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en JournAlist spurgte mig forle-
den, om jeg kunne sætte ord på, hvad 
der kendetegner en typisk økolog? Ud 
af munden på mig fløj det prompte: 
- Det er én, som brænder for sin pro-
duktion. Men en typisk økolog er jo 
meget mere end det, og jo mere jeg 
tænker over det, jo større bliver øko-
logiens horisonter.

økologien er mAngfoldig. Når 
man kigger ud i øko-landskabet træ-
der økologiens mange ansigter frem af 
horisonten. Alt det, som vi mestrer i 
Danmark - det er rigtig dejligt. 

i dAnmArk hAr vi bl.a. en stor plan-
teproduktion, griseproduktion, store 
malkekvægsbesætninger, ægprodukti-
on og grøntsagsproduktion. Det er alt 
sammen områder, hvor økologer pro-
ducerer masser af gode økologiske rå-
varer - mest til salg til detailhandlen.

der er efterhånden også en stor 
gruppe økologer, der producerer mas-
ser af økologiske fødevarer til lokalt 
salg, til mindre butikskæder eller til 
markeder. Der er også en voksende 
gruppe af økologiske landmænd, der 
producerer i tæt kontakt med deres 
kunder som f.eks. hoteller og restau-
ranter, skoler, børnehaver osv. Hvor 
produktionen tilrettelægges i dialog 
med kunden, og hvor historien om fø-
devarens tilblivelse og landmanden, 
der står bag, giver et ekstra plus til 
fødevarens værdi.

men økologien rummer også rigtig 
mange mindre produktioner med salg 
af frisk frugt, grønt og kød fra gård-
butikker og vejboder. Hvor kunder-
ne bevæger sig ud til os. For vi vil rig-
tig gerne kende vores forbrugere, og 
vise dem, hvad vi står for. Derfor er 
vi også mange landmænd, som luk-

ker forbrugerne indenfor for at opleve 
det, vi brænder for på f.eks. Øko-dag, 
Sofari, Æblets dag, Kødkvægets dag, 
høstmarkeder og Åbent landbrug.

mAnge økologer eksperimenterer 
med at lave nye produkter eller pro-
duktudvikle det, vi har gang i. Vi er 
som økologer meget interesseret i at 
følge udviklingen af vores produkter, 
for vi vil gerne, at økologien sætter et 
flot pejlemærke til fremtidens forbru-
gere. 

et Andet kendetegn for økologer er, 
at der gemmer sig en ”Ole opfinder” 
i mange. En som pusler med at opfin-
de nye maskiner og hjælpemidler, der 
gør hverdagen meget lettere for den 
enkelte producent.

men det er vel også alle de forskellig-
heder, som vi skal overleve på. Vi skal 
være opfindsomme, idérige og ikke 
bange for at gå nye veje, og få nye ide-
er, som Future Farming fra SEGES 
fortæller om. Vi kan jo sagtens fort-
sætte, som vi har gjort i mange år, 
men så tror jeg ikke, vi bliver ver-
densmestre i økologisk fødevarepro-
duktion. 

Jeg synes, vi skal være stolte af øko-
logien i Danmark, som den udfolder 
sig i dag, og vi skal blive ved med at 
udvikle os og udvikle økologien i al 
dens mangfoldighed. 

så lAd os holde fast i mangfoldighe-
den, så det heller ikke i fremtiden er 
muligt at klistre ét billede på en øko-
log – for det er mangfoldigheden,  der 
råder.  

Jeg vil hermed gerne ønske jer alle 
en rigtig dejlig sommer. ●

Foto: Landbrug &
 Fødevarer
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GratIs app
Hent gratis-app`en, ”Giftige 
planter” fra SEGES. Her er der 
gode illustrationer, der gør det 
let at identificere de giftige 
brandbægere.

engbrAndbæger findes udbredt i hele 
landet – ofte på ekstensivt dyrkede arealer. 
Den blomstrer fra juli til september. Blom-
stringen sker først i plantens 2. leveår. Der 
er forskellige arter af brandbæger, men alle 
brandbæger er giftige. Brandbæger spre-
der sig fra grøfter, skel, hegn, brakmarker 
og udyrkede arealer til græsnings- og slæt-
arealer.

hvorfor er engbrandbæger giftig?
Brandbæger har en bitter smag og græs-
sende dyr undgår normalt planterne, men 
ved græsmangel kan de blive ædt, og enkel-
te dyr kan få smag for planten og målrettet 
afbide denne, hvilket bl.a. er set ved heste.

Planten indeholder et stof, der ikke i sig 
selv er giftigt, men som nedbrydes til meget 
giftige stoffer i dyrenes fordøjelsessystem. 
Det kan give varige leverskader og bevirke, 
at galdevejene blokeres. Der kan også op-
stå skader på lungevæv, i hjertet, tarmkana-
len og nyrerne. Brandbægerforgiftning hø-
rer til de mest udbredte planteforgiftninger 
hos husdyr, og særligt heste er meget føl-
somme overfor giftstofferne. Kvæg, får, ge-
der og svin på græs kan også blive forgiftet 
af brandbæger, men de er ikke så følsomme 
overfor giftstoffet i planterne som heste. 

Giftvirkningen fra brandbæger holder 
sig i hø, wrap eller ensilage, men den bitre 
smag forsvinder, så dyrene kan ikke sortere 
de giftige planter fra. Giftstofferne ophobes 
i dyrene, også selvom indtaget sker over en 
lang periode, og det kan ende med en smer-
tefuld død.

slå og fjern! 
På græsarealer kan planterne slås af, inden 
de kaster frø. Slår man i august, bør det af-
slåede materiale fjernes og f.eks. komposte-
res eller afbrændes, da frøene stadig kan ef-
termodne og spredes, selv om planten er 
slået af. Det kan være nødvendigt at slå 
marken flere gange i blomstringsperioden. 

Normalt må udyrkede arealer kun slås 
imellem 1. juli og 15. september, men det 
er  tilladt at slå arealet allerede fra den 1. 
maj, hvis der er behov for at bekæmpe gifti-
ge arter.

hiv og fjern!
Fjern planterne så snart de kan ses og in-
den frøsætning. Planterne skal helst rykkes 
op og fjernes helt fra marken. Planterne er 

stadig giftige, når de er visnet og 
tørret, hvorimod den bitre smag, 
som normalt gør, at dyrene ikke 
æder planten, forsvinder. For at 
opnå optimal bekæmpelse af eng-
brandbæger skal oprykning fore-
tages over en årrække.

ny græsmark
Omlægning af græsmarken vil 
også virke som effektiv bekæm-
pelse af engbrandbæger. Det 
kræver, at græs- og kløvergræs 
etableres bedst muligt, og græs-

dækket hurtigt er så tæt som muligt. 
Dermed får brandbæger konkurrence, og 
har dårligere betingelser for fremspiring. 
Ompløjning af almindelig græs må ske 
frem til den 15. august, hvis marken igen 
udlægges med græs.

Få også naboen til at fjerne brandbæ-
gerne, hvis det er derfra problemet kom-
mer. Kun med en fælles indsats kan pro-
blemet med den giftige engbrandbæger 
reduceres.

EngbrAnDbægEr - smuk, mEn gifTig 
 

bekæmp engbrandbæger og undgå forgiftning af dine dyr.

Af ChristiAn petersen  
og lise Wendt moeskJær, lhn

●
Kun med en 
fælles indsats 
kan problemet 
reduceres

engbrandbæger tilhører kurvblomstfamilien. stænglen er 40-100 cm høj. kurvene er 
klokkeformede, og de gule randkroner er udstående tungeformede. den blomstrer i juli-
september. 

Foto: Kristian Knage-D
rangsfeldt, SEG

ES
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tOKImbLadede 
uKrudtsarter der 

Ofte vOLder  
prObLemer

•	 Korsblomstret	ukrudt	
(Agerkål	og	agersennep)

•	 Hvidmelet	gåsefod	(Melder)
•	 Hanekro
•	 ”Pileurt”
•	 ”Kamille”
•	 Gulurt

ukrudt er til stadighed og i varierende 
grad en udfordring for de fleste økolo-
giske planteavlere. Hold derfor godt øje 
med udviklingen i ukrudtsbestanden i 
dine marker og tag hånd om problemer-
ne, inden de bliver for store. Ukrudts-
strigler og radrensere gør det ikke alene, 
man er nødt til at tænke i sædskifte og 
dyrkningsstrategier.

få arter dominerer
De korsblomstrede ukrudtsarter, som 
agerkål og agersennep, udgør på man-
ge ejendomme 80 – 100 pct. af de pro-
blemer, som landmændene har med to-
kimbladet ukrudt. De øvrige arter, som 
hvidmelet gåsefod, hanekro, pileurt og 
kamiller, kan også volde problemer, men 
det er sjældent, at de ikke er til at styre.

Gulurt, eller amsinckia som planten 
også hedder, er i en liga for sig, og den 
har potentialet til at blive ukrudtspro-
blem nr. 1. på de økologiske ejendomme, 
hvis den først har etableret sig.

rodukrudt - hold det på et minimum
Mht. rodukrudt, så er det især arterne 
kvik, agertidsel og agersvinemælk, som 
du skal være opmærksom på, og som 
kræver en særlig indsat.

