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20-årige Rasmus 
Vestergaard 
Madsen stiller op 
for Enhedslisten til 
folketingsvalget 
og vil både være 
økologisk landmand 
og pædagog

Tekst og foto: 
Morten Telling

I vinduet på Rasmus Vester-
gaard Madsens værelse står 
et foto af hans mormor og 
morfar, taget foran hoved-
døren på deres lille gård. 
Rasmus er overbevist om, at 
det var de mange besøg på 
morfarens gård, der gjorde, 
at han gennem det meste af 
sin barndom altid drømte om 
at blive landmand. 
- Det var et meget lille land-
brug på kun 30 tønder land, 
min morfar havde, erindrer 
Rasmus.
- Jeg elskede at være på fe-
rie hos mormor og morfar. Så 
kunne jeg hygge med mor-
mor indenfor og så gå ud og 
rode med jord og dyr sam-
men med morfar. 

I praktik som 
økolandmand
Rasmus er kun 20 år gammel 
og er ved at uddanne sig til 
økologisk landmand på Kalø 
Økologisk Landbrugsskole. 
Lige nu er han i fuld gang 
med den første praktikpe-
riode på i alt 15 måneder, 
hos sin praktik-vært Anders 
Peter Laustsen ved Havndal 
lidt syd for Mariager Fjord. 
Det er en stor bedrift spredt 
over to ejendomme med i alt 
750 hektar jord og 450 mal-
kekøer, og der er ni medar-
bejdere. 
- En af de gode ting ved An-
ders er, at han har det pæ-

dagogiske princip, at man 
skal prøve alt, mens man er 
her, så man får styr på alle 
aspekterne ved landbrugs-
produktionen. Lige nu er jeg 
ved at blive lært op i at styre 
malkerobotterne, selv om de 
volder en del problemer, si-
ger Rasmus.

Ingen 
landbrugsbaggrund
Modsat mange andre unge 
landbrugsstuderende har 
Rasmus ikke nogen egentlig 
landbrugsmæssig baggrund, 
udover sine barndomsmin-
der fra morfarens gård og en 
onkel som er konventionel 
svineproducent. Han er vok-
set op i et almindeligt ræk-
kehus i Tranbjerg ved Århus. 
Hans mor er socialpædagog 
og hans far ingeniør. 
- Jeg tror egentlig, det er me-
get typisk for os elever på 
Kalø Økologisk Landbrugs-
skole, fortæller Rasmus.
- De fleste af os har ikke en 
baggrund i landbruget. Der 
er f.eks. en fra København, 
som har boet de sidste man-
ge år på en husbåd inde midt 
i byen. Men noget af det, der 
gør det særligt, er, at vi ud-
over at ville uddanne os til 
landmænd har et værdifæl-
lesskab i økologien.
- Jeg tror faktisk, det ind 
imellem kan være en for-
del, at vi ikke har landbruget 
med hjemmefra. Det gør, at 
vi møder det på en anden 
måde. Vi er ikke så forudind-
tagede og kan måske tænke 
lidt mere innovativt end 
dem, der har en helt fast-
tømret idé med hjemme fra 
om, hvordan man skal gøre 
tingene. Men naturligvis er 
der også fordele ved at have 
en praktisk erfaring med 
landbruget med i bagagen, 
erkender Rasmus. 

En seriøs forening
Interessen for økologi har 
Rasmus med hjemmefra. 
- Noget af det, der tænder 
mig ved økologi, er det med-
menneskelige aspekt. At man 
skal tage vare på næste ge-
neration og på de dyr og den 
natur, vi som landmænd skal 
arbejde med, fastslår Ras-
mus.
Det var interessen for mil-
jøet og økologien, som fik 
Rasmus til som kun 13-årig i 
2004 at melde sig ind i Øko-
logisk Landsforening som 
forbrugermedlem.
- Økologisk Landsforening er 
en skidegod forening, siger 
Rasmus begejstret. 
 - Det er en god ting at samle 
alle interesse-grupperne in-
den for det økologiske felt i 
én og samme forening. Jeg 
synes, foreningen udfordrer 
økologikravene på en kon-
struktiv måde. Det er en me-
get seriøs forening. 
Skulle Rasmus nævne no-
get, han mener, foreningen 
kunne gøre bedre, skulle det 
være at forsøge at få gjort 
foreningsformen mere at-
traktiv, men han erkender, 
det er noget af en udfordring, 
som han heller ikke selv har 
det endegyldige svar på. 
Derimod mener han, forenin-
gen godt kunne støtte mere 
op om Kalø Landbrugsskole.
- Kalø er den eneste rent 
økologiske landbrugsskole. 
Den burde man promovere 
alt det, man kan - ikke fordi 
det er Kalø, men fordi den er 
økologisk, siger Rasmus og 
pointerer, at man naturligvis 
stadig skal forsøge at påvirke 
de andre landbrugsskoler til 
at få mere økologi på ske-
maet. 
- Foreningen kunne måske 
også godt trænge til at få lidt 
flere holdninger fra os unge. 

Man kunne måske have et 
panel af unge, som man kun-
ne få nogle inputs fra, men 
det skal ikke være formali-
seret som en egentlig ung-
domsorganisation, så bliver 
det for tungt, mener Rasmus.

Politisk aktiv som 14-årig
Interessen for økologien 
var også medvirkende 
årsag til, at Rasmus blev 
politisk aktiv og meldte sig 
ind i Enhedslisten som kun 
14-årig. I dag stiller han op 
som folketingskandidat for 
partiet i Århus Syd. 
- Man redder jo ikke verden 
ved bare at melde sig ind i 
et parti, man skal også være 
aktiv, siger Rasmus.
- Jeg er jo vokset op med 
Anders Fogh og Lars Løkke 
og har det meste af mit liv 
været vidne til, at den ene 
besparelse efter den anden 
har ramt de områder, som be-
rørte mig som f.eks. skolerne, 
bibliotekerne, gymnasierne 
og landbrugsuddannelserne.
Samtidig er jeg meget enig 
i Enhedslistens syn på øko-
logi, landbrug og miljø, så 
det var helt naturligt for mig 
at blive medlem af Enhedsli-
sten. Og økologi er sådan en 
positiv sag at arbejde for. 

