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 MARK & STALD

Sukker dine køer også efter 
græsmarker med AberDart 
sukkergræs?

– Kvalitetsfrø med 
stærke rødder

Bedste fordøjelighed
Større foderoptagelse 

Mest mælk i tanken

Produceres kun af Hunsballe Frø
butik.hunsballe.dk
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Sol om dagen, frost om natten
Perfekt til at bekæmpe kvik

Bjarne Hansen 21 15 87 06
Carsten Markussen 30 62 72 15
Christian Petersen 21 60 11 60
Claus Østergaard 20 45 74 65
Erik Kristensen 30 62 75 45
Irene Fisker 20 92 68 24
Jens Christian Skov 23 44 65 57

Kirstine Lauridsen 20 43 61 04
Mads S. Vinther 30 62 90 16
Marie-Louise Simonsen 30 62 58 52
Martin Beck 23 42 49 80
Michael Tersbøl 51 53 27 11
Sven Hermansen 29 43 75 50
Thorkild Nissen 40 25 60 47

Der er blevet regnet rigtig meget på økologiprocenter og op-
holdstider her ved økologikonsulent Thomas Vang Jørgensens 
skrivebord.

baglæns. I vores tilfælde be-
tød det, at gødningen kunne 
godkendes efter en karens-
periode på 57  dage. 

Gylle, halm 
og kløvergræs
I karensperioden er der pri-
mært brugt konventionel 
kvæggylle i anlægget, men 
alle produkter fra bilag 1 kan 
i princippet anvendes. Siden 
karensperiodens udløb om-

kring 1. februar er anlægget 
fodret med en blanding af 
konventionel kvæggylle og 
økologisk halm/kløvergræs i 
forholdet 10:1. 50 ton gylle 
til fem ton halm/kløvergræs.
- Vi supplerer med halm, for-
di vi ikke har økologisk eng-
græs til rådighed i år. Kvæg-
gyllen er nødvendig for at 
holde massen fl ydende, og 
fordi Kvægbrugets Forsøgs-
center i Foulum har brug for 

at komme af med deres gylle, 
forklarer Thomas Vang.
Han vurderer, at der er øko-
logisk biomasse til tre må-
neders drift. Når de er gået, 
vender anlægget tilbage til 
normal drift.
- Når den sidste økologiske 
balle er brugt, stopper vi 
med at tage gylle ud, selv 
om det betyder, at vi går glip 
af lidt økologisk N, men det 
er simpelthen mest praktisk 
på den måde, siger Thomas 
Vang.
Gyllen lagres i en separat 
tank, der tømmes hver må-
ned. Forud bestemmes kvæl-
stofi ndholdet ved en analy-
se. Når N-indholdet er kendt, 
kan man beregne fordelin-
gen mellem konventionel og 
økologisk N. Det sker ud fra 
råvarernes forholdsmæssige 
indhold af N. Gødningens 
økologiprocent kendes altså 
endnu ikke, men ifølge Tho-
mas Vangs overslag ender 
den omkring 13 procent. 
- Den er så lav, fordi vi bru-
ger halm i år. Når vi kommer 
til at køre med enggræs, bli-
ver den højere. Det optimale 
set fra aftagernes side er en 
fi fty-fi fty-gylle, for de bruger 
i forvejen konventionel gød-
ning. 

NaturErhverstyrelsen: Der er ingen fast opskrift
Fakta om delvis økologisk gødning 
► Økologer kan gøde med en begrænset mængde ikke-økologisk, afgasset gødning, hvis
     alle input er på positivlisten/Bilag 1*
► Når den afgassede biomasse er delvist økologisk, kan økologer bruge en
     forholdsmæssigt større mængde
► Inden et anlæg kan autoriseres til økologisk eller delvist økologisk produktion, 
     skal producenten dokumentere, at mindst 99 pct. af massen i anlægget kommer fra 
     positivlisten
► Produktion af delvist økologisk biomasse stiller store krav til beregning og 
     dokumentation 

* Kommissionens forordning (EF) nr. 889/2008, som er gengivet i NaturErhvervstyrelsens 
Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion, bilag 1

Mælkefolk: Direkte valg fra næste år 
Som det eneste af Økologisk Landsforenings udvalg har Mælkeudvalget ikke direkte valg til de otte 
poster i udvalget. Det er de enkelte mejerier, der sender repræsentanter, således at Arla har fi re 
pladser og Thise, Naturmælk, Øllingegaard, Them m.fl . har hver én.
Det bliver der lavet om på næste år. Udvalget har efter mange overvejelser besluttet at afholde 
direkte valg til udvalget. Det fortalte formanden, Ole Sørensen, på årsmødet i Horsens lørdag. 
- Vi siger ja til forslaget, fordi vi håber, det vil styrke udvalget og trække fl ere medlemmer til 
årsmødet. Men det er ikke uden frustration, vi siger ja. Vi mener stadig, det er utroligt vigtig med en 
bred repræsentation. Vi har gennem årene gennemført mange mælkekampagner, hvor alle mejerier 
bakker op. Det er vigtigt også i fremtiden, og derfor opfordrer vi kraftigt jer alle om at være aktive i 
at få stillet engagerede kandidater op forud for næste årsmøde. Desuden har vi besluttet, at det skal 
være muligt at få observatørstatus, hvis det skulle ske, at nogen ikke er repræsenteret, sagde Ole 
Sørensen til de ca. 20 fremmødte mælkeproducenter.