Til rodukrudt hører også følfod, pad-
derok, horsetidsler og gråbynke, men 
disse arter er ikke nær så tabsvoldene.

tag ukrudtet i opløbet
Grundlæggende handler det om at und-
gå at få problemer med ukrudt. Det gø-
res bedst med et alsidigt sædskifte, så 
man ikke fremmer bestemte ukrudtsar-
ter. Man bør følge samme opskrift både, 
når man forebygger ukrudtsproblemer, 
og når man står midt i dem – så læs ro-
ligt videre :-)

Flere økologer oplever problemer 
med en stigende bestand af aggressivt 
frøukrudt som gulurt, agersennep, ager-
kål eller hanekro i vårsæden. Ligeledes 
er rodukrudt, som agertidsler, kvik og 
agersvinemælk, en udfordring, der ved-
varende skal følges tæt. For al ukrudts-
bekæmpelse gælder, at det er med at 
tage hånd om problemet, inden bestan-
den er blevet for stor med store udbytte-
tab til følge.

Nedenfor finder du en række råd, som 

hver især vil være med til at reducere 
problemerne med ukrudt, men som alle 
skal tages i anvendelse for at løse udfor-
dringen.

•	 Så	aldrig	afgrøden	i	en	jord,	der	ikke	
er tjenlig. En dårlig etablering giver 
plads til ukrudt

•	 Sædskiftet	bør	indeholde	kløvergræs	
til slæt på 10 – 20 pct. af omdrifts-
arealet. Kløvergræs, der ligger i mere 
end 1 år, vil reducere frøpuljen i jor-
den, selvom de små olieholdige frø 
kan overleve mange år i jorden. Klø-
vergræs med fire slæt er effektiv til 
bekæmpelse af tidsler og agersvine- 
mælk

•	 Sørg	for	en	høj	plantebestand	gerne	

uKrudt – taG Kampen Op
 

udnyt både mekanisk bekæmpelse, sædskiftet  
og effektive dyrkningsstrategier.

gulurt er en aggressiv ukrudtsart. hvis du finder denne plante i din mark, skal du være på 
vagt og om muligt luge dem væk. 

Foto: SEG
ES



Af økologirådgiver  
lArs egelund olsen, lmo økologi

ved en stor bestand af aggressivt frøukrudt kan radrensning være en del af løsningen i 
vårsæd. 
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faKtaarK 
– KOrt OG GOdt

Der	er	lavet	en	række	faktaark,	der	
kort	og	godt	giver	råd	om	ukrudt,	bio-
logi	og	strategier	for	bekæmpelse:

•	 Agertidsler
•	 Agersvinemælk
•	 Følfod
•	 Kvik
•	 Minisommerbrak
•	 Kompensationspunkt
•	 Ukrudtsbekæmpelse
•	 Ukrudtsharvning
•	 Radrensning

	–	få	dem	hos	din	lokale	økologikon-
sulent

20 – 25 planter/m2, som er højere end 
de gængse anbefalinger

•	 Tilpas	forsyningen	af	gødning,	så	af-
grøden trives fra start, og den har en 
chance for at vokse fra ukrudtet

•	 Dyrk	arts-	og	sortsblandinger
•	 Lav	falsk	såbed
•	 Så	vårsæden	i	4	–	5	cm	dybde,	så	der	

er tid til 1 – 2 blindstriglinger
•	 I	vintersæd	vil	mange	af	de	nævnte	ar-

ter af frøukrudt fryse væk
•	 Effektiv	strigling	er	ofte	ikke	muligt	

i vintersæd, men vælg i stedet en sen 
såning (fra sidst i september til første 
halvdel af oktober), da det giver en 
mindre fremspiring af ukrudt 

•	 Dyrk	ikke	vintersæd	i	marker	med	
problemer med rodukrudt. Vintersæd 
efterlader rodukrudtet relativt ufor-
styrret i en lang vækstsæson uden 
mulighed for bekæmpelse

•	 Radrensning	kan	overvejes	i	befængte	
marker, hvor der dyrkes vårhvede el-
ler	vårbyg.	Radrensning	giver	en	eks-
tra mulighed for bekæmpelse mellem 
rækkerne

•	 Hvis	frøukrudt	er	udfordringen,	så	er	
det vigtigt at huske, at lige efter høst 
bliver ukrudtsfrø fremprovokeret til 
at spire ved en strigling eller trom-
ling. Frøene må ikke indarbejdes i 

jorden, da de så kan overleve 
mange flere år i jorden

•	 Hvis	rodukrudt	er	udfordrin-
gen, så lav en gennemskæring 
lige efter høst for at afbryde 
væksten. Kun kvik kan be-
kæmpes hele efteråret, mens 
tidsler og agersvinemælk går 
i skudhvile i september  

Hvis man vil holde styr på 
ukrudtet på den lange bane, er 
det vigtigt at skrive ned, hvil-
ke ukrudtsarter, og hvor mas-
sivt de forekommer i de enkelte 

marker. Det er grundlaget for, at få lavet 
en decideret strategi mod ukrudt. Hvis 
ikke du har en strategi, kommer man 
ofte bagefter i det hektiske forår, og er 
man først kommet bagefter i forhold til 
ukrudtet – så gæt selv, hvem der vinder 
den sommer. ●

Foto: Lars Egelund O
lsen
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Jesper skovgAArd sChiønning er 
driftsleder	på	Roskilde	tekniske	sko-
le, og er økosukkerroe-avler fra i år. Han 
dyrker 8 ha med roer efter vinterhve-
de. På landbrugsskolen dyrkes i alt 80 
ha	økologisk	ved	Roskilde.	Vi	har	spurgt	
Jesper om hans erfaringer med sukker-
roer.

- Jeg har valgt at dyrke sukkerroer, for-
di vi bør have dem på en landbrugsskole, 
og så for at vise eleverne, hvad der kan 
lade sig gøre økologisk, fortæller Jesper. 
- Jeg ville også gerne have et alternativ 
til rug og havre, som giver for lidt øko-
nomisk, fortsætter han

hakken måtte tages i brug
- Min plan har fra starten været at klare 
mig uden hakning. Jeg havde en forhåb-
ning om at klare mig med radrensning, 
blindstrigling og evt. ukrudtsbrænding, 
forklarer Jesper. 

Den første radrenser nåede dog aldrig 
frem, hvilket betød, at roerne blev sået, 
inden skolen havde en radrenser - hvil-
ket selvfølgelig ikke kan anbefales. Jes-
per nåede ikke at lave falsk såbed, selv-
om det egentlig var planen. Han harvede 
op til såbed ca. en uge før såning, og han 
tror ikke, at han havde fået ret meget 
mere ud af et falsk såbed. 

Fire dage efter såning lykkedes det at 
lave to gode blindstriglinger med en fin 
effekt mod ukrudtet. 

- Det kom bagpå både konsulenten og 
mig, hvor stærkt det gik med fremspi-
ring af roerne, udtaler Jesper. 

- Da jeg blindstriglede havde roer-
ne sat rodspire, og inden fladebrænde-
ren var klar, var roerne kommet op, så 
det blev ikke til noget. Kort efter roerne 
kom op, begyndte jeg og nogle elever at 
hakke roerne, fordi der var mere ukrudt 
end	roerne,	og	jeg	kunne	tåle.	Indtil	vi-
dere er der brugt 100 timer i alt på 8 ha, 
hvoraf	kun	de	4	ha	er	hakket	én	gang,	
fortsætter han. 

gødning og grej
Der er placeret 736 kg/ha Binadan ved 
såning. Marken er grundgødet med 27 
tons blandet gylle, målet er at give ca. 
100 kg N til roerne, som skal tages op al-
lerede i september.

Jesper har købt en gammel 
6 rækket Monocentra såmaski-
ne	og	en	Fiona	Rex	gødningsså-
maskine. Derudover bruger han 
en 6 meter Einböck strigle med 
nye lange fingre, og en Einböck 
radrenser med Garford kame-
ra og sideshift. Den tidlige rad-
rensning lykkedes ikke særligt 
godt, fordi kameraet ikke kun-
ne finde rækkerne. Det har des-
værre betydet, at ukrudtet fik 
mere plads, end det var menin-
gen.  

erfaringer fra første sæson
Noget af det, der kom bag på Jesper var, 
at roerne kom så hurtigt op, og at man 
bliver nødt til at være over marken hele 
tiden. 

Jesper har budgetteret med 35 t rene 
roer/ha. 

- Det vil undre mig meget, hvis jeg 
ikke kan nå det. Fra erfagruppen ved 
jeg, at jeg har nogle af de roer, der er 
længst fremme, hvilket må være en for-
del, når vi ved, at øko-roerne skal høstes 
først.	Jeg	håber	på	40	tons,	udtaler	Jes-
per.

Jesper overvejer at bruge lugevognen 
frem for hakkejern næste år. Desuden 
skal fingerrenseren i brug noget før, for-
di det virker godt, og det kan trække no-
get ukrudt væk fra rækken. For at hjæl-
pe kameraet vil Jesper arbejde med at 
få roe-såmaskinen til at så en række vår-
byg	mellem	3.	og	4.	roerække.	