Dansk landbrugs redning
For Rasmus kan økologi blive 
en vej til at sikre en bedre og 
mere bæredygtig udvikling 
af dansk landbrug.
- Man burde fokusere meget 
mere på specialproduktion 
og økologi. Det mantra med 
’størst og billigst’, som dansk 
landbrug kører efter lige 
i øjeblikket, er ikke vejen 
frem, mener Rasmus.
- De øgede miljøkrav, som 
kommer fra blandt andet 
EU, dem har økologien jo al-
lerede svaret på langt hen 

ad vejen. Samtidig stiger ef-
terspørgslen på økologiske 
fødevarer, så det skal nok 
komme lige så stille og roligt. 

Ingen økologi på de
 danske landbrugsskoler
Der er dog det problem, at 
der mangler økologiske land-
mænd til at løfte opgaven. 
Derfor er det ifølge Rasmus 
også et stort problem, at der 
kun sjældent udbydes un-
dervisning i økologi på de 
danske landbrugsskoler.
- Jeg ved, at økologi udbydes 
som valgfag på nogle af sko-
lerne, men da økologi stadig 
nærmest er et skældsord 
på mange skoler, så tør folk 
ikke melde sig til, og under-
visningen i faget bliver ikke 
til noget, siger Rasmus ær-
gerligt. 
- Man burde efter min me-
ning gøre økologi til et obli-
gatorisk fag, for det er jo no-
get, eleverne i det mindste 
bør have et vist kendskab til. 

Der bør også udarbejdes no-
get nyt undervisningsmate-
riale. Der findes mig bekendt 
ikke noget undervisningsma-
teriale om økologi, udover 
den grundbog vi sidder med, 
som er skrevet af lærere fra 
den økologiske landbrugs-
skole for snart ti år siden. Alle 
landbrugsskoleelever burde 
tage ud og se og opleve en 
økologisk gård i undervis-
ningsforløbet og få præsen-
teret tallene, der dokumen-
terer, at økologi reelt kan be-
tale sig og ikke er så umuligt 
at praktisere, som kritikerne 
påstår. Der er stadig mange 
fordomme om økologi, og de 
trives på de konventionelt 
indstillede skoler. Og så skal 
folk da vide, at der findes 
en ren økologisk landbrugs-
skole. Jeg har oplevet rigtig 
mange, der slet ikke anede, 
Kalø eksisterede, siger Ras-
mus, der tydeligvis er meget 
glad for sin landbrugsskole.
- Vi er som én stor familie 
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Født 1991 i Tranbjerg 
ved Århus
Gymnasieuddannelse 
på Marselisborg 
Gymnasium
P.t. i gang med at 
uddanne sig til 
økologisk landmand 
på Kalø Økologisk 
Landbrugsskole
Sidder i 
repræsentantskabet i 3F 
Århus
Bestyrelsesmedlem i 
EEO (Erhvervsskolernes 
Elev Organisation)
Elevrepræsentant 
i bestyrelsen på 
Kalø Økologisk 
Landbrugsskole
Sidder i bestyrelsen i 
foreningen Jyder mod 
overflødige motorveje
Folketingskandidat for 
Enhedslisten Århus Syd. 
Medlem af partiet siden 
2005
Medlem af Økologisk 
Landsforening siden 
2004.

derude, og det er et fanta-
stisk sted, fordi det ikke er 
særligt stort og virker meget 
overskueligt. Der er en me-
get stor grad af åbenhed fra 
lærernes og ledelsens side. 
Har man en god idé til noget, 
så vil skolen sjældent stille 
sig i vejen for den, erklærer 
Rasmus.

Drømmen om 
livet på landet
På trods af sin unge alder er 
det allerede, som om det lig-
ger en del år tilbage i tiden, 
at Rasmus hyggede sig med 
sin morfar på den lille gård. 
Nu er hans elskede mor-

far død, gården er solgt og 
mormoren kommet på ple-
jehjem, men barnedrømmen 
om et idyllisk liv på landet 
har Rasmus stadig. Dog ikke 
udelukkende som økologisk 
landmand.
- Siden jeg var 12 år, har jeg 
skiftet mellem at ville være 

landmand og pædagog. Så 
umiddelbart efter, at jeg har 
færdiggjort min landmands-
uddannelse, regner jeg da 
også med at starte på pæ-
dagogstudiet, siger Rasmus 
med et skævt smil. Og han 
har allerede en plan for frem-
tiden.

- Jeg har en drøm om at få fat 
i en landejendom og starte 
et værested for socialt bela-
stede unge eller noget i den 
stil, fortæller Rasmus.
- Så kan jeg kombinere min 
landmandsuddannelse med 
det pædagogiske og bruge 
det til at hjælpe andre. Fak-

tisk er modellen med min-
dre, økologiske landbrugsen-
heder efter min mening en 
meget sundere måde at leve 
på, der ligger godt i tråd med 
hele den økologiske tanke. 
De færreste af os unge øko-
loger - i alt fald os fra Kalø 
- har lyst til at sidde med to-
tre-cifret milliongæld resten 
af livet, for at kunne få lov til 
at eje og drive en stor gård. 
Det burde være muligt at leve 
på en anden måde og af en 
mindre, økologisk produktion.
Ideen med sociale være-
steder med økologisk land-
brugsproduktion er, som så 
meget andet Rasmus foreta-
ger sig, ikke bare en løs tan-
ke. De er allerede fire ven-
ner, der seriøst arbejder hen 
imod at gøre drømmen til vir-
kelighed inden for nogle år. 
Med lidt fantasi kan man 
næsten forestille sig, at hans 
morfar sidder og smiler stolt 
af sit barnebarn et sted.

