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Optimistiske omlæggere

Hans Henrik Frederiksen, 
Sulsted, planteavler
Hvorfor har du valgt at omlægge til økologi?
Grunden til at vi valgte at omlægge, var fordi vi var trætte af 
at se sprøjten på markerne. Det var ikke så meget brugen af 
kunstgødning, der gik os på, men mere pesticiderne. Allerede 
nogle år inden vi lagde om, købte vi selv økologiske fødevarer 
til vores husholdning, så økologi er noget, der længe har ligget 
os på sinde. Jeg er selv opvokset på landet, og jeg ville gerne 
vende tilbage til en mere naturlig produktionsform, som den jeg 
oplevede som barn.

Hvad har omlægningen betydet, og hvad har du af forventnin-
ger til livet som økologisk landmand?
Det er især sundheden og naturen, jeg tænker bliver forbedret 
ved omlægningen til økologi. Jeg tror, det kan påvirke os positivt 
både fysisk og mentalt.

Er der noget, du har været usikker over i forbindelse med om-
lægningen, og som du ville ønske, der var mere fokus på?
Der er ikke noget, jeg har været særlig usikker omkring. Vi har 
valgt at så kløvergræs på markerne under omlægningen for ikke 
at kaste os ud i noget, vi ikke kunne magte. Vi er dog stadig i 

Lige nu overvejer vi, om vi skal have permakultur.

Theo van Diepen, Gjerlev, mælkeproducent. 
Hvorfor har du valgt at omlægge til økologi?
Det skyldes primært den stigende efterspørgsel på økologisk 
mælk. De sidste 15 år synes jeg ikke, det har været muligt at 
omlægge, men det har den stigende efterspørgsel fra mejeri-
erne ændret. Jeg har altid haft mine dyr på græs, så selve mæl-
keproduktionen har ikke været vanskelig at lægge om. Jeg er 
nu halvvejs i min karriere som landmand, derfor synes jeg også, 
det er passende, at der sker noget nyt.

Hvad har omlægningen betydet, og hvad har du af forventnin-
ger til livet som økologisk landmand?
Jeg bliver ikke frelst ved at lægge om, og jeg regner ikke med, at 
det medfører de store ændringer. Men jeg har allerede fået en 
masse positive tilbagemeldinger fra mine omgivelser, så lokal-
samfundet bakker op.

Er der noget, du har været usikker over i forbindelse med om-
lægningen, og som du ville ønske, der var mere fokus på?
Mine konsulenter har været gode til at guide mig og gøre mig 
opmærksom på faldgruberne. Mange af tingene vidste jeg i for-
vejen, men omlægningstjekket var alligevel en stor hjælp. Jeg 
har også haft meget glæde af netværksmøder med erfarne 
økologer. 

En af udfordringerne ved at omlægge til økologi er at få små-
kalvene til at trives på græs i sommerperioden. Kalvene skal 

have svært ved at klare kulden og få nok ud af græsfoderet. 
Omlægningsårene kan også være dyre, da omlægningsstøtten 
først kommer efter halvandet år. Ophobningen af grovfoder de 
første år, er også noget, der trækker på likviditeten.

Henrik Jensen, Brovst, mælkeproducent.
Hvorfor har du valgt at omlægge til økologi?
Min bedrift ligger indeklemt i en by og kan derfor ikke udvides. 
Mange af de landmænd, der har udvidet deres bedrifter de se-
neste år, har jeg også set gå nedenom og hjem. Jeg så derfor en 
omlægning til økologi som en god måde til at øge omsætningen 
uden at skulle udvide. Samtidig har jeg nogle venner med øko-
logiske køer, der har inspireret mig. Inden omlægningen havde 
jeg mine køer gående på græs, så jeg synes ikke, det var de 
store omvæltninger, der skulle til.