- Måske kan jeg lave en blindradrens-
ning, hvor fingerhjul renser over ræk-
ken, inden roerne kommer op og springe 
blindstriglingen over, forklarer han. ●

sådan dyrKer JeG suKKerrOer
første års erfaringer fra roskilde tekniske skole.

Af dArrAn thomsen,  
økologisk vkst

●
Det kom  
bag på mig, 
hvor hurtig 
det gik med 
fremspiringen

 øko-sukkerroerne på roskilde tekniske skole er godt på vej, og driftsleder Jesper skov-
gaard schiønning håber på et udbytte på 40 t/ha. 

Foto: D
arran Andrew

 Thom
sen
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mAngfoldighed er nAturens prin-
cip. Se blot på majsmarkerne, hvor et 
væld af forskellige ukrudtsarter duk-
ker op straks efter såning. For naturen 
handler det om at udnytte solens energi 
og jordens næringsstoffer bedst muligt. 
Planter med forskellig bladstilling og 
rodform etablerer sig lynhurtig i mono-
kulturen. Mangfoldigheden skal genop-
rettes. Vi kan efterligne naturens prin-
cip ved at bruge efterafgrøder i majs, og 
opnå en høj grad af genbrug, både hvad 
angår energi og næringsstoffer.

Majs har ofte den bedste placering i sæd-
skiftet, lige efter kløvergræs og tildeles 
tilmed supplerende let omsættelig hus-
dyrgødning som startgødning. Der er 
derfor al mulig grund til at genbruge og 
opsamle overskuddet af næringsstoffer, 
når majsen minimerer optagelsen midt i 
august. 

Udfordringen er at få efterafgrøden 
etableret på det helt rigtige tidspunkt. 
Sker det for sent, skygger majsen ef-
terafgrøden ihjel, og sker det for tidligt 
hæmmes majs og udbytte. Målet er et 
samspil mellem majs og efterafgrøde til 
fælles bedste.

hvornår skal man så?
Når majsen har seks blade, er det tid til 
såning af efterafgrøden. Tænk såning og 
ikke radrensning, og så er fugt nøgleor-
det for at få en efterafgrøde i gang. 

Det anbefales at bruge rillesåning 
med skær og trykrulle. Hold en afstand 

til majsen på 20 cm og etabler 
tre rækker efterafgrøde, hvor 
rækkeafstanden totalt er 75 cm. 

Frø, der er striglet ned, kan 
gå, men spiringsprocenten er la-
vere, og dermed er omkostnin-
gerne i form af frø eller mang-
lende effekt også større. Til 
gengæld er det i mine øjne `no 
go´ at drysse frø ud. Etable-
ringen er under langt de fleste 
forhold alt for ringe i den be-
gyndende sommer. Flere ma-
skinstationer har arbejdet på 
maskinløsninger, og tilbyder så-
ning af efterafgrøde med skær 
og trykrulle i 1-2 cm dybde.

Cikorie er at foretrække
Cikorie har en helt anden rodprofil end 
majs, og den klarer sig fint under de 
skyggefulde forhold. Cikorie hører til 
kurvblomstfamilien, som kun sjældent 
udgør hovedafgrøden i et sædskifte. Den 
overvintrer og samler næringsstoffer, 
selv fra store dybder. 

Hundegræs og rajsvingel kan også 
bruges. De er billige i indkøb, og er sik-
re i etableringsfasen. Jeg har oplevet, at 
alm. rajgræs blev skygget væk af majsen 
hen mod slutningen af sæsonen. Der er 
dog forskel på, hvor meget de forskellige 
majssorter skygger alt efter bladstilling.

Tyske landmænd har tradition for at 
blande flere arter, og de sår ofte en kom-
bination af bælgplanter, olieplanter og 
græsser f.eks. blandingen TerraLife - 
MaisPro	TR	Greening	30	fra	DSV	frø.	
Et af hovedformålene med denne blan-
ding er at fremme mykorrhizasvampene, 
hvilket også giver god mening i et økolo-
gisk sædskifte. Et dansk alternativ kun-
ne være blandingen CN-forår, der består 
af cikorie, dodder, hvidkløver, lucerne 
og rajgræs. Kvælstoffiksering harmone-
rer ikke med den gode forfrugt majs ofte 
har, men i planteavlssædskifter giver det 
mening, og selv bælgplanter er gode op-
samlere. Hvis efterafgrøden skal tælle 
som pligtig, er bælgplanter dog ikke til-
ladt. ●

EfTErAfgrøDEr i mAjs  
Er goDT for AllE pArTEr

 
målet er et samspil, der gavner sædskifte, udbytte og renommé.

Af erik kristensen,  
økologirådgivning dAnmArkskær og trykrulle til såning af efterafgrøde monteret på radrenser til optimal såning. 

Art udsæd kg. 
pr. ha

kr. pr. ha  
(vejledende)

bemærkning

Cikorie 1,5 225 Kan	anvendes	som	pligtig	efteraf-
grøde

Cikorie	og	rajsvin-
gel

0,5 + 4 295 Kan	anvendes	som	pligtig	efteraf-
grøde

Hundegræs 4 160 Kan	anvendes	som	pligtig	efteraf-
grøde

Rajsvingel 5 220 Kan	anvendes	som	pligtig	efteraf-
grøde

Alm.	rajgræs	sildig 6 270 Kan	anvendes	som	pligtig	efteraf-
grøde

CN-forår 8 400 Indeholder	N-fix	og	korsblom-
stret art
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nu er det snart tid til at gå i gang med 
at planlægge markplanen for høst 2019, 
og få købt såsæd for de afgrøder som 
sædskiftet tillader, f.eks. vinterraps, 
-hvede og -rug. Samtidig anbefales det, 
at du begynder at afdække markedets 
behov og priser, hvis du skal have solgt 
de afgrøder, som du vil etablere til efter-
året. Måske vil du allerede nu tegne kon-
trakt og låse prisen, så du får en sikker 
indtjening? Vær blot opmærksom på be-
tingelserne (læs mere om emnet i ØKO-
LOGI	–	inspiration	til	jordbruget	nr.	3	i	
2018).  

prisen på det fysiske marked
Priserne på udenlandske økologiske af-
grøder bestemmer indirekte også de 
danske, da Danmark ikke er selvforsy-
nende og må importere. Udbud og efter-
spørgsel bestemmer retningen – og ikke 
futurehandler, som for det konventionel-
le marked. Derfor kan du ikke følge ud-
viklingen via futurepriserne, men kun 
via en tæt kontakt med foderstofferne. 
For de kender forsyningssituationen. 

produktion og efterspørgsel i danmark
Fra 2017 til 2018 forventes økologisk 
planteavl	at	stige	med	14	pct.	fra	245.000	
ha til ca. 279.000 ha. Det er noget mere, 
end den forventede vækst for mælke-, 
æg- og svinekødsproduktionen, som er 
de største aftagere af økologisk foder. 
Normalt kan øget tilførsel af omlæg-
ningsafgrøder opsuges af foderproduk-

tionen, men bliver overskud-
det for stort, får man kun den 
konventionelle pris. Det er end-
nu en grund til tidligt at få af-
sat den nuværende og kommen-
de høst.   

markedet lige nu
Har du endnu ikke solgt den 
kommende høst, kan du i skri-
vende	stund	få	230-240	kr.	pr.	
100 kg hvede eller byg. For rug 
og havre ligger niveauet på ca. 
185-215 kr. pr. 100 kg – lavest 
er prisen for havre. Du kan der-
med på bedre jord lave et dæk-
ningsbidrag på mere end 10.000 
kr. pr. ha. 

Det samme gælder for hestebønner 
og vinterraps ved en pris på hhv. ca. 300 
og 600 kr. pr. 100 kg. Her er vinterrap-
sen absolut højdespringer med et DB 
på	knap	14.000	kr.	pr.	ha.	Pres	dog	ikke	
sædskiftet for hårdt, selvom en høj an-
del af afgrøder med højt dækningsbidrag 
kan friste. Hvis du også dyrker til eget 
forbrug og planlægger at skifte afgrøder 
ud med højværdiafgrøder, skal du først 
kende dine nuværende afgrøders reel-
le værdi. 

hold øje med vejret verden rundt
Det udfordrende efterår for etableringen 
af f.eks. vinterhvede, -rug og -raps efter-
fulgt af forårets tørke kan hurtigt påvir-
ke udbyttet og ændre forsyningssituati-
onen markant. Er der samtidig overvægt 
af vårafgrøder ift. normalt, forskydes 
prisen nemt yderligere. Vejret i de lande, 
hvorfra Danmark importerer en del øko-
logiske afgrøder, bestemmer også forsy-
ningen og dermed prisen. På nuværende 
tidspunkt er vejret endnu ikke indregnet 
i prisdannelsen, så der er ekstra grund 
til at holde øje med det. Både som køber 
og sælger. Er der udsigt til en stor avl, 
skal du allerede nu afsøge markedet og 
være klar til at sælge. En dårlig avl der-
imod bør måske få dig til at afvente sti-
gende priser. ●

Du skal handle i god tid
 

det er vigtigt at følge markedet tæt,  
hvis man vil opnå den bedste pris for sine afgrøder.