Økolog version 2.0

Bedsteforældrene og 
minderne om livet på deres 
lille ejendom følger stadig 
Rasmus
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- Jeg kan virkelig ikke forkla-
re, hvorfor jeg absolut skal 
have 700 køer, siger Mads 
Helms oprigtigt.
- Jeg tror, det er noget med 
en lyst til at afsøge grænser-
ne og at spænde buen. 
Mads er økologisk mælke-
producent og ejer sammen 
med sin kone Sommerbjerg 
I/S, der består af de to går-
de Sommerbjerg og Granly, 
der ligger midt på den jyske 
hede ved Ejstrupholm syd-
øst for Ikast. Mads er tredje 
generation på stedet. Hans 
far er født og opvokset på 
Granly og hans mor på Som-
merbjerg, så de to nabogårde 
blev familiemæssigt knyt-
tet sammen, da Mads’ for-
ældre blev gift og bosatte 
sig på Sommerbjerg, hvor 
de fortsat bor i dag. I 1992 
overtog Mads gården Granly 
sammen med sin far og de 
to gårde blev lagt sammen i 
Sommerbjerg I/S. Forinden 
havde Mads været på økolo-
gisk landbrugsskole i Åbybro, 
passet køer i Island og arbej-
det knap tre år som ulands-
frivillig i Lesotho i Sydafrika, 
hvor han også mødte sin 
kone Ingeborg. 

Markant udvidelse 
af bedriften
De lagde hele bedriften om 
til økologi i 1995, og i 2000 
byggede de en ny stor løs-
driftsstald på den bare mark, 
midt imellem de to gårde, 
med plads til 300 køer og 
med nyt malkecenter. I 2008 
overtog Mads det fulde ejer-
skab af virksomheden, der på 
det tidspunkt var på 340 ha 
og med 370 køer. 
I dag har Mads 450 køer, og 
hvis alt går efter planen, vil 
en planlagt udvidelse resul-
tere i 6-700 malkekøer og 
600 ha allerede i 2013. Jor-

den får han bl.a. via samar-
bejdsaftaler. 
Mads er klar over, at økologi-
ske landbrug af denne stør-
relse ikke altid bliver opfat-
tet særligt positivt i økologi-
kredse. 
- Vi kalder det et forandrings-
projekt. For mig handler det 
nemlig om viljen til foran-
dring inden for de givne 
rammer. Vi har rammerne til 
denne udvidelse med 250 
ha græs lige uden for døren. 
Vi har allerede bevist, at vi 
mestrer økologisk stordrift, 
og jeg ser det som en spæn-
dende udfordring at drive 
så stor en bedrift og samti-
dig leve op til de økologiske 
krav. Jeg er ikke den type, 
der mener, at har man mere 
end 20 økologiske køer, så er 
det næsten for mange. Øko-
logi handler ikke om, hvor 
stor man er, men om hvilke 
holdninger man har. Jeg er 
fuldt bevidst om det ansvar, 
det indebærer at skulle drive 
gården økologisk, hvor vi 
har særlig fokus på miljøet 
og dyrevelfærden, forklarer 
Mads. 

Kæmper med 
kompostforsøg
Netop hensynet til miljøet 
og dyrevelfærden er en af 
årsagerne til, at Mads har ka-
stet sig ud i et forsøg med et 
kompostsystem i stedet for 
almindelig sengebåsestald. I 
en gammel staldbygning på 
gården Sommerbjerg har han 
i øjeblikket omkring 60 køer 
gående på en bund bestå-
ende af et 70-80 cm tykt lag 

træflis. Under flisen er der 
udlagt indblæsningssrør af 
plast, som skal sikre luftgen-
nemstrømningen. Kompost-
systemet har Mads set på en 
studietur i Holland i 2010, og 
her fungerede det upåkla-
geligt, men i Danmark er det 
stadig lidt af en udfordring at 
få det til at virke. 
- Vi ved simpelthen ikke, 
hvad der er galt. Vi er syv 
landmænd, der har forsøgt 
os med det her i Danmark, og 
kun én har indtil videre haft 
held med at få det til at fun-
gere. Vi forsøger at kopiere 
systemet fra den hollandske 
model, fortæller Mads med 
slet skjult ærgrelse i stem-
men. 
Både forskere og faglige kon-
sulenter er involveret i forsø-
get, og de håber i fællesskab 
at finde en løsning på pro-
blemerne.

Mange fordele
Fordelene ved systemet er 
ellers mange, og det  rummer 
flere spændende perspekti-
ver. Ikke mindst for økologi-
ske landmænd.
- Man undgår for det første at 
skulle bruge halm. Kompost-
systemet skulle ideelt set 
også give færre velfærdspro-
blemer som yverbetændelse 
og i det hele taget sikre en 
bedre komfort for køerne. 
Det lugter heller ikke nær så 
meget i stalden, og køerne 
bliver ikke nær så beskidte. 
Det er let at holde, da det 
hele bare skal fræses igen-
nem et par gange dagligt og 
tilføres ny flis ind imellem. 

Den færdige kompost ligner 
en god plantemuld, forklarer 
Mads og fortsætter:
- Med kompostsystemet 
ville vi have en mulighed for 
at skille os mere ud fra de 
konventionelle, for i vinter-
perioden er der i staldene 
ikke den store forskel udover 
foderet. I dag går de fleste 
køer i sengebåsestalde, hvor 
der er monteret en masse 
stålinventar, der er nødven-
digt for at kontrollere, hvor-
dan køerne lægger sig, men 
som derved også begrænser 
deres adfærd. Samtidig ville 
det også kunne bruges som 
et element i udfasningen af 
konventionel halm og gylle, 
forklarer Mads.

