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Noteringen

Svin

Basisnotering (70,0-86,9) 
uge 44: 10,50 kr.

Friland A/S, Skive giver 
i uge 44 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 44: 8,25 
kr./kg for alle grise. 
Søer (slagtes en til 
to gange månedligt): 
5,00 kr. Der udbetales 
også konventionel 
efterbetaling fra Danish 
Crown.

Smågrise

Vejledende notering 
fra Dansk 
Svineproduktion og 
Landsforeningen 
af Økologiske 
Kødproducenter for 
økologiske smågrise 
for uge 44: Beregnet 
smågrisenotering: 30 
kg: 844,10 kr. (0). Kg-
regulering: 12-25 kg: 
14,36 kr. 25-30 kg: 
15,63 kr. 30-40 kg: 
15,77 kr. Noteringen 
tager udgangspunkt 
i basisnoteringen 
fra Friland A/S og er 
inklusive efterbetaling.

Kvæg

Friland A/S giver 
følgende merpriser for 
økologisk kvæg leve-
ret i uge 44: Ungtyre 
u/12 mdr.: 2,10 kr./
kg. Stude og kvier: 
Variabelt tillæg: 3,75 kr. 
pr. kg. Kontrakttillæg* 
november-december: 
0,00 kr./kg. Køer: 2,75 
kr./kg. Restgruppe: 1,50 
kr./kg. Tillæggene gives 
efter velde nerede 
kvalitetskrav. *Kvalitets-
godkendte dyr på 
kontrakt aftegnes 
med variabelt tillæg + 
kontrakttillæg.

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.

Tekst og foto: 
Karen Munk Nielsen

Indtrykket af et nyt værktøj til 
økologisk gødningsplanlæg-
ning k en pæn modtagelse, 
da omkring 10 konsulenter 
i sidste uge var samlet for at 
afprøve og vurdere det. Pro-
grammet, der er hollandsk 
og hedder NDICEA, er blevet 
oversat til dansk og er tæt på 
at være klar til brug i praksis. 
De seneste par år er det te-
stet hos to økologiske gartne-

re, og resultaterne er lovende, 
lyder det fra Richard de Vis-
ser, GartneriRådgivningen, 
der har stået for projektets 
praktiske gennemførelse.
En af dem, der har deltaget 
i testen, er Frank van Beek, 
Aarstiderne. Han har stillet 
lidt af Billeslunds areal til 
rådighed for projektet. Det 
er blevet gødsket efter pro-
grammets modelberegnin-
ger, og resultatet er sammen-
lignet med marken omkring, 
som er gødsket efter sæd-
vanlig praksis. 
- Sidste år var det svært at 
se nogen forskel, så der stod 
det 1-1. I år undlod vi delt 
gødskning af porrerne, hvor 
NDICEA anviste en ekstra til-
deling. Der vandt NDICEA, så 
samlet er det 2-1 til program-
met, siger Frank van Beek.

Han vurderer, at det især 
kan være et nyttigt redskab 
i grøntsagsproduktionen, 
fordi det inddrager og base-
rer sig på markernes historie 

ere år tilbage.

Forudsiger N-frigivelsen
Og kendskabet til historien 
er en absolut forudsætning 
for programmets evne til 
at ramme virkeligheden og 
forudsige N-frigivelsen i jor-
den til en given tid, pointe-
rede Geert-Jan van der Burgt, 
Louis Bolk Instituttet, som 
ledede workshoppen. Ifølge 
ham er tre års data for afgrø-
der, gødskning og udbytter 
minimum.
Programmets vigtigste funk-
tion er at sammenholde for-
historien med klimadata og 
på den baggrund forudsige 

mineraliseringen i jorden og 
afgrødens behov for kvæl-
stof på et givent tidspunkt. 
Alt efter hvor godt frigivelse 
og optag stemmer overens, 
kan man så planlægge gød-
ningstilførslen til den aktu-
elle afgrøde. 
- Det kan give stof til inte-
ressante diskussioner om 
overgødskning, siger Carsten 
Markussen, Økologisk Lands-
forening, der deltog i work-
shoppen.
Modellens forudsigelse af N-
mineraliseringen fra jorden 
er en af programmets største 
kvaliteter. Men NDICEA kan 
også beregne, om dyrknin-
gen tærer på eller opbygger 
jordens organiske pulje. 
- Indholdet af organisk stof 
er ikke en parameter, vi nor-
malt anvender i gødnings-

planlægningen, men måske 
burde det være standard, når 
man laver jordbundsanaly-
ser, siger Richard de Visser. 
Han anbefaler, at man tager 
jordprøver og fastsætter en 
startværdi for både pH, Nmin 
og organisk stof, hvis man vil 
have fuldt udbytte af NDI-
CEA. 