Af keld dieCkmAnn,  
lAndbo limfJord. 

●
Vinterrapsen 
er den abso-
lutte højde-
springer med 
et DB på 
knap 14.000 
kr. pr. ha

det økologiske areal forventes at stige i 2018. normalt kan et større økologisk areal opvejes af det stigende foderforbrug, men bliver overskud-
det af dyrkede afgrøder for stort, får man kun den konventionelle pris. 

Foto: M
etha J. V. Poulsen
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målet med dyrkning af økologisk vin-
terraps er en veludviklet afgrøde, med:

•	 højt	frøudbytte
•	 højt	indhold	af	olie	og	protein
•	 lavt	indhold	af	glucosinolat	og	eruca-

syre 

Alle faktorer er i høj grad styret af så-
vel sortsvalg som dyrkningsmæssige for-
hold. 

motivation er regel nr. 1
Regel	nummer	1,	når	du	vil	dyrke	økolo-
gisk vinterraps, er, at du skal have moti-
vationen til at prioritere afgrøden. Vel-
lykket vinterraps kræver omhyggelig 
etablering, som skal prioriteres højere 
end f.eks. høst af korn om nødvendigt. 
Din bedrift skal være gearet til at så og 
pløje, mens der også kan være travlt 
med høsten. 

få kontrakt på dyrkningen
Økologisk vinterraps er en nicheafgrøde, 
og med stigende økologiske arealer kan 
der pludselig være for meget raps på 
markedet, så priserne falder. Derfor bør 

du sikre dig med en kontrakt 
med et grovvarefirma. 

undgå frøgræs som forfrugt 
Egnede forfrugter er kløver-
græs og vinterbyg men også hel-
sæd og andet korn, som er hø-
stet før 5. august. 

Det anbefales at undgå frø-
græs som forfrugt, da græs-
tørven binder kvælstof til om-
sætning af græsrødderne. 
Bælgplanter bør ligeledes und-
gås. Der skal være to år mel-

lem bælgplanter og raps pga. risiko for 
kålbrok og knoldbægersvamp. Vinter-
raps kan heller ikke efterfølge vinter-
raps. Der skal være fem frie år efter sid-
ste vinterraps og andre korsblomstrede 
arter som gul sennep, karse, kål mv. 

tidlig etablering på rækker
Rettidig	etablering	er	i	høj	grad	afhæn-
gig af jord, geografi og vejr. En generel 
anbefaling er såning senest 20. august. 

Hvis du etablerer for sent, vil plan-
terne i et køligt efterår udvikles lang-
somt og være små og svage i vintermå-
nederne, og så er risikoen for udvintring 
høj. Forpasses det optimale såtidspunkt, 
er det en langt bedre strategi at etable-
re en god vintersæd. Som tommelfinger-
regel har du ramt det perfekte såtids-
punkt, hvis rapsplanterne inden vinter 
har opnået en størrelse, hvor rodhalsen 
er 8 mm i diameter, der er 8 løvblade på 
planten, og pæleroden er mindst 8 cm 
lang (8-8-8).

Rækkedyrkning	anbefales	efter	korn.	
Øget rækkeafstand mindsker risikoen 
for, at rapsen går i strækningsstadie i ef-
teråret,	når	der	sås	tidligt.	Rapsplanter-
ne får dermed en stærkere konkurrence 
mod ukrudtet. Er ukrudtstrykket højt af 
især kamille, hyrdetaske, agersennep og 
amsinckia, anbefales 25-50 cm’s rækkeaf-
stand, så der er mulighed for mekanisk 
ukrudtsbekæmpelse. Med kløvergræs 
som forfrugt og et lavt ukrudtstryk, kan 
du etablere rapsen på 12,5 cm.

Med korn som forfrugt tilføres 30-50 
kg udnyttet N i gylle før såning. Efter 
kløvergræs er der oftest ikke behov for 
gødning. Det forudsætter dog, at fosfor 
og kaliumniveauet er middel til højt. ●

økologisk vinTErrAps  
i 2019 bEgynDEr nu 

 
succes med raps kræver motivation og årvågenhed  

i alle led fra klargøring af jorden til høst.

Af poul Christensen,  
økologirådgivning dAnmArk

●
Vellykket 
vinterraps 
kræver om-
hyggelig eta-
blering

vellykket raps skal inden vinter have en kraftig (blyants-tyk) pælerod på mindst otte cm. 

rækkeafstand linjesort hybridsort
12,5	cm	 50-80 40-60

25-50	cm 40-50 40-50
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ArbeJdet i mArken og	brugen	af	mix-
ervognen spiller en meget stor rolle for 
fremstillingsprisen i økologisk mælke-
produktion. En stabil fodring med høj 
selvforsyning af en høj kvalitet er nøglen 
til succes, og derfor er et veldrevet mar-
brug, gerne med op til 2,5 ha/årsko, et 
godt udgangspunkt.

Vi er midt i sæson 2018 og planlægger 
snart sæson 2019. Det er nu, det er tid 
til at lægge en strategi for at sikre flere 
arealer og godt grovfoder. 

Fremstillingsprisen afspejler de lø-
bende produktionsomkostninger. Belø-
bet afspejler således både mængden og 
prisen på de ressourcer, som bliver brugt 
til at producere hvert kg mælk.

Fremstillingsprisen er det tal, som be-
skriver landmandens/virksomhedens ev-
ner til at producere. 

3,22 kr./kg ekm
Økologerne havde i 2017 en gennemsnit-

lig fremstillingspris på 3,22 kr./kg EKM. 
Dermed steg den fra 3,13 kr./kg EKM i 
2016, og det skyldes dels en stigning i fo-
derudgifterne, dels en stigning i kapital-
omkostningerne.

Netop foderudgifterne er med næ-
sten 2 kr./kg EKM den altoverskyg-
gende produktionsudgift i den økologi-
ske produktion. Ca. 75 pct. af forskellen 
i økologernes og de konventionelles 
fremstillingspris i 2017 skyldes derfor 
foderudgiften. De resterende 25 pct. el-
ler 20 øre/kg skyldes den lavere ydelse 
med 10 øre og større omkostninger pr. 
koplads på 10 øre, især som følge af ko-
antallet.

foderet er nøglen
Ydelse pr. ko og foderudgifterne er af-
gørende for behovet af økotillægget. Da 
ydelsen ofte også er direkte korreleret 
med en ensartet fodring af bedste kvali-
tet, kan foderområdet identificeres som 
den	afgørende	faktor.	I	business	check	

fremstILLInGsprIsen  
I ØKOLOGIsK mæLKeprOduKtIOn

markarbejde og mixervogn spiller en stor rolle.

●
En stabil 
fodring med 
høj selvfor- 
syning af en 
høj kvalitet  
er nøglen  
til succes

målet for alle virksomheder bør være, at udvikle bedriften på en måde, så hovedproduktet kan produceres til mindre end 3,1 kr./kg ekm 
(2,45 kr. kg ekm i konv. pris + 0,65 kr. i økonotering).

Økologisk mælkeproduktion
Styrkemål:

O-konsolidering
Skal tilpasse

virksomheden

Mulighed for at udvikle 
bedriften - Sjovt

Vanskelig fremtid 
som økolog

Øge fokus på  
kerneforretningen

Evnemål:
”Fremstillingspris”

3,1 
kr./kg 
EKM

3,1 
kr./kg 
EKM

2,6

2,6 3,6



fremstILLInGsprIs 
KOntra  

nuLpunKtsprIs

Fremstillingsprisen	udtryk-
ker	virksomhedens	evner	til	at	
omdanne	ressourcer	til	et	pro-
dukt.	Dvs.	hvor	meget	mælk	
kan	jeg	producere	på	perio-
dens	omkostninger.	Dvs.	pro-
duktets	totale	produktions-
omkostninger.	

Konsolideringsnulpunktet	be-
skriver	virksomhedens	øko-
nomiske	styrke.	Den	bereg-
nes	på	hovedproduktet.	En	høj	
ægtefælleløn,	en	lav	gældsæt-
ning	eller	et	stærk	bierhverv	
styrker	økonomien,	og	sænker	
kravene	til	mælkeprisen.	

Af heinriCh lüllAu og  
bent sørensen,  syddAnsk økologi
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2017 er der anvendt 5.900 FEN grovfo-
der	á	1,42	kr.	og	ca.	2.700	FEN	korn	og	
koncentrat til 3,58 kr.  

Grovfoderkvaliteten er altafgørende, 
da den sikrer en langt billigere fodring 
end med indkøbte fodermidler i 2017. 
Landmandens evner som grovfoderpro-
ducent er bestemmende. Herudover skal 
bedriftens rammer kunne sikre en effek-
tiv afgræsning og et godt sædskifte, som 
sikrer de fulde markudbytter i længden. 

En god ydelse og trivsel i besætnin-
gen sikrer fortyndingseffekten af ved-
ligeholdelsesfoderet og øger tilvækst-
værdien. Her er det både landmandens 
evner, staldforholdene og logistikken 
samt foderkvaliteten, som er afgørende 
for ydelsen.

grovfoder til 1,42 kr/fen?
Er det realistisk at producere grovfode-
ret	til	1,42	kr/FEN?