Køerne gad ikke mere
Men forleden gad Mads’ køer 
ikke længere ligge på kom-
postbunden, men foretrak 
i stedet at opholde sig i en 
anden ende af stalden, hvor 
der ikke er kompost. Kom-
postbunden var frossen og 
blevet for kold for køerne. 
- Køerne reagerer jo prompte 
og jeg kunne ikke se anden 
udvej end at smide halm på 
arealet. Nu ligger alle køerne 
derinde igen, siger Mads 
med et skævt smil. 
Det er dog stadig planen at 
prøve systemet af i en ny-
bygget stald i løbet af de 
næste par år
- Ud fra en kold og kynisk 
beregning, så er det nok ikke 
nogen god forretning. Men 
lykkes det, så vil det give 
bedre dyrevelfærd, bedre 
gødning og mindre arbejde, 
så jeg håber, at der viser sig 
en løsning, siger Mads.

Plads til både 
store og små 
Mads har i mange år leveret 
mælk til Them Mejeris pro-
duktion af økologisk ost. Et 
samarbejde han er meget til-
freds med.
Den store fordel ved at være 
med i et mindre mejeri er, 
at man har stor indflydelse, 
og man bliver hørt, fortæller 
Mads, der i de senere år har 
nydt godt af Them Mejeris 
merpris på økologisk mælk.

Forkogte speltkerner
Madame Butterfly økologiske 
speltkerner fra Food Solutions er 
forkogte, så de er klar på 16-20 
min. De forhandles i Rema1000, 
og den vejledende udsalgspris på 
en pakke med 500 g er 10,95 kr.

Møllerens Økologiske 
Grydebrød
Brød for livets brødblandinger er 
blevet udvidet med et grydebrød, 
der skal i ovnen i en smedejerns-
gryde.  Resultatet er et godt 
madbrød med rigtig god skorpe.
Forhandes via www.broedforlivet.
dk med en vejledende udsalgs-
pris på 34,95 kr. for en pose på 
850 g.

Helios biodynamisk hvedemel
Fra Aurion kommer en stenkværns-
malet sigtet hvedemel med ca. 90 pct. 
af kimen og 75 pct. af kliden bevaret. 
Melet er malet af dansk dyrkede korn 
og forhandles af helsekostbutikker. 
Den vejledende udsalgspris for en 
pose med 1,5 kg er 35 kr.

Marmelader med frugt fra Mozambique
Fra Woodshade kommer tre nye marmelader af 

frugter fra et økologisk 
og bæredygtigt 
projekt i Mozambique. 
Det drejer sig om 
mandarin, lemon og 
mango. De forhandles 

gennem Helsambutikker og har en vejledende 
udsalgspris på 28 kr. for et glas med 300 g.

Thise BioBalance
Yoghurten BioBalance fra 
Thise Mejeri er syrnet med 
Acidophilus- og Bifido-kulturer. 
Yoghurten er tilsat acai, appelsin 
og jordbær.
Forhandles i SuperBrugsen, 
Kvickly og Irma med en 
vejledende udsalgspris på 10,95 
kr. for et bæger med 400 g.

Økologiske Mickey Mouse 
fuldkornskiks
Fra House of Denmark er 
markedsført fuldkornskiks i 
poser med Disneymotiver.
De forhandles i Bilka og 
udvalgte Føtex-butikker med 
en vejledende udsalgspris på 
19,95 kr. for fem poser á 20 g.

Emmer, spelt og kamut
Fuldkornsmel fra Urtekram med god bageevne til 

velsmagende, groft 
og rustikt bagværk.
Forhandles af Coop, 
SuperBest og 
helsekostbutikker. 
Vejledende udsalgs-
pris er 34,95 kr./kg.

Nyt på hylderne

Økologi kan 
også være 

stor
Mads Helms vil 
gerne bevise, at 
økologi og stordrift 
ikke nødvendigvis 
er hinandens 
modsætninger

BLÅ BOG

Mads Helms er 
uddannet landmand 
og er medlem af 
mælkeudvalget 
i Økologisk 
Landsforening.

Ingeborg Brandt er 
ergoterapeut i Silkeborg 
Kommune.

Sammen har de 
drengene Bjarke på 
20 år, som går på 
skovbrugsskole, samt 
Esben og Sune på 18 
år, som begge går på 
landbrugsskole.

Sommerbjerg I/S 
består af gårdene 
Sommerbjerg og Granly.  
460 ha i omdrift, heraf 
250 ha græsjord, er 
samlet omkring gården. 
450 malkekøer.

Sommerbjerg I/S 
beskæftiger syv 
fuldtidsansatte og ejes 
af Mads Helms og hans 
kone Ingeborg Brandt i 
fællesskab.

Mads har nu heller ikke no-
get imod de store spillere på 
markedet.
- Arla har gjort det godt in-
den for de rammer, de har 
haft. Der skal være plads til 
både de små og de store, for 
de har hver deres berettigel-
se, fastslår han.

Konventionelle 
ikke skurke
Mads mener grundlæggen-
de, at dansk landbrug burde 
være økologisk, men erken-
der, at det ikke er realistisk 
at tvinge det igennem og slet 
ikke inden for en kort tidsho-
risont. 
- Jeg har gode konventionelle 
naboer, som jeg respekterer, 
som de respekterer mig. De 
er fagligt dygtige folk, som 
ikke har til hensigt at mis-
røgte deres dyr eller udpine 
deres jord. De gør bare tin-
gene på en anden måde end 
jeg. Jeg mener ikke, det er ri-
meligt at tvinge økologi ned 
over hovedet på folk. Det er 
noget, man selv skal beslutte 
sig til. Jeg vil ikke være med 
til at pege fingre ad de kon-
ventionelle, bare fordi de er 
konventionelle. Jeg er mere 
tilhænger af, at kritik skal 
ske på systemniveau, ikke på 
individniveau, fastslår Mads 
bestemt og fortsætter:
- Selv om økologi er godt, er 
det jo ikke løsningen på alt. 
Og endelig skal vi ikke glem-
me, at også vi økologer har 
haft en vis gavn af et sam-
arbejde med det konventio-
nelle landbrug. 

