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En vej til øget selvforsyning i kvægbruget er varmebe-
handlet bælgsæd. Og ikke nok med, at man slipper for 
import. Foderet bliver også billigere. 
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Flere og ere produ enter bejler til økologiens 
typiske kunder med løfter om naturlige og sunde 
produkter. Derfor er økologerne nødt til at sende 
tydeligere signaler til forbrugerne.
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’Bliver det hele til virkelighed kan forbrugerne se frem 
til en liter mælk plastret til i EU’s grønne økologimærke, 
det røde Ø-mærke, EU-blomsten og det nordiske Sva-
nemærke.’

Total mærkeforvirring Varm dit foder Klare signaler
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Mens danske økologer stadig 
diskuterer, om det kan lade 
sig gøre at udfase den kon-
ventionelle husdyrgødning 
frem mod 2021, begynder 
de nederlandske kolleger 
at gøre det om få måneder. 
Over de næste re år ned-
trappes den konventionelle 
andel af indkøbt gødning fra 
i dag 0 pro ent til 10 pro-
ent i 201 . 

Diskussionerne har været 
hårde, fortæller forsker ved 
Louis Bolk-Instituttet, Geert-
Jan van der Burgt, som i sid-
ste uge var i Danmark for 
at introdu ere it-værktøjet 
NDICEA på en workshop for 
økologikonsulenter. 

Stopper ved 90 procent
De hollandske økologer hav-
de kniven for struben. Enten 

fandt de selv en model for 
udfasning, eller også beslut-
tede regeringen, hvordan det 
skulle foregå. Økologerne 
valgte selv at nde en løs-
ning.
Reglerne for anvendelse af 
konventionel gødning er ikke 
helt som herhjemme. De hol-
landske økologers import af 
konventionel gødning be-
regnes som en pro entdel 
af den samlede import. Pt. 
må højst 0 pro ent af gød-
ningsimporten være kon-
ventionel. Vil man importere 
konventionel gødning, skal 
man altså samtidig importere 

mindst lige så meget økolo-
gisk. Det er denne pro ent-
del, der nu gradvist hæves 
over de kommende år. I 2012 
skal 0 pro ent af importen 
være økologisk, i 2013 70 
pro ent og så fremdeles.  
- Indtil videre er det beslut-
tet at udfase til 0 pro ent. 
Om det stopper der eller 
fortsætter til 100 pro ent, er 
endnu ikke besluttet, siger 
Geert-Jan van der Burgt.

Hollandske økologer
udfaser konventionel
husdyrgødning nu
UDFASNING: 
Økologer udfaser 
konventionel 
husdyrgødning over 
de ko ende re r

74 og tid til at prøve noget nyt

f lge eert an an er urgt k kologerne et ulti atu  af 
olitikerne: in  sel  en o el  ellers g r i et

Hvis Svend Erik Hjuler havde 
været et barn i dag - og ikke 
snart 75, ville han givet være 
blevet diagnosti eret som 
hyperaktiv og formodentlig 
behandlet med Ritalin. 

Nu fortsætter han i stedet i 
fuldt rsping ind i det, han 
selv regner med bliver en 
god og spændende fjerde 
alder - den fejrer han med 
at åbne en stor gårdbutik 

på gården Korsmedergaard, 
hvor han også driver på med 
grøntsagsavl og frugtplan-
tage. 
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Dansk 
økologisk 
dyrket
vin til 
verdens 
bedste 
kok

12