Ifølge	business	check	2016	og	2017	lå	
den gennemsnitlige fremstillingspris på 
økogrovfoder på 1,35 kr./FEN i begge år. 
Det vil sige, at markerne faktisk bidra-
ger positivt til driften med forskellen på 
de 7 øre. Erstattes den samme mængde 
med tilskudsfoder, er der tabt 2 kr. pr. 
FEN og pr. ko pr. dag. Konklusionen er, 
at græsmarkstyring og grovfoderkvalite-
ten (proteinforsyningen) er altafgørende 
for den økonomiske succes.

sædskiftemål: 2,5 ha pr. ko
Business Check for grovfoderprodukti-
onen er desværre ikke specifikt nok til 
at beskrive effekten af et bredt sædskif-
te. Af erfaring ved vi dog, at et sædskif-
te med op til 2,5 ha/ko giver økonomi-
ske fordele for bedriften som helhed. Ca. 
1	ha,	heraf	gerne	>	0,4	ha/ko	i	muligt	af-
græsningsområde, anvendes til grovfo-
der	pr.	ko	inkl.	opdræt.	I	60	pct.	af	mar-
kerne, eller i tre år ud af fem år, dyrkes 
korn og proteinafgrøder til foder (0,75 
ha/ko) og højværdiafgrøder såsom frem-
avl, kartofler, raps og korn til konsum. 
Fordelene i et sådant sædskifte er en 
bedre maskinøkonomi, optimal udnyttel-
se af gældende gødningsregler, optimal 
udnyttelse af forfrugtsværdier, selvforsy-
ning med halm og muligheden for at bru-
ge kløvergræs som saneringsafgrøde. 

Der er desuden en tydelig økono-

misk sammenhæng mellem stabiliteten 
i de økonomiske resultater og selvforsy-
ningsgraden. 

ydelsen 
Fremstillingsprisen påvirkes også af 
ydelsen. Afgørende for dette er faste om-
kostninger pr. ko, som hurtigt kan an-
drage 30 kr./koplads/dag. Det er således 
ikke	ligegyldigt,	om	det	deles	med	24	kg/
årsko/dag eller 28 kg. Forskellen er på 
18 øre/kg EKM i fremstillingsprisen fra 
8.700 kg EKM til 10.200 kg EKM leveret. 
Tallene er meget individuelle, men ten-
densen er entydig. 

Derimod er der ingen entydig effekt 
ved højere ydelser. Her kan indkøbte fo-
dermidler blive så dyre, at 9.500 kg EKM 
kan være lige så godt som 10.000 kg 
EKM. ●

foderudgifterne er den altoverskyggende produktionsudgift i øko-mælkeproduktionen

Foto: SEG
ES



●
Tag altid  
de bedste  
kornmarker 
til helsæd,  
og lad meje-
tærskeren  
sortere skid-
tet fra i de  
andre marker
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HElsæDssTrATEgi AfHængEr  
Af AnvEnDElsEn

 
læg en strategi inden høst, 

så de rigtige marker høstes og placeres korrekt på lageret. 

i det sønderJyske bruges der sjæl-
dent større mængde helsæd til malke-
køer, mens helsæden oftere produceres 
til goldkøer og kvier for at spare halm. 
Hvilke dyregrupper, der skal æde helsæ-
den, skal have indflydelse på strategien 
omkring høsten og placeringen i grovfo-
derlagrene. Gennemsnitskvaliteten har 
aldrig været super god, men nogle øko-
loger forstår at lave noget godt helsæd 
(se tabel).

kvalitet til malkende køer
Skal de malkende køer have mere end 
1-1,5 kg TS helsæd/ko/dag, skal du gå ef-
ter en kvalitet blandt de 10 pct. bedste 
(se tabel). Helsæd af høj kvalitet sammen 
med en god kløvergræsensilage (over 
6.50 MJ/kg TS) kan fint opfodres til køer 
med 10.500-11.000 kg EKM. Men det er 
væsentligt, at man er kritisk, når man 
ensilerer. Den gode kvalitet opnås ikke 
ved at snitte ukrudtsbefængt eller tynde 
afgrøder, hvor stivelsesandelen ikke lig-
ger tilstrækkeligt højt til at tilføre ener-
gi til ensilagen. Ligeledes skal kernen 
være tilpas dejagtig, så der er sikkerhed 
for, at koen kan udnytte stivelsen. Hvis 
kernen ikke har en tilstrækkelig ”dejag-
tig” konsistens, er stivelsesindlejringen 
for lille, og så er der for lidt energi i en-
silagen.

En grønært uden ukrudt, og taget på 
det perfekte tidspunkt (1. uge i juli og v. 
blomstring), kan have en kvalitet som en 
græsensilage med 6,20-6,30 MJ/kg TS, og 
det er OK til malkende køer. Den bidra-
ger med godt protein og energi, men sti-
velsen må tilføres via tilskudsfoderet.

helsæd til goldkøer 
Brug aldrig bygært eller grønært til 
goldkøer – det giver kun problemer pga. 
højt kaliumindhold fra bælgplanterne. 

Kvalitetsmæssigt er en tungt- 
fordøjelig helsæd med lidt sti-
velse et fortrinligt foder til 
goldkøer. Det kan opfodres 
sammen med en lille andel 
græsensilage, evt. lidt prote-
infoder, og så kan halmmæng-
den reduceres kraftigt eller helt 
undlades.

kvier er mindre følsomme
Kvierne fra 12-15 mdr. alderen 
stiller ikke de samme krav som 
køer, og de kan fint æde helsæd, 
som er lavet af dæksæd, hvor 
fokus har været på at skabe en 
god udlægsmark, og ikke en 
energirig helsæd. Kvierne kan 
tåle alle former for helsæd, dog 

skal det være en sund helsæd, der har 
gennemført en ordentlig ensileringspro-
ces, og som ikke tager varme og danner 
skimmelsvampe, når den åbnes.

Helsæd suppleret med et af de senere 
græsslæt er godt til kvier, og helt ned til 
12 mdr. alderen er der ikke behov for til-
skudsfoder.

placering i grovfoderlageret
Ingen	helsæd	ønskes	snittet	med	en	hø-
jere tørstofprocent end 30-33 pct., da det 
så bliver for svært at sammenkøre. Øn-
sket er mindst to stakke, hvor helsæd til 
de malkende køer lægges i særskilt stak 
– evt. med kløvergræs over for at øge 
komprimeringen. Helsæden til de mal-
kende køer tages af de bedste kornmar-
ker. En klog økolog sagde engang: 

- Man tager altid de bedste kornmar-
ker til helsæd, og lader mejetærskeren 
om at sortere skidtet fra i de andre mar-
ker. 

Udviklingen i kornet og diverse tek-
nologier gør det muligt at rense urenhe-
der fra inden valsning. Det er ikke mu-
ligt, når afgrøden er snittet til helsæd.

Den anden stak helsæd er til kvier 
og goldkøer. Undgå at samensilere byg- 
og bygært-helsæd, da det så ikke er eg-
net til goldkøer. Hvis du har to helsæds-
typer, og du kun ønsker en fælles stak 
til kvier og goldkøer for at skabe et højt 
dagligt forbrug, så SKAL ilægningen 
ske, så den rigtige helsæd kan ”fiskes 
fra” til goldkøer. 

Husk det er væsentligt billigere at 
lave tiltag i snittesæsonen, end få fod-
ringsbetingede sygdomme i vintersæso-
nen.●

Af AAse holmgAArd, syddAnsk økologi

sidste 3 års gns. gns. bedste 10 pct. i 2017
helsæd-typer mJ/kg ts kg ts/fen stivelse, 

pct.
protein, 

pct.
mJ/kg ts kg ts/fen stivelse, 

pct.
protein, 

pct.
Byg 5,26 1,42 20 10 5,66 1,31 26,8 12,0

Bygært 5,41 1,38 16,9 12,2 5,96 1,25 23,4 16,3

Grønært 5,61 1,34 10,0 15,2 6,29 1,18 15,8 18,1

Helsædskvaliteten for de sidste 3 år og de bedste 10 pct. i 2017
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mAJ hAr været varm og udbyttet i før-
ste slæt ser ud til at være fornuftigt, 
men sørg for at få dyngerne målt op. Det 
gælder også hjemmeavlet korn, heste-
bønner mv. efter høst. Så har du et godt 
udgangspunkt for at beregne din reelle 
konkurrenceevne, og finde ud af, hvor du 
kan forbedre fremstillingsprisen af mæl-
ken. Mælkeprisen kan vi ikke påvirke, 
derfor skal der stilles skarpt på omkost-
ningerne til at producere et kg mælk. 
Foderprisen udgør langt størstedelen af 
omkostningerne til produktionen af et 
kg mælk, derfor har den stor indflydelse 
på bedriftens konkurrenceevne. 

brug egne priser 
Hvis ikke andet er oplyst anvendes in-
terne overførselspriser på foderet i års-
rapporten – og ofte er det også de priser, 
der	anvendes	i	budgetoplægget.	I	tabel-
len kan du se de interne priser for 2017.