Fremtiden for 
Sommerbjerg I/S
Selv om Mads og Ingeborg 
har tre unge sønner, hvoraf 
den ene går på skovbrugs-
skole og de to andre går på 
landbrugsskole, ved de ikke, 
om de engang overtager går-
den.

- Det er egentlig ikke no-
get, vi snakker om, fortæller 
Mads. 
- De er stadig så unge, og de 
skal prøve nogle flere ting af, 
inden de skal forholde sig til 
det. De skal ikke presses til 
noget, og jeg har heller ingen 
planer om at stoppe forelø-
big.
Går det med Mads, som med 
hans far, varer det nu nok 
også lidt endnu, før der vil 
ske et egentligt generati-
onsskifte. Mads’ far hjælper 
stadig med i det daglige på 
trods af sine snart 80 år. 
- Jeg har en aftale med min 
far om, at han har arbejdsret 
og ikke arbejdspligt. Men al-
ligevel arbejder han 8-10 
timer om dagen med blandt 
andet at fodre køerne. Så han 
må jo ikke kunne undvære 
det. Selv om jeg egentlig har 
en plan om, ikke at blive ved 
så længe, så vil det ikke un-
dre mig, om jeg fortsætter i 
samme spor som ham, griner 
Mads.

Ud fra en kold og kynisk 
beregning, så er det nok 
ikke nogen god forretning, 
siger Mads Helms om 
komposten



Af: Jakob Brandt

Økologi er ikke længere kun 
en succeshistorie i detail-
handlen. På basis af indbe-
retninger fra 11 af landets 
største foodservicegrossister 

har Økologisk Landsforening 
beregnet, at foodservice-
branchen sidste år omsatte 
for 743 mio. kr. Det svarer til 
en vækst på 234 mio. kr. eller 
46 pct. på kun ét år.
Det lyder umiddelbart som 
en voldsom vækst, men 
ifølge foodservicekoordina-
tor Rikke Grønning er tallene 
ikke renset for prisstigninger, 
så den reelle vækst er for-
mentlig noget mindre.
- Det mest interessante er, at 
vi kan se, at forbruget vokser 
i landets private og offent-
lige institutioner og kantiner, 
siger Rikke Grønning.
Ud af den samlede omsæt-

ning i i foodservicesektoren, 
som er opgjort til 14-16 mia. 
kr, fylder økologien endnu 
ikke så meget.

Kantinerne vokser mest
Med en omsætning på 167 
mio. kr. var det landets man-
ge institutionskøkkener, som 
omsatte mest økologi i 2011, 
mens kantinerne det sene-
ste år oplevede den største 
vækst i forbruget af økologi, 
som voksede med 47 mio. kr. 
til samlet 144 mio. kr.
Ifølge Rikke Grønning bliver 
udviklingen hjulpet godt på 
vej af den offentlige omlæg-
ning og det økologiske spise-

mærke, som gør det muligt 
for køkkenerne at skilte med 
økologien.
- Vi ser vækst lige nu både 
i de private kantiner og i de 
offentlige køkkener. Mange 
private virksomheder vil 
gerne være bæredygtige og 
brande sig med en grøn pro-
fil og en økologisk kantine, 
siger Rikke Grønning.
På længere sigt er målet, at 
det skal være muligt at lave 
specielle udtræk på salget 
af mere specialiserede va-
regrupper både opgjort i 
vægt og værdi. Det er ikke 
muligt i øjeblikket, da der 
har været visse mangler i 

de indberettede tal. 
Allerede om et halvt år for-
venter Økologisk Lands-
forening at være klar til at 

præsentere friske tal for ud-
viklingen.
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Økologisk Landsforenings Mælkeudvalg vil udfase 
aflivning af nyfødte tyrekalve over de kommende 
to-tre år. Det fastslog formanden i sin beretning på 
mælkeproducenternes årsmøde.. 

8

Efter tre år med underskud ville banken ikke være 
med længere, og uden penge til lønningerne var 
Flint & Hvid’s nødt til at dreje nøglen. De sunde 
aktiviter føres videre i et nyt selskab.

2

Der kom hele tre nye medlemmer i Økologisk 
Landsforenings bestyrelse, da der var generalfor-
samling i weekenden i Svendborg. 

Nye ansigter i bestyrelse Udvalg vil aflivning til livs Øko-grossist gået konkurs

meNNesker & meNiNger  mark & stald marked & mad

7

Økologi stormer frem i storkøkkener
FOODSESRVICE: 
Landets 
institutioner, 
storkøkkener, 
kantiner og 
restauranter øgede 
sidste år forbruget 
af økologi med 46 
procent

det 
er let 
nok at 
være 
økolog
- Det er let nok at være øko-
log, mener 21-årige Morten 
Dalby Jensen. 
– For som udgangspunkt så 
må man jo bare ingenting,.
Men noget må han alligevel 
gøre, for hans 13o jerseykøer 
yder 10,5 ton mælk, så han i 
øjeblikket har en af de høje-
ste mælkeydelser for økolo-
giske jerseykøer i Danmark.  
Og dette noget skinnede nok 
også igennem, da Merkur 
lånte ham det tocifrede milli-
onbeløb han skulle bruge til 
at købe sin gård – som  20 år 
gammmel nybagt landmand.