Resultater skal tolkes
Altafgørende for program-
mets anvendelse i praksis er, 
om konsulenter, landmænd 
og gartnere tør stole på det. 
Som med alle andre it-værk-
tøjer skal man lære at bruge 
det og tolke resultaterne rig-
tigt, var workshoppens delta-
gere enige om. 
Spørgsmålet er også, om 
landmændene vil betale for 
de nye oplysninger og den 

NDICEA – nu på dansk
GØDSKNING: Et 
hollandsk værktøj, 
der kan optimere 
gødningstildelingen, 
er oversat til dansk. 
I sidste uge var 
der workshop for 
konsulenter

Tekst og foto: 
Karen Munk Nielsen

Frode Hjort Gregersen har 
en plan. En plan om solceller 
og en husstandsvindmølle 
på sin kvægbedrift. Møl-
len lever op til alle formelle 
krav om størrelse, afstand og 
placering, men Esbjerg Kom-
mune har alligevel givet af-
slag på den ansøgning, som 
Frode Gregersen nærmest 
betragtede som en forms-
sag. Kommunen vurderer, at 
møllen vil have en ’negativ 
påvirkning af oplevelsen af 
landskabet’, som det fremgår 
af afslaget. Desuden argu-
menterer kommunen med, 

at møllen ikke er nødvendig 
for ejendommens drift, fordi 
denne allerede er tilsluttet 
elnettet. 
- Det argument er jo irrele-
vant. Alle i Danmark er til-
sluttet elnettet, siger Frode 
Gregersen med en hovedry-
sten. 
Også kommunens argument 
om, at møllen forstyrrer det 
åbne landskab og en nær-
liggende ådal, synes han, er 
søgt.
- Den skal stå klos op ad 
gårdens store stald- og la-
debygninger. Det er rigtigt, 
at de ikke er lige så høje 
som møllen, og at der ikke er 
træer i nærheden, der skjuler 
møllen, men det er jo netop 
meningen med en mølle – at 
den skal stå, hvor der er vind, 
siger Frode Gregersen, der 
nu har anket afslaget til Na-
tur- og Miljøklagenævnet.

Ingen penge til solceller 
Frode Hjort Gregersen vil 
gerne selv producere sin 
strøm; ikke mindst efter, at 

han har bygget et høtørrings-
anlæg, der har et stort ener-
giforbrug.
- Jeg er sådan set bare inspi-
reret af den økologiske mål-
sætning om selvforsyning, 
siger han.
Ud over møllen på 25 kW 
skulle solpaneler levere re-
sten af gårdens samlede 
strømforbrug på 100.000 
kWh. Men også ideen om 
solceller har han måttet par-
kere indtil videre. Ikke pga. af 
myndighederne, men fordi 
solceller stadig ikke er nogen 
god forretning, og han derfor 
ikke kan ska e nansiering 
til projektet i øjeblikket.

Koncept for høfodring
For re år siden investe-
rede Frode Hjort Gregersen 
i et anlæg, der kunne tørre 
rundballer. Det har han nu 
udvidet med et plantørrings-
anlæg til løs hø med noget 
større kapacitet. 
- Det skyldes, at vi er gået 
over til at fodre med hø året 
rundt, siger mælkeproducen-

ten, der leverer mælk til Na-
turmælks høost.
- Vi har lavet et egentlig 
koncept for høost, der inde-
bærer, at køerne skal fodres 
med hø både sommer og vin-
ter. De skal have mindst tre 
kg hø tilbudt om sommeren 
ved siden af afgræsningen, 
forklarer Frode Gregersen.
Med det ny anlæg bliver ar-

bejdet med at bjærge hø 
mere overkommeligt, fordi 
han ikke som før skal høste 
markerne i små portioner. Nu 
kan første slæt bjærges ad to 
gange.
Men som sagt følger der et 
større strømforbrug med. 
Måske vil en vindmølle en 
dag kunne levere en del af 
strømmen.  

