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Vi mødes på hjørnet af Ole Rømers Vej og Tørvevej.

• Lektor Jakob Magid viser os rundt i markfor-
søgene med komposteret madaffald, slam, 
human urin og Fertigro.

• Lektor Sven-Erik Jacobsen viser os sine mark-
forsøg med proteinafgrøder, herunder også 
quinoa, boghvede og amarant. 

Arrangementet er gratis, og alle er velkomne.

Markvandringen er en del af 
projekt ”Næringsstoffer retur  
til markerne”.

MARKVANDRING  
OM RECIRKULERING OG PROTEINAFGRØDER
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Efterspørgslen på øko-
logisk raps er fordoblet 
de sidste ti år, og det vil 
fortsætte, vurderer Hen-
rik Kløve, Økologichef i 
DLG i forbindelse med en 
markvandring på Stenalt 
Gods 

Forbruget af rapsolie til margarine 
og blandbart smør er mere end for-
doblet over de sidste ti år, og efter-
spørgslen efter økologisk rapsolie 
stiger fortsat. Derfor kan prisen på 
økologisk rapsolie formentlig forven-
tes at forblive høj. Den 16. juni var 
prisen 7,12 kr. for et kg økologisk 
raps. DLG forventer fremover at have 
forskellige afregningspriser på økolo-
gisk rapsolie, efterhånden som den 
økologiske raps bruges til fl ere for-
mål i forskellige priskategorier. 

Indtil nu er det især efterspørgs-
len af økologisk rapsolie til Økokær-
gaarden og andre levnedsmidler 
med økologisk rapsolie tilsat, der 
har drevet efterspørgslen efter øko-
logisk rapsolie frem. Markedet for 
Økokærgaarden toppede i 2014, så 

nu er opgaven at brande økologisk 
rapsolie til at indgå i fl ere levneds-
middelprodukter. 

Økologisk rapsolie brandes
DLG arbejder aktivt på at brande 
økologisk rapsolie som et ’high 
end’ produkt, som altid skal have 
en høj pris. Denne brandingindsats 
kan indeholde elementer som ISO-
certifi cering af produktionen, bl.a. 
sporbarhed, at olien er økologisk, 
biodiversitet, storytelling og fl ere ele-
menter. Hver indsats skal belønnes 
med en højere pris, ellers er det ikke 
indsatsen værd. Dette er DLG’s stra-
tegi for at sikre en fortsat høj pris på 
rapsolie til landmanden. Udviklingen 
er i gang og rapsolie bruges i fl ere og 
fl ere produkter - f.eks. nogle typer 
fi skekonserves, saucer, salatmarina-
der og i færdiglavede kageprodukter.   

Fritureolie det nye marked
Det er især de lette rapsolier, den 
økologiske raps har været brugt til 
hidtil, men nu arbejder DLG på at 
lancere en økologisk fritureolie. Det 
er et stort marked, der vil kunne sik-
re en fortsat vækst i efterspørgslen 
efter økologisk rapsolie. Det vil dog 
også være et marked, der ikke kan 
oppebære en helt så høj pris, så den 
økologiske raps, der sælges til dette 
marked, vil blive afregnet med en 
knap så høj pris. 

Unikke egenskaber kræver mere
Indtil nu er rapsen kommet i en stor 
bunke, men der er kunder, der vil 
betale en bedre pris for rapsolie, der 

for eksempel presset af frø af meget 
ren kvalitet. På DLG’s fabrik på Lol-
land koldpresses rapsfrøene, mens 
anlægget i Nordjylland kan varm-

presse rapsfrøene. Fremover vil, der 
blive fl ere forskellige kvaliteter, der 
er skræddersyet til forskellige formål 
og forskellige kundegrupper.

VINTERRAPS
AF ANNA-CHRISTA BJERG

Efterspørgslen efter økologisk raps fortsætter

Kvalitetsbehandling af frøet ved høst

At lave kvalitetsolier kræver kvalitetsfrø og i den forbindelse opfordrer 
Henrik Kløve til at skårlægge rapsen frem for at høste den direkte. 

 ► Ved direkte tærskning får man mange brændte frø, og det giver af-
smag i olien, fortæller han. 

For at få en god afregning på sit økologiske frø bør man desuden:
 ► Tørre frøet (bedst med 7-8 % vand)
 ► Rense frøet (mindst mulig urenheder, især ikke tidsler og gråbynke, 
som er særlig slemme til at ødelægge smag, gøre olien sur og mind-
ske holdbarheden) 

 ► Belufte frøet

Ingen af disse tiltag er et krav fra DLG’s side, men det fremmer mulig-
heden for at opnå en højere pris.
En af grundene til, at DLG kan holde en høj pris på den danske økolo-
giske rapsolie er en god kvalitet af frøet. Hvis ikke danske landmænd 
kan holde en høj kvalitet, vil industrien kunne dække markedets 
efterspørgsel med billig importeret økologisk rapsolie fra Baltikum og 
Polen. 

Ekstra ansøgningsrunde for økologer
Den ekstra ansøgningsrunde for ordningen Økologisk Arealtilskud er åben. 
Økologer kan frem til 1. september 2016 søge om tilsagn til nye arealer. 

Hvis du er økolog, kan du søge nyt 5-årigt tilsagn om Økologisk Arealtilskud til 
arealer, der er tilgået din bedrift i perioden 22. april 2016 til og med 1. septem-
ber 2016. Du kan kun søge tilsagn i den ekstra ansøgningsrunde, hvis du var 
autoriseret økolog, eller du havde søgt om økologisk autorisation senest den 
21. april 2016. 

Ansøgningsfrist
Ansøgningsskemaet skal være modtaget i NaturErhvervstyrelsen senest den 
1. september 2016.
 
I ekstrarunden søger du på et særligt ansøgningsskema, der fi ndes på Natur-
Erhvervstyrelsens hjemmeside under Økologisk Arealtilskud. Her kan du også 
læse mere om ordningen. Du indtegner markerne elektronisk i Internet Mark-
kort via Tast selv-service. 

Yderligere oplysninger
Center for Landbrug, tlf. 3395 8000 
E-mail: landbrug@naturerhverv.dk

Det er især efterspørgslen på økologisk rapsolie til Øko-Kærgården, der har 
drevet markedet for økologisk raps frem. Nu skal økologisk rapsolie også sæl-
ges til andre konsumprodukter.