10-11
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Blå bog:
 
Bjarne Larsen. 
Født 1960.
Landbrugsuddannet. 
Udsendt som ulandsfrivillig for Mellemfolkeligt 
Samvirke i 1983-86. 
Medstifter af Økomælk A/S i 1995 – formand 1998-
2003. 
Skiftede til Naturmælk, da Økomælk blev opløst i 
2003.
Var med til at starte den økologiske købmandsbutik 
Høkeren i Kolding.
Tidligere medlem af bestyrelsen i Økologisk 
Landsforening. 
Medstifter af og formand for ulandsudvalget i 
Økologisk Landsforening.
Gift med Annie, som er miljøtekniker i Esbjerg 
kommune. 
Har to drenge: Asger på 15 år og Esben på 17 år.

Gård:
 
Planteavl – fortrinsvis brødkorn til Mørdrupgaard og 
frøgræs til DLF. 
Indtil dato desuden mælkeproduktion med 100 køer 
for Naturmælk. 
 
Fremover stude og planteavl.
165 hektar, hvoraf 40 hektar er tilforpagtet. 
Ca. 5 hektar er engareal der ligger i SFL-område.
Overtog gården i 1989 efter sin far. 
Økologisk fra 1.1.1995.

Ulandsprojekter i Tanzania:

DANIDA PROJEKT: 
Familiedrevet økologisk mælkeproducent tæt ved byen 
Iringa. 
200 køer. 
500 hektar. 
Mål: Blive selvforsynende og få produktionen afsat. 
DANIDA-støttet projekt i B2B ordningen. 
Status: Afventer endelig projektgodkendelse fra den 
danske ambassade i Tanzania. 

EGET PROJEKT: 
Tæt på byen Bagamoyo. 
Område mellem de to landsbyer Jawa og Mkange. 
2000 hektar. 
Primært plante- og frugtproduktion. 
Mål: At få afsat produktionen og være med til at skabe 
udvikling i området. 
Finansieres af Tropical Organic Invest, som består af de 
tre øko-landmænd Bjarne Larsen, Jens Krogh og Gert 
Holst Hansen samt en mindre investorgruppe primært 
bestående af danske økologiske landmænd. 
Status: afventer færdiggørelse af skøde på jorden.

- Ja, det ville ikke gøre noget 
med lidt vand, siger Bjarne 
Larsen, da han tager imod 
på gårdspladsen sammen 
med sin sorte labrador. Det 
er ikke blevet til mere end 
et par dråber de sidste man-
ge dage, og han har kun ét 
vandingsanlæg til sine 165 
hektar, der ligger sammen-
hængende rundt om gården 
ved Forum nær Esbjerg. Al-
ligevel står hans brødhvede 
flot, og græsset ser grønt og 
indbydende ud med klynger 
af gule mælkebøtter. Men 
det er som om, der mangler 
noget. Der er underligt stille 
på gården, og der står kun 
en lille håndfuld nysgerrige 
tyrekalve på græsmarken 
overfor. 

- Jeg har solgt alle mine 100 
malkekøer og lægger om til 
studeproduktion, siger han 
med overraskende ro i stem-
men. Der var kun 50 malke-
køer, da Bjarne overtog går-
den efter sin far i 1989, men 
nu er det altså helt slut med 
mælkeproduktion på gården, 
der har været dyrket økolo-
gisk siden 1995. Medhjælpe-
ren er opsagt, og der er kun 
lidt tyrekalve og kvier tilba-
ge. Tyrekalvene skal studes, 
og kvierne ryger ud, så snart 
de er en måned fra kælvning. 
Den sidste håndfuld køer er 
væk om et par uger. Plante-
produktionen fortsætter han 
dog med, og vil satse endnu 
mere på højprisafgrøder som 
brødkorn og frøgræs frem for 

på foderafgrøder.
Beslutningen om at ændre 
driftsform er ikke taget ho-
vedkulds fra den ene dag til 
den anden, og det er ikke 
fordi, Bjarne er blevet al-
vorligt træt af at producere 
mælk. Han må da også er-
kende, at det var lidt vemo-
digt, da han var vært for det 
sidste staldskole-møde med 
sine mælkeproducerende 
kolleger for nylig, men det 
dur bare ikke med en tids-
krævende mælkeproduktion, 
når man samtidig har brug 
for at kunne tage til Afrika et 
par uger hver anden måned. 
Bjarne har nemlig gang i ikke 
mindre end to store udvik-
lingsprojekter i Tanzania i det 
østlige Afrika sammen med 

sine to økologiske kolleger 
– mælkeproducenterne Jens 
Krogh og Gert Holst Hansen.

Stort set på plads
- Det ene projekt er et Da-
nida-støttet såkaldt B2B-
projekt hos en lokal mælke-
producent midt i det centrale 
Tanzania, siger Bjarne. 
- Han har 200 køer og driver 
500 hektar jord, og målet er 
at få ham gjort selvforsynen-
de med foder til dyrene og få 
hans mælke- og kødproduk-
tion afsat. Det hele er stort 
set på plads, men vi afventer 
en godkendelse fra den dan-
ske ambassade i Tanzania. Vi 
har allerede sendt en contai-
ner af sted med en traktor og 
nogle andre landbrugsma-

skiner og udstyr, siger han.  
Problemet er, ifølge Bjarne, at 
ambassaden ikke mener, de 
tre danske øko-landmænd 
tænker kommercielt nok. De 
vil blot have en aktieandel 
på 10 pct., mens ambas-
saden mener, de bør have 
40-50 pct., men det mener 
Bjarne, Jens og Gert ikke, de 
kan tillade sig at kræve af 
den nuværende ejer, der har 
drevet landbruget som fami-
lielandbrug gennem et par 
generationer. Alligevel viser 
ambassaden gerne projektet 
frem, når der for eksempel 
er ministerbesøg, som ek-
sempel på et af deres bedste 
Danida-projekter i Tanzania.  
- Vi har en dialog med am-
bassaden, så vi må bare af-

vente og se, hvad det ender 
med, siger Bjarne med opti-
misme i stemmen.
Stedet hvor jeg
efterlod mit hjerte
Det andet projekt, fornemmer 
man, er Bjarnes hjertebarn.  
- Det er vores helt eget pro-
jekt og ligger tæt på byen Ba-
gamoyo, fortæller Bjarne og 
fortsætter med et smil:
- Bagamoyo betyder i øvrigt 
’Stedet hvor jeg efterlod mit 
hjerte’. 
Til formålet har de tre 
danske øko-landmænd 
dannet selskabet Tro-
pical Organic Invest. 
Projektet går ud på at få star-
tet et stort multifunktionelt 
landbrug op, som er place-
ret midt mellem landsby-