Kommune stikker 
kæp i  mølledrøm
ENERGI: Økologisk 
mælkeproducent 
vil være 
selvforsynende 
med energi, men 
kommunen mener 
ikke, han har brug 
for den mølle, han 
vil sætte op

Frode Hjort Gregersen  har 
udvidet kapaciteten på sit 

høtørringsanlæg og vil gerne  
forsyne det med egen grøn 

strøm.

Mere økologisk udsæd af efterafgrøde

Fremover kan en større del af økologernes efterafgrøder etableres med 
økologisk udsæd. De seneste par år har DLF Trifolium nemlig sat gang i 
produktionen af økologisk frø af 
tre af de mest anvendte arter. Det 
drejer sig om olieræddike, gul 
sennep og fodervikke, oplyser 
konsulent Jørn Lund Kristensen.  

Økologi giver fribillet til CAP-reform

Økologiske landmænd slipper relativt billigt i det forslag til ny 
grøn reform af landbrugsstøtten, som EU-Kommissionen netop 
har o entliggjort. 30 procent af landbrugsstøtten skal ifølge 
forslaget bruges til at gøre landbruget mere grønt. Det skal 
ske ved at bevare permanente græsarealer, dyrke mindst tre 
forskellige afgrøder på bedrifterne og afsætte syv procent af 
arealet til grønne tiltag. 
Men den grønne pakke kommer ikke til at gælde for økologer, 
fordi Kommissionen forlods de nerer økologien som grøn.
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NDICEA står 
for:
Nitrogen
Dynamics
In
Crop rotations in
Ecological
Agriculture

Koncentration hos 
tre af workshoppens 

deltagere, efter en halv 
times arbejde med pro-

grammet NDICEA.

Som udgangspunkt burde 
den globale fødevareforsy-
ning være tilstrækkelig til at 
dække det nuværende be-
hov for fødevarer. Men det 
anslås, at over én milliard 
mennesker er underernæ-
rede. Samme billede gælder 
for Indien, som nationalt set 
er selvforsynende med fø-
devarer, men samtidig er ca. 
230 millioner mennesker un-
derernærede, hvoraf de 175 
millioner lever i landdistrik-
terne. Herved topper Indien 
listen over underernærede 
mennesker i verden. Indien 

er et land af småbønder, hvor 
over 80 % procent af bedrif-
terne er på mindre end to 
hektar. 
I hver af tre stater i Indien 
– Uttarakhand, Madhya Pra-
desh og Tamil Nadu - blev 
bedriftens produktion un-
dersøgt for 40 økologiske 
og 40 konventionelle land-
bofamilier. Samtidig blev 
landmandens erfaring og 
opfattelse af muligheder og 
barrierer i relation til øko-
logisk landbrug undersøgt. 
Bedrifterne i Uttarakhand 
var lav-input systemer med 
en meget alsidig produktion, 
mens bedrifterne i Tamil 
Nadu var høj-input systemer 
med stor vægt på ris, og be-
drifterne i Madhya Pradesh 
var høj input systemer med 
vægt på produktion af bom-
uld og hvede. 

Lavere omkostninger
Ris- og hvedeudbyttet i høj 
input systemerne var klart 
lavere per arealenhed ved 
økologisk produktion sam-
menlignet med de konventi-
onelle bedrifter. Der var ikke 

udbytteforskel i lav-input sy-
stemerne. Omvendt var det 
samlede udbytte af fødeva-
rer per areal enhed (og per 
familie) ens i Tamil Nadu og 
Uttarakhand, fordi de økolo-
giske bedrifter i højere grad 
havde mellemafgrøder eller 
samdyrkede forskellige af-
grøder. Så set ud fra en fø-
devareproduktionsvinkel var 
der ikke de store forskelle, 
og der var heller ingen klare 
forskelle i de samlede ind-
tægter fra landbrugsproduk-
tionen. Den væsentligste 
forskel var, at de økologiske 
bedrifter brugte færre om-
kostninger til input. 
De lavere produktionsom-
kostninger ved økologisk 
produktion er imidlertid 
vigtige i sig selv. Statistiske 
data viser, at langt den stør-
ste del af småbønder  i Tamil 
Nadu og Madhya Pradesh 
bliver nødt til at optage lån 
for at købe hjælpesto er til 
bedriften og til daglige for-
nødenheder i det hele taget, 
og denne låneoptagelse sker 
til en endog meget høj rente 
hos private udlånere. Herved 

bringes de i en meget sårbar 
position, hvis høsten skulle 
slå fejl. Den reducerede 
sårbarhed sammen med en 
større hjemmeproduktion af 
alsidige fødevarer betyder, 
at skift til økologisk jordbrug 
giver mulighed for at forbed-
re levevilkår og fødevaresik-
kerhed for disse familier. 