Men hvad nu, hvis det reelt koster 
2,00 kr. pr. FEN at dyrke majs? – Er det 
tilfældet, så vil det give god mening at 
genoverveje markplanen og fodrings-
strategien for at sænke fremstillingspri-
sen. Den reelle pris på grovfoderet af-
hænger af arrondering, bonitet, vanding, 
management mv. Derfor bør og vil der 

være stor forskel på, hvordan 
den mest rentable foderplan ser 
ud for den enkelte økolog – og 
hvor selvforsynende økonomien 
tillader den enkelte at blive.

lav dit eget simple overblik
Start med at registrere dine af-
grøder og få lagt de respekti-
ve handlinger ind, der skal ud-
føres i marken. Du kan vælge 
at køre på afgrødeniveau eller 
være mere specifik på markni-
veau. Men pas på med detalje-
ringsgraden – det må ikke blive 
for bøvlet at registrere, så bli-
ver det ikke gjort. Husk også, 
at ingen beregninger er bedre 
end de data, der ligger til grund 
for beregningerne. Når du ken-
der udbytter og omkostninger, 
er det muligt at lægge en stra-
tegi for, hvad der er penge i at 
dyrke på netop din ejendom. 
Det skal understreges, at hvis 
du skal kende den helt præci-
se fremstillingspris på grovfo-
deret, der anvendes til bench-
mark, så skal alle omkostninger 
med. Ved at lave sine egne regi-

streringer, er man rigtig godt på vej mht. 
at komme tættere på økonomien i mark-
bruget. 

Registreringer	på	markniveau	giver	
god mening, hvis der er store afstande til 
de enkelte marker – eller hvis der er for-
pagtede arealer, der ønskes et større fo-
kus på. Du kan gøre det i FarmTracking, 
god gammeldags lomme-markbog eller i 
et regneark. Det er ikke afgørende, hvil-
ket registreringsværktøj du bruger, det 
handler om at få data registreret.

op til 32 øre pr. kg ekm
I	et	SEGES-projekt	fra	2016,	hvor	6	råd-
givningsvirksomheder	i	DLBR	deltog	
med en tværfaglig analyse af 32 økologi-
ske bedrifter, viste resultatet, at frem-
stillingsprisen kunne nedbringes med 
5-32	øre	pr.	kg	EKM!	Især	omkostnin-
gerne til fodring og udbytter i marken 
påvirkede fremstillingsprisen.

fokus på spild og analyser
Så ud med målebåndet eller vægten – og 
kend udbytter både i mark og opfodret 
på stald. Hvis forskellen på brutto- og 
nettoudbytter er stor, bør fokus rettes 
mod et lavere spild. Det er ikke ligegyl-
digt, om der spildes 3 eller 7 pct. – eller 
mere. Og hvem betaler for spild? Mark 
eller stald? Husk altid analyser af både 
korn og grovfoder – store dynger er ikke 
altid lig med høje udbytter, for kvalite-
ten skal med. ●

opgør mArkudbytter 
 

- og kend prisen på hjemmeavlet foder.

Af AnnA-sofie kJærsgAArd, 
vestJysk

foderprisen udgør langt størstedelen af omkostningerne til produktionen af et kg mælk, så 
sørg for at få gjort dyngerne op, så du har mulighed for at finde ud af, hvor du kan forbedre 
fremstillingsprisen på mælken. 
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fodermiddel pris pr fen øko
Majs 1,39

Græs 1,52

Byg 2,30

Rug 2,50

Afgræsning 0,92

Kilde:	Farmtal	Online

Interne overførsels- og sta-
tuspriser på foder for 2017.
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græs er ikke bAre græs. Kvaliteten 
varierer gennem sæsonen med udvik-
lingstrin og vejrforhold. Generelt for alle 
grovfodertyper falder NDF fordøjelighe-
den ved stigende udviklingstrin/moden-
hed. Det skyldes en stigende indlejring 
af lignin (lignificering) af cellevæggene. 
Lignin er i sig selv ufordøjeligt, og når 
det binder til cellevæggene, vil det des-
uden reducere fordøjeligheden af celle-
vægskulhydraterne, hemicellulose og cel-
lulose. Foruden stigende modenhed, vil 
højere temperaturer også medføre øget 
lignificering, hvilket bl.a. medfører, at 
græs ved samme udviklingstrin er min-
dre fordøjeligt i den varme tid midt på 
sommeren end i forår og efterår.

Derfor skal du tage højde for udsvinge-
ne hen over sæsonen. Sørg for, at du i pe-
rioder med høje temperaturer, forsyner 
køerne med ekstra energi i forhold til 
græssets indhold af NDF, og dets fordø-
jelighed. De fleste analyserer ikke fordø-
jelighed af det afgræssede græs, og hel-
ler ikke andre næringsstoffer. 

styring af energitildeling 
Brug afgræsningsprognosen til at vurde-
re græssets foderkvalitet. Du finder den 
på Landmand.dk og Landbrugsinfo.dk

Afgræsningsprognosen bygger på et 
stort analysemateriale fra danske forsøg 
og på undersøgelser foretaget fra 1995 – 
2004	på	bedrifter	i	hele	landet.	Selv	om	
det ikke er helt nye analyser, giver det 
alligevel mening at bruge det i styringen. 
De græsblandinger, der anvendes til af-
græsning i dag, er ikke særligt forskelli-
ge, fra dem der blev brugt i ovennævnte 
undersøgelser. Græssernes grundlæg-
gende egenskaber er der heller ikke æn-
dret på.

Det er vigtigt at være opmærksom 
på, at det ikke kun er fordøjeligheden, 
der ændrer sig over sæsonen. Kløveran-
delen stiger hen over sæsonen, og pro-
teinet stiger med stigende kløverandel. 
Det kan du tage højde for ved at tilde-
le grovfoder på stald med en høj fordøje-
lighed og et lavt proteinindhold. Her er 
majsensilage med et højt energiindhold 
en god løsning. Har du ikke majsensila-
ge, så kan 1. slæt græsensilage være et 
godt alternativ. 1. slæt har som regel et 

højt energi- og lavt proteinind-
hold. Øg tildelingen i juli. Dog 
med respekt for, at køerne sta-
dig har mulighed for at afgræs-
se en del. 

tilskudsfoder er  
 den nemme løsning
Det er let at tildele mere til-
skudsfoder, men det er vigtigt, 
at det er den korrekte type til-
skudsfoder. Det afgørende er, 
at der tildeles mere energi. Det 
kan være i form af korn, og alle 
korntyper kan være OK. Dog er 
der mindre energi i havre, hvil-
ket kan være en begrænsning 
ved større mængder. 

Alternativt er der kraftfoder-
blandinger med et lavt protein-

indhold. Ved valg af kraftfoder, skal du 
være opmærksom på energiindholdet. 
Der er stor forskel i sammensætning og 
dermed kvaliteten. Vælg gerne en blan-
ding med majs, da majsstivelse har en 
langsommere nedbrydelighed i vommen 
end de fleste andre stivelseskilder.

løbende kontrol af afgræsningsmarken
Allervigtigst er det at vurdere afgræs-
ningsmarken flere gange ugentligt. Er 
der et godt tilbud til afgræsning? - kan 
køerne stadig optage store mængder, så 
skal der blot laves de nødvendige juste-
ringer i energitildelingen. 

Hvis du begynder at fodre ”uhæm-
met” på stald, kan du risikere, at der i 
de varme perioder midt på sommeren, 
sker en voldsom nedgang i afgræsnin-
gen. Hvis afgræsningen er gået i stå midt 
sommer, er det svært at komme tilbage 
på sporet igen. 

Er det meget varmt, er det en mulig-
hed at bytte om på nat og dag. Lad køer-
ne afgræsse om natten og blive på stald 
om dagen. Gør det gerne i en længere 
periode.

Er du i tvivl, så kontakt din konsu-
lent. Fortsat god afgræsning – det kan 
godt lade sig gøre, hvis man vil. ●

når enerGIen I Græsset svIGter
 

Juster tilskudsfodringen 
i forhold til græssets fordøjelighed og proteinindhold.

Af hAns lund,  
økologirådgivning dAnmArk

●
Vurder  
afgræsnings-
marken flere 
gange om 
ugen

Afgræsningsprognose 
energiindhold i afgræsningsgræs 2018.
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overveJelserne omkring, hvilken 
metode, der skal bruges til at gøre heste-
bønnerne lagerfaste ved høst, bør gøres i 
god tid, da det afhænger af både:

1. grovfodersammensætning og kvalitet
2. priser på andre proteinkilder
3. muligheder på den enkelte kvægbe-

drift
a. hvordan tegner høsten sig?
b. er der nok grovfoder på lager?
c. m.m.