Da Bjarne sagde farvel til sine køer

 
Tekst og foto: 
Morten Telling

erne Jawa og Mkange med 
henholdsvis 300 og 2000 
indbyggere. Området er fro-
digt, med tilpas nedbør og 
landsbyerne skal selv stille 
jorden til rådighed. Målet er 
i første omgang at producere 
basale fødevarer som majs 
og hirse og på lidt længere 
sigt også grøntsager. Der 
er også basis for at dyrke 
frugt som sæsonproduktion 
og måske endda kødpro-
duktion af får og geder. Alle 
varerne vil de forsøge at få 
afsat på det store marked i 
hovedstaden Dar es-Salaam.  
Men før de kommer så langt, 
skal der lige ryddes 2000 
hektar buskjord, etableres 
veje og ansættes 50-60 folk 
og en dygtig driftsleder. En 

stor og for de fleste en nær-
mest uoverskuelig opgave, 
men udfordringen lader til 
at passe Bjarne ganske godt. 
Afrika og især Tanzania har 
længe stået hans hjerte nær.
Tanzania stiftede han alle-
rede bekendtskab med som 
ganske ung og nyuddannet 
landmand, da han blev ud-
sendt som ulandsfrivillig for 
Mellemfolkeligt Samvirke. 

Eventyret trak
- Det var eventyret, der trak, 
fortæller Bjarne. 
- Jeg havde en kamme-
rat som havde været af 
sted, og jeg syntes, det 
lød så spændende, så det 
ville jeg da også prøve. At 
det lige blev Tanzania var 

nærmest en tilfældighed.  
I tre år – fra 1983-86 – arbej-
dede Bjarne som landbrugs-
rådgiver i og omkring lands-
byen Makoga i det sydvestli-
ge Tanzania. En by med cirka 
2000 indbyggere. Da han an-
kom til byen, vidste kun få, at 
han overhovedet skulle kom-
me, for man var bekymret 
for, hvordan de lokale ville 
reagere på, at en hvid mand 
skulle komme og hjælpe. De 
første par uger gik Bjarne da 
også lidt planløst omkring 
og vidste ikke helt, hvad han 
skulle give sig til, men efter 
et par uger spurgte nogle af 
indbyggerne ham, om han 
kunne reparere en mølle, der 
var gået i stykker. Det viste 
sig, at de havde skilt den die-

seldrevne mølle til atomer, 
og ikke kunne finde ud af at 
samle den igen. Efter endnu 
et par uger lykkedes det 
Bjarne, i fællesskab med de 
lokale, at få møllen repareret 
og startet. Siden den dag var 
der konstant bud efter ham. 
Om det så var en lille dreng, 
der havde fået en splint i 
foden, trådte Bjarne til med 
førstehjælpskassen.

LÆS VIDERE NÆSTE SIDE

 mennesker & meninGer  mennesker & meninGer

Køerne er næsten væk - tilbage 
er lidt kalve og kvier. 
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- Udover eventyret er den 
anden drivkraft for mig at 
kunne gøre en forskel for 
disse mennesker, siger Bjar-
ne. 
- I Danmark kan jeg ikke 
umiddelbart gøre den store 
forskel for andre menne-
sker alene i kraft af, at jeg 
er landmand, men dernede 
kan jeg hjælpe tusindvis 
af mennesker med det, jeg 
kan, siger han med stor 
overbevisning i stemmen. 

Økologien kan være 
en del af løsningen
Og Bjarne har en mission: Et 
ønske om at fortælle til alle 
dem, der gider høre, at øko-
logien kan være en del af 
løsningen på verdens sult- 
og miljøproblemer. Og han 
ved, hvad han snakker om.
Økologien fangede allerede 
så småt Bjarnes interesse, 
mens han gik på landbrugs-
skolen. De andre betragtede 
ham måske som lidt af en 
nørd, når han læste inte-
resseret om de økologiske 

og biodynamiske metoder. 
Men han kunne genkende 
logikken hjemmefra. Hans 
forældre havde altid været 
meget sparsommelige, og 
hans far havde for eksempel 
altid udnyttet husdyrgødnin-
gen og sædskiftet optimalt.  
- Min mor havde altid dyrket 
vores egne grøntsager, og 
sprøjtegift og kunstgødning 
var ikke noget, der blev brugt 
i køkkenhaven. Der gjaldt en 
form for forsigtighedsprin-
cip, konstaterer Bjarne.
Så da Bjarne som ung 
ulandsfrivillig så, hvordan 
de lokale i Makoga stod med 
de bare hænder dybt begra-
vet i DDT’en, så hvordan de 
spredte kunstgødning ud på 
den tørre døde jord til ingen 
verdens nytte, så faldt det 
ham helt naturligt at tage de 
økologiske principper i brug.
- Det var, mens jeg var ude 
som ulandsfrivillig, jeg for al-
vor fik interesse for økologi, 
siger Bjarne. 
- Jeg fik tilsendt nogle bøger 
om biodynamisk landbrug, 
og hvordan man laver kom-
post og planteudtræk. Jeg 
kunne jo se, at de slet ikke 

brugte gødningen fra husdy-
rene, og de brændte marker-
ne af efter høst, så de lå nøg-
ne i tørketiden. Jorden blev 
meget udpint, og de kunne 
heller ikke altid få fat i kunst-
gødning. Den mineralske 
jord manglede noget humus, 
og kunstgødningen virkede 
mere som en katalysator, der 
fik den sidste rest humus, der 
var tilbage, brændt endegyl-
digt af. Men allerede efter et 
år med økologisk dyrkning 
kunne jeg med mine egne 
øjne se, at jorden blev mærk-
bart bedre og mere frugtbar. 
 
