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 mark & stald

Tekst og foto: 
Karen Munk Nielsen

Stabler af håndværksbrød, to 
år gamle tørrede og røgede 
gedekøller på snor, små glas 
med koncentreret æblesmør, 
gule runde Goudaoste i alle 
smagsvarianter, radrensere, 
solidarisk soja, sundhedsur-
ter til kvæg, økologisk tyre-

sæd og elektriske traktorer… 
Det spænder vidt, når hol-
lænderne samler hele den 
økologiske sektor til messe 
og inviterer alle andre til 
at kigge på, smage løs og 
snakke med. Omkring 350 
udstillere indtog Ijsellhalle i 
Zwolle 23.-24. januar, og de 
kom fra nær og fjern, land-
mændene, forbrugerne, virk-
somhederne, indkøberne og 
kokkene. Alle er og skal føle 
sig velkomne, og primus mo-
tor i foretagendet, Sjoerd de 
Hoop, er her, der og alle veg-
ne og spørger igen og igen: 
Hvad synes I? Kan I lide at 
være her? Fortæl mig, hvad I 
tænker om det?

En landmandside
Sjoerd de Hoop er økologisk 
kvægbruger og var i sin tid 
med til at fostre ideen om en 
økologimesse i Holland. Iføl-
ge ham er 1000 af de besø-
gende økologiske landmænd 
- og det er mange i betragt-
ning af, at der kun er 1.400 
økologer i landet.

- De tager hver tre-fire men-
nesker med i bilen - kone, 
børn, medhjælper eller nabo. 
Desuden kommer der 2.000 
konventionelle landmænd. 
Det er vigtigt, de også føler 
sig velkomne. Andre 1.000 er 
studerende, fortæller Sjoerd.
Messen har på få år udvik-
let sig til at være mødeste-
det for alle, der beskæftiger 
sig med og interesserer sig 
for økologi. Det er her, man 
mødes, snakker, danner net-
værk, samarbejder og ser, 
hvad markedet byder på.
Der er ingen undskyldning 
for ikke at komme, når mes-
sen ligger i januar, fastholder 
Sjoerd, som nu også giver 
indtryk af at være en mand, 
der ikke tager et nej for et 
nej, hvis han skulle møde 
det. 

Inspirerer herhjemme
BioVak har påkaldt sig dansk 
opmærksomhed. Ad flere 
omgange har medarbejdere 
i Økologisk Landsforening 
og Landbrug & Fødevarer 

besøgt messen. De to or-
ganisationer er involveret i 
planlægningen af den dan-
ske økologikongres og har 
blandt andet søgt inspiration 
på BioVak.
- Der er flere ting, der gør 
konceptet svært at overføre 
til danske forhold, men jeg 
er betaget af stemningen, 
og vi vil gøre en indsats for 
at få flere udstillere og flere 
landmænd til at komme til 
kongres til efteråret, siger 
Christina Udby Hansen, Øko-
logisk Landsforening.
Hun arrangerede i år en bus-
tur til BioVak, som 15 land-
mænd og konsulenter deltog 
i.
- Messen sprudler af initiativ 
og virkelyst, og jeg havde lyst 
til at vise danske landmænd, 
hvad de kan dernede.
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Den sorte væske i den her-
metisk tilsvejsede plastic-
pose på bordet er til salg. 
Prisen er 37 kr. pr. ton eller 
1 euro pr. kg N, fortæller den 
økologiske mælkeproducent 
Chris Bomers, der står bag 
produktet. Indholdet i posen 
er separeret biogasgylle fra 
eget biogasanlæg på gården 
Kraanswijk. Han har gjort 
det til en forretning at sælge 
gødningen til andre økologer. 
Den holder en økologipro-
cent på ca. 60, fortæller han. 
Når den ikke er højere, skyl-
des det, at han bruger mange 
forskellige biomasser i an-
lægget ud over gårdens egen 
gylle fra de 140 malkekøer. 
Han opkøber grøntsagsaf-

fald og andre restprodukter 
fra landmænd, gartnere og 
butikker. Noget er økologisk, 
andet er ikke. Senest har han 
afgasset en masse økologi-
ske overskudsgræskar, for-
tæller han.

Det tørre er gratis
Ved siden af posen med den 
separerede biogasgylle står 
den tørre fraktion. Den er i 
princippet også til salg, men 
den er bare ikke så efter-
spurgt, konstaterer Chris Bo-
mers. Derfor forærer han den 
indtil videre væk. Vil man 
have gødningen tørret yder-
ligere og evt. presset i piller, 
kan man også få det, men så 
koster det selvfølgelig.
Grunden til, at den tørre frak-
tion ikke har stor værdi, er, 
at mange hollandske jorder 
gennem en årrække er ble-
vet overgødsket med fosfor. 
Landmændene har derfor 
restriktioner på P-tilførslen. 
Derfor jagter de organisk 
kvælstofgødning uden alt for 
meget fosfor i.
Chris Bomers tilbyder i øje-
blikket to flydende gødnin-
ger, hhv. en 5-3-5 gødning og 
en 6-2-9 gødning. Den tørre 
fraktion indeholder 7, 12, og 
8 kg N, P og K.

mælkemand blev
gødningsproducent
BIOVAK: Hollandsk 
mælkeproducent 
har udvidet sit 
forretningsområde 
og sælger nu 
afgassede og 
separerede 
gødningsprodukter 
til sine økologiske 
kolleger

Chris Bomers køber eller får grønt affald, som han  omdan-
ner til salgbar, flydende gødning.

Sjoerd de Hoop har det som en fisk i vandet på messen, som han selv har været med til at banke op.

Hollændere strømmer til messe
BIOVAK: Siden 
ideen om en rent 
økologisk messe 
tog form for seks år 
siden, er antallet 
af besøgende 
og udstillere på 
BioVak - Hollands 
svar på BioFach - 
kun gået én vej: 
opad. Arrangørerne 
forventer 18.000 
gæster i år

Fortæl, om dine æbler får kræft
Et nordisk forskerhold vil indsamle erfaringer fra 
avlere omkring frugttrækræft og råd i æbler. Derfor 
efterlyser de information fra avlere om sorter og 
deres tilbøjelighed til at få kræft eller det modsatte: 
at modstå angreb. Forskerne er interesseret i alle 
sorter, både gamle, nye og lokale. Målet er at forædle 
resistente sorter.
Vil man bidrage til projektet, kan man sende en mail til 
dag.roen@graminor.no, skriver Frugt & Grønt.

thise hælder urter i kartonerne
Tre af Thises mælkeleverandører er med i et større forskningsprojekt om urtefodring. En af 
dem, Nicolaj Nicolajsen, har de seneste uger fodret med store mængder ensilerede urter. 
Hvad det betyder for mælkens kvalitet, skal forskerne undersøge, men forbrugerne har også 
haft chancen for at smage på varen og blande sig i vurderingen. Nicolai 
Nicolaisens mælk tappes nemlig separat og sælges som gårdmælk, og 
på Thise mejeri vil man gerne høre fra kunder, der mener, de har kunnet 
smage forskel.
Køerne kan efter sigende godt lide urteensilagen. 
Senere på foråret vil andre to leverandører fodre med urter, og mejeriet 
har planer om at lave henholdsvis smør og ost af mælken, fortæller Jens 
Christensen, Thise.