Hvad har omlægningen betydet, og hvad har du af forventnin-
ger til livet som økologisk landmand?
Efter vi har omlagt, er vi begyndt at snakke mere om, hvordan 
vi skal gøre tingene. Før lå opgaverne forholdsvis fast, men nu 
er der mere, vi skal forholde os til, hvilket gør at vi som familie 
taler mere om bedriften. Min søn er nyuddannet landmand og 
er lige startet med at arbejde sammen med mig på gården. Det, 
at jeg er i gang med at lægge om, gør, at der er en masse nyt, jeg 
skal lære. Omlægningen gør, at vi nu begge to skal til at lære en 
masse nyt, og at vi starter op med det her sammen.

Er der noget, du har været usikker over i forbindelse med om-
lægningen, og som du ville ønske, der var mere fokus på?
Hen over græsningssæsonen har jeg været med i en græs erfa-
gruppe med syv erfarne økologer. Det har været til stor hjælp. 
Jeg føler, at der er et stort sammenhold blandt økologer, og at 
de hjælper hinanden mere.

SUCCES MED OMLÆGNING 
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Økologi & Erhverv var med, da Økologisk Landsforening inviterede 
nye, økologiske landmænd til møde på Gram Slot i begyndelsen 
af december. Vi spurgte tre deltagere om deres forventninger til 

det nye liv som økologisk landmand. Alle tre landmænd har været 
konventionelle i en lang årrække og startede omlægningen til 
økologi i maj 2016

DANSK ØKOLOGI: Kartoffelprodu-
cent Holger Finnerup besøgte Økolo-
gisk Landsforenings stand på grund 
af en økologisk kollega. Han er ikke 
økolog og overvejer det en gang 
imellem, men tror ikke det er noget 
for ham, før der bliver mere og især 
mere sikker adgang til økologisk gød-
ning. På spørgsmålet om hvad han 
synes om et nyt økologisk mærke, 

ind end det nuværende røde økolo-
giske mærke, mener han, at det er 

Entreprenør Arne Hansen, som i 
samarbejde med en landmand har 
etableret Lollands Økologi, var også 
forbi for at orientere sig om økologi. 
Lollands Økologi skal producere 
økologiske svin, og de er i omlæg-

ningsfasen, så der er mange ting at 
sætte sig ind i. Jorden er omlagt, og 
nu køber de konventionelle polte ind, 
og så bliver driften fuldt økologisk i 
løbet af foråret.

- Jeg går meget op i dyrevelfærd, 
det er min vej ind i økologien fortæl-
ler, Arne Hansen.

Om et nyt mærke, der bygger 
ovenpå det røde Ø-mørke, mener 
han, at hvis brugerne vil betale, så 
er det i orden. Men det vil være mere 
omfattende og derfor kun relevant, 
hvis forbrugerne virkelig ønsker det. 

Kommunikation er vigtig
Mælkeproducent Hans Christian 
Christiansen ser efter et biomassefyr 

noget bestemt. Han kommer også 

forbi ØL’s stand, har været økolog 
siden 2009 og er rigtig glad for det. 

- Det har været positivt hele vejen 
igennem. Selv kontrollørerne har væ-
ret gode og konstruktive i deres kon-
trol og vejledning, og ikke som dem, 
der en gang imellem verserer skræk-
historier om, fortæller han. 

Om et nyt økomærke, er han lidt 
reserveret.

- Jeg mener ikke rigtigt, det til vil 
-

le af mærker, som ingen rigtig kan 
orientere sig i. Hvis det bliver vedta-
get, er det i hvert fald meget vigtigt, 
at det kommunikeres klart ud, så for-
brugerne kan forstå det. Hvis forbru-
gerne kan skelne mellem mærkerne 
og vil betale for merværdien, så er 
det selvfølgelig i orden. 

Økologisk Landsforenings stand havde løbende arrangementer og en Spørg’ 
bar, hvor blandt andet Jannie Bak Pedersen fra Landbrugsafdelingen besva-
rede spørgsmål. Foto: Anna-Christa Bjerg.

Landmænd på Agromek om Dansk Økologi:

Nej, ja og måske