Barrierer for omlægning 
De konventionelle land-
mænd så produktion og af-
sætning som barrierer for 
omlægning til økologisk 
landbrug, mens landman-
dens alder og uddannelse 
var uden betydning. Mang-
lende viden og manglende 
institutionel støtte var andre 
hindringer for omlægning. 
De økologiske landmænd så 
især fordele ved økologisk 
landbrug knyttet til sundhed, 
miljø og adgang til produkti-
onsfaktorer via institutionel 
støtte. 
De este indiske landmænd 
har et lavt niveau af teknisk 
viden om økologiske pro-
duktionsmetoder og har be-
hov for støtte af ngo’er og 

private institutioner. Derfor 
er det vigtigt, at græsrods-
organisationer, regeringen 
og forskningsinstitutioner 
samarbejder om information, 
rådgivning og uddannelse 
for at opnå fordelene ved 
økologisk landbrug. Desuden 
bør det overvejes, at de of-
fentlige midler omdirigeres 
fra gødningstilskud alene 
til at støtte udvikling og an-
vendelse af agro-økologiske 
dyrkningsmetoder. En større 
indsats her kan booste det 
potentielle bidrag fra øko-
logisk jordbrug til fødevare-

sikkerhed og fattigdomsbe-
kæmpelse. 

Resultaterne er en del af 
projektet:’ Bæredygtighed af 
økologisk jordbrug i et glo-
balt perspektiv (GlobalOrg)’ 
der var nansieret via 
ICROFS. Yderligere informa-
tion om projektet kan ses på 

http://www.icrofs.org/Pages/
Research/darcofIII_globalorg.
html

indsigt, programmet kan 
give.
Videncentret Økologi un-
dersøger pt. i hvilken grad, 
NDICEA og Bedriftsløsnin-
gen kan komme til at kom-
munikere sammen.

Kan økologisk jordbrug gavne fødevarsikkerheden i Indien?
Er økologisk 
jordbrug en vej til at 
forbedre fødevare- 
sikkerheden 
for familier på 
smålandbrugene 
i Indien?  Dette 
spørgsmål er 
blevet belyst i et 
PhD arbejde, der 
blev gennemført 
ved Institut for 
Agroøkologi 

  Ugens tipFiks sutteflaske 
til den lille kalv

Kvægbrugskonsulent 
Thorkild Nissen har set denne 
sutte aske til den nyfødte kalv i ngrid jorts kalvestald på Djursland.
Sutten fungerer ligesom koens patter. Kalven lægger tungen omkring sutten 
og suger, mælken trækkes ned i sutten, og kalven klemmer det ud. Der er 
anbragt en ventil, som lukker for tilbageløb, og der er mulighed for at lave 
tre forskellige hastigheder på ow. Sutte asken kan monteres skråtstillet 
på forværket, så man ikke behøver stå at vente på, at kalven får drukket op. 
Flaske, låg og sut kan rengøres i opvaskemaskine, skriver Thorkild Nissen på 
rådgiverbloggen på www.okologi.dk.

Burhøns skal have det bedre

12 års frist må være nok. Beslutningen om, at burhøns skal 
have mere plads, siddepinde og reder, skal ikke udskydes 
yderligere, lyder det fra fødevareminister Mette jerskov 
som reaktion på, at nogle EU-lande vil rykke fristen for at 
indføre berigede bure til høns. Efter planen gælder kravet fra 
nytår.
 Østrig, Tyskland og Sverige er de traditionelle buranlæg 

afska et. Danmark, Storbritannien, Finland og Frankrig 
regner med at have gjort det inden fristen. Tilbage står 
mange af de østeuropæiske lande og lande som Spanien, 
Portugal, olland og Belgien, der ikke forventer at kunne 
leve op til kravet. 

Nyt fra 
Internationalt Center 
for forskning i
Økologisk Jordbrug 
og Fødevaresystemer

Af: John  E. Hermansen, 
Institut for Agroøkologi, 
Aarhus Universitet