Af den grund kan det allerede nu være 
en god idé at undersøge mulighederne, 
og hvis en tørring af hestebønnerne ikke 
falder først for, så står valget mellem  
crimpning eller toastning. Mobile toast-
ere er nu udbredt regionalt i større om-
fang, end vi tidligere har set, og dermed 
mere tilgængelige for flere.

toastning - hvornår?
Varmebehandlingen øger proteinkvalite-
ten i form af højere AAT-indhold. Sene-
ste forsøg med konventionelle malke- 
køer under danske forhold viste mod 
forventning ikke en positiv effekt af at 
varmebehandle hestebønnerne på mæl-
keydelsen- snarere tværtimod. Fodrings-

forsøgene var baseret på en 
mere majsrig grovfoderandel 
end øko-rationer. Årsagen til en 
lavere mælkeydelse kan skyl-
des, at indholdet af nogle af de 
essentielle aminosyrer (metio-
nin, lysin) sænkes ved varme-
behandlingen og i kombination 
med en stor andel majsensilage, 
hvor f.eks. indholdet af lysin er 
lavere end i kløvergræsensilage, 
kan der opstå en mangel. Det-
te vil ikke forekomme i samme 

grad i en ration med høj kløvergræsan-
del. Derfor vil vores anbefaling være at 
anvende varmebehandling i kløvergræs-
baserede rationer, men at undlade det i 
rationer med høj majsandel.

proteinpriser
Ved lave priser på økologisk soja- og 
rapskage	(f.eks.	sojakage	under	490-500	
kr/hkg) kan toastede hestebønner blive 
for dyre i sammenligning. De nuværen-
de priser taler derfor ikke for varmebe-
handling.	I	den	situation	er	det	kun,	hvis	
hestebønnerne indgår med store mæng-
der i foderrationer, at en varmebehand-
ling kan være en fordel rent økonomisk. 
Ubehandlede hestebønner kan fint pas-
ses ind i rationen ved mindre mængder, 
men varmebehandling er en fordel ved 
større andel i rationen (dog med oven-
stående in mente).

Crimpning med høj syretilsætning
Crimpning kan være en rigtig god og bil-
ligere løsning, hvor der dog ikke opnås 
samme fordel i forhold til proteinkvalite-
ten. Der kan imidlertid være udfordrin-
ger i forhold til stabilitet og holdbarhed. 
Erfaringer fra sidste år viste, at tilsæt-
ning af propionsyre på 8-9 l/ton i nogle 
tilfælde ikke var tilstrækkeligt, og stør-
re mængder muggent foder måtte kasse-
res efterfølgende. Hvor meget syre, der 
skal tilsættes vil afhænge af vandindhol-
det. For at være på den sikre side bør 
syremængden øges i forhold til korn, og 
et niveau på ca. 10-12 l/ton vil ikke være 
unormalt.

ensilering kan blive en nødløsning
Hestebønner bør ikke være vandlidende 
under blomstring, da det sænker udbyt-
terne markant. Med de nuværende vejr-
forhold og ringe udsigt til nedbør er der 
stor risiko for lave udbytter i hestebøn-
ner i år. Ser udbyttet helt skidt ud, kan 
en nødløsning være at ensilere hele plan-
ten.	Især	hvis	der	er	mangel	på	grovfo-
der	på	bedriften.	I	Sverige	anvendes	he-
stebønneensilage i langt højere grad end 
her - også til højtydende malkekøer. ●

HvAD sTillEr vi op mED  
HEsTEbønnErnE Til HøsT? 

 
overvej det i god tid, da det afhænger af mange forskellige faktorer.

Af kirstine flintholm  Jørgensen,  
lmo økologi

●
Varmebehand-
ling er en 
fordel, når 
hestebønnerne 
udgør en stor 
del af rationen

hestebønner i fin form. desværre kan nuværende vejrsituation få alvorlige konsekvenser 
for årets udbytter, og det er derfor en god idé at overveje anvendelses mulighederne efter 
høst.

Fo
to

: K
irs

tin
e 

Fl
in

th
ol

m
 J

ør
ge

ns
en



16 ● ØKOLOGI ● JunI 2018

i CubA City, Wisconsin, ligger der et lil-
le familielandbrug, ejet af Kelly Placke. 
Hun har en græsmælksproduktion med 
32 lakterende køer, der malkes i binde-
stald.	I	samme	by	ligger	Tranel	Family	
Farm, med en nybygget stald og 550 lak-
terende	køer.	Her	har	4	fætre	hver	sit	
ansvarsområde i enten stald, mark el-
ler på kontor, og de har alle investeret i 
virksomheden.

For begge disse landbrug gælder, at de: 
1. ikke anvender antibiotika
2. køerne er på græs mindst 120 dage 

om året
3. de leverer mælk til Organic Walley
4.	 de	brænder	for	det,	de	laver

management er nøgleordet
Det er afgørende for den enkelte pro-
duktion, at de har et godt skræddersy-
et	management.	Ingen	kan	gøre	som	na-
boen.

For Kelly Placke handler det om at 
have styr på afgræsningen. Specielt for-
holdet imellem de tidlige og sene græs-
ser for at styre, at køernes optag af pro-
tein ikke falder for meget med faldende 
energiindhold i græsset henover somme-
ren.

På Tranel Family Farm er samarbej-
det altafgørende for, at hvert led i pro-
duktionen er gavnlige for hinanden. Fæ-
trene brænder for hver deres faglige 
område og ikke mindst for høje produk-
tionsniveauer. 

Sundheden er i begge besætninger 
et stort fokuspunkt, grundet reglen om 
ikke at måtte anvende antibiotika. An-
vendelse af vaccination er stigende, og 
holdningen blandt landmændene er, at 
antibiotika blot er en hurtig løsning på 
et problem i det daglige management.

Antibiotikafri produktion kunne også 
være en mulighed for danske økologer. 
Der er dog risiko for, at den kritik der 
tidligere har været af manglende dyre-
velfærd på grund af mindre antibiotika- 
behandling, kan være en hæmsko for 
muligheden. 

dækafgrøder og stribedyrkning
I	et	sædskifte	med	meget	majs	og	soya,	
som kræver en stor mængde ukrudtsbe-
kæmpelse, har de fundet en alternativ 

løsning.
For at undgå både erosion, udvask-

ning og for højt ukrudtstryk bruges vin-
terrug som dækafgrøde.

Rugen	sås	i	efteråret	og	køres	midt	
i blomstring over med en ”crimper rol-
ler”, der lægger rugen ned, og sørger for, 
at der ikke kommer mere vækst.

Herefter sås soja eller majs i rugen, 
og når afgrøden har fået to blivende bla-
de, køres der med ”crimper rolleren” 
igen, og rugen vil visne og skygge for 
ukrudt.

Intensiv	jordbearbejdning,	specielt	i	
bakkede områder, har skabt store pro-
blemer med erosion og udledning af fos-
for og nitrat i store dele af USA. Det har 
resulteret i, at mange økologer går for-
rest, og har græs i striber, hvor erosio-
nen har vist sig størst. ●

ØKOLOGIens dIversItet  
Lever I amerIKa 

 
2.500 økologiske mælkeproduktioner med alt fra græsmælk til intensiv produktion.

Af sophie tAndrup mAdsen, 
økologisk vkst.

●
De brænder 
for det, de  
laver

græsmælken fra kelly plackes produktion leveres til organic Walley

Foto: Kirsten H
olst, SEG

ES
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ved særligt grove eller gentagne 
overtrædelser af økologireglerne, el-
ler hvis kontrollen ikke kan gennemfø-
res pga. manglende bilag/logbøger, kan 
Landbrugsstyrelsen tilbagekalde en øko-
logisk autorisation.

Det betyder, at fra det øjeblik, at til-
bagekaldelsen træder i kraft, så ophø-
rer alle dyr, marker og produkter på be-
driften med at være økologiske. Selvom 
overtrædelsen f.eks. er sket i stalden, og 
ikke har noget med markerne at gøre, så 
ophører markerne med at være økologi-
ske. Eventuelle lagre af foder eller afgrø-
der på bedriften skifter også status til 
”konventionel”.   

Personer, der har fået frataget en 
autorisation, kan først generhverve den 
efter en periode på op til 5 år.

Hvis en autoriseret økolog modtager 
brev om fratagelse af autorisationen, er 
der	4	uger	til	at	beslutte,	om	afgørelsen	
skal indbringes for domstolen. Anmod-
ning om en retssag har ikke opsættende 
virkning,	men	Retten	kan	dog	bestem-
me, at økologen må fortsætte virksom-
hed på nærmere angivne vilkår under 
sagens	behandling.	I	disse	4	uger,	kan	
markerne f.eks. producentskiftes til en 
anden økolog, og dermed fortsætte som 
økologiske.

selskaber med øko-autorisation
Hvis	et	selskab	(I/S,	kommandit,	AS,	
ApS eller lign.) får frataget sin økologi-
ske autorisation, så kan Landbrugssty-
relsen fratage autorisationen for en del-
tager i selskabet, som personligt driver 
en økologisk virksomhed - og omvendt! 
Hvis en personligt drevet øko-bedrift får 
frataget sin autorisation, så kan Land-
brugsstyrelsen fratage autorisationen 
for et selskab, som personen deltager i. 
I	det	sidste	tilfælde	kan	selskabet	opret-
holde autorisationen, hvis denne person 
udtræder af selskabet eller direktionen 
i selskabet inden for en frist på 2 måne-
der. ●

Fratagelse af økologisk autorisation 
 

sker i yderst sjældent, men har  
store konsekvenser for den ramte landmand.

