statens
Planteavlsforsøg (senere Danmarks
JordbrugsForskning, nu Aarhus Universitet) i Flakkebjerg, hvor jeg startede med at forske i reduceret pesticidforbrug i bl.a. maltbyg. Med tiden
arbejdede jeg mere og mere med
ikke-kemisk
ukrudtsbekæmpelse
og nærmede mig økologien mere og
mere.
I 1996 startede Flakkebjerg et
14 ha stort forsøgsareal op, hvor det
økologiske regelsæt blev anvendt og
forsøgsspørgsmål afprøvet i praksis.
- Vi lod os inspirere af det økolo-

giske forsøgscenter Elm Farm i England, og ﬂyttede fokus fra marken til
hele dyrkningssystemet. Vi opnåede
utroligt interessante resultater - for
eksempel om efterafgrøders betydning for ukrudtsbekæmpelsen, siger
Ilse Rasmussen.
Verden har bevæget sig
Ilse Rasmussens første job som nyuddannet agronom i 1984 var på St.
Restrup Højskole, hvor hun underviste i samarbejdede med skolens
landbrug, som blev drevet efter biodynamiske principper. Senere blev
Ilse Rasmussen ansat som økologisk
og biodynamisk konsulent i Frederiksborg Amt. I denne stilling arbejdede hun primært med information og omlægningsrådgivning samt
markforsøg, som blev præsenteret
på meget velbesøgte markvandringer.
- Men det var en hårﬁn balance
mellem information og rådgivning,
for husmandsforeningerne havde
netop startet økologirådgivning, og
jeg måtte ikke lave aktiviteter, der
var i konkurrence med husmandsforeningens, fortæller Ilse Rasmussen.
Når hun ser tilbage på økologiens barndom i 80’erne er det med
glæde:
- Da brugsen begyndte af sælge
økologiske gulerødder var det helt
fantastisk. Og jeg er sikker på, at
Danmarks førerposition inden for
økologien i stort omfang kan tilskrives, at dagligvarebutikkerne med
FDB i spidsen gik forrest og begyndte
at sælge økologiske varer, siger Ilse
Rasmussen. Hun fortsætter:
- Verden har bevæget sig i den retning, hvor jeg dengang ønskede den

hen. Der er mere økologi, og ikke
mindst er det konventionelle landbrug begyndt at kopiere de økologiske landmænds metoder.
En ny begyndelse
Efter 21 år på Flakkebjerg satte en
nedskæringsrunde punktum for Ilse
Rasmussens tid på forskningscenteret.
- Samme dag, jeg blev afskediget,
gik jeg hjem og sendte en ansøgning
til Miljøstyrelsen - og ﬁk jobbet; men
allerede efter fem måneder var jeg
igen i gang med at søge job, for jeg
havde fået øje på et stillingsopslag
til min nuværende stilling, fortæller
Ilse Rasmussen. Og sådan endte
sjællænderen Ilse Rasmussen med
job hos ICROFS i Foulum, hvilket kan
lade sig gøre takket være en ﬂeksibel
hjemmearbejdsplads-løsning.
- Nu forsker jeg ikke mere; men
jeg arbejder til gengæld endnu mere
for økologien, konstaterer Ilse Rasmussen.
Hun blev ansat i ICROFS 1. oktober 2010, hvor hun primært arbejder
med koordinering og udvikling af Organic Eprints.
- Organic Eprint er mit hjertebarn.
Jeg har ansvaret for kontakten til de
europæiske
samarbejdspartnere
samt landeredaktører. Det er også
min opgave at styrke det internationale samarbejde og tage kontakt til
nye potentielle landeredaktører. Man
kan sige, at jeg i hvert fald i Organic
Eprint-sammenhæng er administrator for hele verden, siger Ilse Rasmussen med et glimt i øjet.
På et andet plan
- Jeg så i denne her stilling mulighe-

den for at gøre noget for økologien
på et andet plan. I dag administrerer
jeg andres forskning. I dette arbejde
er min egen tid som forsker meget
nyttig - både takket være min faglige
indsigt og takket være mit netværk i
forskningsmiljøet, fortæller Ilse Rasmussen. Hun betragter opgaverne i
ICROFS som en administrativ fortsættelse af de sædskifteforsøg, hun
selv var med til at starte for to årtier
siden.
- Jeg har sammen med ICROFS’
programkomite været med til at udvikle ICROFS’ forskningsstrategi,
hvori vi beskriver, hvilken forskning
der er brug for inden for økologisk
jordbrug, og hvad der er behov for
at udvikle inden for økologien. Vi
arbejder i et spænd mellem at gøre
arbejdet lettere for den økologiske
producent, og hvad økologien gør for
samfundet, som producenten ofte
ikke får betaling for, fortæller Ilse
Rasmussen.
Regeringen har via Grønt Udviklings- og DemonstrationsProgram
(GUDP) bevilget 120 mio. kr. over tre
år.
- Alle kan søge om projekttilskud;
men det er ICROFS, der vurderer ansøgningerne, ligesom vi følger projekterne under vejs, siger Ilse Rasmussen, som også varetager denne
opgave. Hun fortsætter:
- Vi ved, at forskningen bliver anvendt. Derfor er det også ærgerligt,
at der ikke gives ﬂere penge til forskningen. Vi kunne sagtens bruge tre
gange så mange penge, for der er
rigtig mange gode ansøgninger; men
kun penge til et fåtal, siger Ilse Rasmussen.