Af birgit ingvorsen 
seges økologi innovAtion

●
Selvom overtrædelsen f.eks. er 
sket i stalden, så ophører også 
markerne med at være økologiske 

tJeK breve I tast seLv-servIce

Efter	en	økologikontrol	kommer	der	en	kontrolrapport	og,	hvis	
besøget	har	givet	anledning	til	bemærkninger,	et	høringsbrev	i	Tast	
selv-service.	Så	du	skal	selv	holde	øje	med,	hvornår	det	kommer,	og	

tjekke	fristen	for	at	svare	(typisk	14	dage).

Det	er	vigtigt	altid	at	svare	på	høringsbreve,	så	din	forklaring,	på	en	
overtrædelse	som	kontrolløren	har	konstateret	og	beskrevet,	kom-

mer	med	i	den	endelige	sagsbehandling.
Vigtige	oplysninger,	om	f.eks.	et	salgsstop	for	økologiske	pro-

dukter	eller	krav	om	genomlægning	kommer	også	i	Tast	
selv-service.

tILbaGebetaLInG  
af ØKOLOGIsK  
areaLtILsKud

Marker,	der	har	tilsagn	om	Økologisk	arealtilskud	på	tids-
punktet	for	tilbagekaldelsen,	vil	få	et	krav	om	tilbagebeta-
ling	af	udbetalt	tilskud	for	op	til	5	år	i	tilsagnet,	fordi	den	
økologiske	autorisation	er	en	betingelse	for	at	opretholde	
tilsagnet.	Markerne	skal	være	producentskiftet	til	en	an-
den	økolog,	før	tilbagekaldelsen	træder	i	kraft,	for	at	

undgå	tilbagebetaling.	
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en kyllingemor spiller en stor rolle 
i kyllingens tidlige liv. Kyllingemoderen 
skal holde kyllingerne varme, lære dem 
at finde føde, give dem mulighed for at 
hvile sig og ikke mindst beskytte dem. 
Kunstige kyllingemødre i opdrætsstal-
den kan tilgodese nogle af disse behov. 
Kassen, som fungerer som en kunstig 
kyllingemor, simulerer en del af den na-
turlige adfærd hos kyllingemoderen.

reducerer varmeregningen
Behovet for varme er stort, når kyllingen 
klækkes ud af ægget, og temperaturen 
skal gerne ligge omkring 33 ºC de første 
dage. Ved at centrere varmen under de 
kunstige kyllingemødre, og lade resten 
af stalden være køligere, vil man kunne 
reducere varmeregningen i starten af op-
drætsperioden.

en tryg base
Kunstige kyllingemødre giver også kyl-
lingerne tryghed, og tryghed mindsker 
frygtsomheden.	Risikoen	for	kvælning	
ved klumpning forventes derfor at være 
mindre hos kyllinger, der er opdrættet 
med kunstige kyllingemødre. 

Kyllinger i naturen vil automatisk 
søge ind under hønen, hvis de føler sig 
utrygge. Det samme sker i opdrætsstal-
den, hvor kyllingerne har mulighed for 
at søge ind under den kunstige kyllinge-
mor. Tryghed giver overskud til at ud-
forske, og mere udforskende adfærd kan 
betyde, at udearealet vil blive anvendt 
tidligere og oftere.  

mindre fjerpilning
I	naturen	vil	hønen	synkronisere	kyllin-
gernes adfærd, så alle er aktive samti-
digt	i	fødesøgning	osv.	I	en	opdrætsstald	
kan dette til dels styres med lyset, men 
der vil altid være forskel på individer. 
De kunstige kyllingemødre giver mulig-
hed for, at kyllinger, som har behov for 
at hvile sig og blive varmet, kan finde et 
trygt sted at gøre dette. Herved opdeler 
man de inaktive og aktive dyr og mind-
sker risikoen for, at de aktive kyllinger 
begynder at hakke på de inaktive kyllin-
ger. På den måde vil muligheden for fjer-
pilning mindskes. 

Stresses en høne af eksempelvis fjer-
pilning kan det få store økonomiske 

konsekvenser. Æglægningen 
kan stoppe, og foderforbruget 
kan stige i takt med, at hønen 
 har svært ved at holde varmen. 
 Desuden kan hønen nemt få 

rifter og sår, som hurtigt inficeres med 
bakterier. Det kan resultere i reduce-
ret æglægning og få fatale konsekvenser. 
Risikoen	for	kannibalisme	vil	øges	med	
forekomsten af fjerpilning.  

Der er derfor både positiv effekt på 
økonomi og velfærd ved at anvende kun-
stige kyllingemødre. Af økonomiske ef-
fekter kan nævnes en reduceret var-
meregning, høj æglægningsprocent, lav 
dødelighed og en lang æglægningsperi-
ode. De velfærdsmæssige effekter kan 
være mulighed for selv at varmeregule-
re, mulighed for ly og hvile uden forstyr-
relser af andre individer, mindre fjer-
pilning, mindre frygtsomhed (herunder 
færre døde ved klumpning og samtidig 
mere nysgerrige høner) og ikke mindst 
robuste høner med en højere levealder. ●

KunSTIGE KyLLInGEMØDRE GIVER En 
nATuRLIG START

 
Tilstedeværelsen af kunstige kyllingemødre har vist  
positive effekter på både økonomi og velfærd.

Af tine bøJe ClAusen,  
økologirådgivning dAnmArk

●
En kunstig 
kyllingemor, 
simulerer en 
del af den 
naturlige  
adfærd hos 
kyllinge- 
moderen

 et bud på en kunstig kyllingemoder. kyllingerne går ind i mørket og varmen og hviler sig.

Foto: Tina Bøje C
lausen
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Kan man overhovedet dyrke  
økologisk majs i en overvintrende 
afgrøde uden først at pløje den ned?

MARKDEMO – Maskinløsninger til pløjefri nedmuldning af overvintrende afgrøde

Kom til en spændende markdemonstration ved Rask Mølle. 
Her kan du se resultatet af maskinernes arbejde i marken 
med pløjefri nedmuldning af overvintrende afgrøde (rug) 
og efterfølgende direkte såning af økologisk majs.

Sammenlignede maskinløsninger: 
• Roller Crimper
• Imants Spading
• Overfladefræsning m/u mælkesyrebakterier
• Brakpudsning m/u overfladisk pløjning

PROGRAM
10.00  Kaffe + introduktion til forsøg 
10.30  Præsentation af maskiner
11.00  Gennemgang af forsøg
12.00  Sandwich, øl/vand

TILMELDNING
SMS til Casper Laursen på 3026 0656 eller mail cala@seges.dk,  
senest fredag d. 22 juni.

Mandag 25. juni kl. 10.00 - 12.00  – Bjerresmøllevej 15, 8763 Rask Mølle

sKærmKap bJØrne-
KLO Inden bLOmsten 

er hvId
 
I	tilfælde	hvor	Kæmpe	bjørneklo	
ikke	er	blevet	bekæmpet	tilstræk-
keligt,	kan	der	skærmkappes	for	
at	undgå	yderligere	spredning	
af	frøene.	Det	er	mest	optimalt	
at	fjerne	skærmen,	når	de	blom-
strende	planter	begynder	at	sæt-
te	frø,	men	INDEN	frøkast.	Et	pej-
lemærke	kan	derfor	være,	at	
skærmkappe	inden	blomsterstan-
den	får	sin	hvide	farve.	Hvis	skær-
mene	fjernes	som	anbefalet	og	
rettidigt,	er	det	ikke	nødvendigt	
at	samle	og	fjerne	de	afkappede	
skærme.	 	/lrd

teGn abOnnement på ØKOLOGI  
- InspIratIOn tIL JOrdbruGet 

Få	ny	økologisk	viden	direkte	i	din	postkasse	ti	
gange	om	året.	Ring/skriv	til	din	lokale	økologi-
konsulent	og	bestil	et	årsabonnement	på	bla-
det	eller	bed	om	et	gratis	prøvenummer.	Du	
kan	også	skrive	til	Linda	Rosager	Duve,	SE-
GES	på	lrd@seges.dk	eller	Jette	Douglas,	Land-
brugsMedierne	på	JDA@landbrugsmedierne.dk.	
Abonnement	kan	også	bestilles	på	http://www.
landbrugsmedierne.dk/abonnement.

Miljøtilskudsordning i 2018
I	miljøteknologipuljen	er	der	i	2018	afsat	112	mil-
lioner	kr.	til	at	reducere	miljø-	og	klimapåvirk-
ningen	fra	den	primære	jordbrugsproduktion	
indenfor	Æg	&	Fjerkræ,	Gartneri	og	Planteavl.	
Ansøgningsrunden løber fra den 3. august 2018 
til	den	2.	oktober	2018.
Du	kan	få	tilskud	til	investering	i	teknologier,	til	
installation	af	teknologier	og	til	fragt/leverance.	
Indenfor	hvert	indsatsområde	kan	du	søge	om	
tilskud	til	de	teknologier,	der	er	med	i	teknologi-
listen	under	det	konkrete	indsatsområde.
Kontakt	din	rådgiver	for	at	høre	nærmere	om	
mulighederne.		 /lrd
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