Det gode eksempel
Det kunne måske få nogen 
til at tro, at Bjarne så for-
dømmer de mange konven-
tionelle landmænd, som 
også har fået øje på Afrikas 
frodige landområder og bil-
lige arbejdskraft. Men så 
kan man godt tro om igen. 
- Jeg tænker ikke på det. Dem 
om det. Det eneste, jeg vil, er 
at vise er, at den økologiske 
dyrkningsform er bedre og så 
håbe - ved at vise det gode 
eksempel - at jeg kan få dem 
på bedre tanker, siger Bjarne.  

Men man skal endelig ikke 
tage fejl af den sindige og 
venlige vestjyske landmand. 
Han kan godt fare i blækhu-
set og skrive lange debatind-
læg, så snart nogen taler for 
at kunstgødning, pesticider 
og GMO er det eneste, der 
dur, hvis vi skal redde ver-
den fra sult og hungersnød.  
- I Danmark bliver økologi 
ofte betragtet som en luk-
susproduktion, der kræver 
større indsats og giver lavere 
udbytte, forklarer Bjarne. Og 
det er da også rigtigt, at ud-
byttet i Danmark ofte er 30 
pct. lavere end i tilsvarende 
konventionel produktion, 
men en nyere stor FN-un-
dersøgelse dokumenterer, 
at økologien kan give en 
langt større forsyningssik-
kerhed i ulandene med op 
til en fordobling af udbyttet.  
Bjarne har fået talt sig varm 
nu. Man mærker tydeligt 
at han er på hjemmebane, 
og her er noget, han virke-
lig brænder for at forklare. 
- Den afrikanske jord er ofte 
meget mineralsk og nærings-
fattig, og ved at tilføre den 
mere organisk materiale og 

dyrke den efter de økologi-
ske principper, gøres jorden 
langt mere robust, så den kan 
holde på vand og nærrings-
stoffer, forklarer Bjarne. 
- Med økologisk produktion 
benytter man jo de lokalt ud-
viklede sorter, som er mere 
robuste over for de lokale 
klimatiske og geografiske 
forhold, der præger netop 
det område. Og så kan det 
godt være, at en eller anden 
dyr GMO-majs kan vise, at 
den giver et højere udbytte i 
et laboratorium et helt andet 
sted i verden, men den lo-
kale sort vil ofte være GMO-
majsen overlegen, slutter 
han.

Foreningen får
en ulandskoordinator
Indtil for nylig var Bjarne 
medlem af Økologisk Lands-
forenings bestyrelse, men 
det er der ikke rigtig tid til 
længere. Han slipper dog 
ikke foreningsarbejdet 
helt, da han fortsat vil være 
formand for foreningens 
ulandsudvalg, som han selv 
var med til at stifte for nogle 
år tilbage. Han er glad for, at 

foreningen har fået mulighed 
for at ansætte en ulandsko-
ordinator, så der kan komme 
endnu mere fokus på øko-
logiens mange fordele som 
produktionsform i ulandene. 
Ulandskoordinatorens op-
gaver bliver, ifølge Bjarne, 
blandt andet at få ulandsar-
bejdet til at blive en integre-
ret del af foreningens ind-
satsområde og skabe et godt 
forhold til Danida og til de 
økologiske søsterorganisa-
tioner i ulandene, som f.eks. 
Tanzania Organic Agricultural 
Movement. 
Hvis Bjarne ikke havde haft 
en familie at tage hensyn 
til, ville han ikke helt af-
vise, at han kunne finde på 
at immigrere til Tanzania. 
- Min kone har sagt, hun må-
ske kunne gå med til at tage 
af sted et halvt eller måske 
helt år, men så ikke længere. 
Og mine drenge er ikke in-
teresserede i at rejse, så jeg 
regner da med, at jeg stadig 
er her og driver gården - også 
om 10 år, siger Bjarne og smi-
ler bredt. 

Kostalden står - næsten - tom hen.
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- Jeg vil være 100 
pct. økologisk. 
Axel Månsson har 
det med at sætte 
sig mål – og nå dem. 
Men der er endnu et 
stykke vej, før han 
kan sige farvel til 
titlen som økologisk 
parallelavler

Umiddelbart ligner han ikke 
en, der driver en virksom-
hed med 100 mio. i omsæt-
ning. Ingen slips, habit eller 
designermøbler. Han ligner 
mest af alt en glad dreng fra 
Brande, som han sidder der 
på kontoret i Axel Månsson 
A/S administrationsbygning 
5 km. uden for Brande i helt 
almindeligt tøj, smilende og 
imødekommende og gav-
mildt delende ud af sin livs-
historie:
- Jeg kom til verden i 1956 
og er både født og opvokset 
i selve Brande. Min far var 
bygningsmaler og havde en 
lille virksomhed, men jeg har 
altid vidst at jeg ville være 
landmand, erindrer Axel med 
det samme smil, som sikkert 
har prydet hans barneansigt 
dengang i 60´ernes Brande.

Startede som 10-årig
Allerede som 10-årig var lille 
Axel ude at hjælpe skole-
lærerindens mand, som var 
landmand. Her fodrede han 
kalve og læssede rensede 
roer op på fladvognen bag  
den grå Ferguson. Al fritid og 
de fleste weekender brugte 
han  på landet. Det var ikke 
pengene, der var drivkraften, 
selv om der faldt en skilling 
af ind imellem, men derimod 
en grænseløs interesse for 
dyr og landbrug. 
Som 12-årig begyndte han 
at arbejde med kartofler og 
tjene lidt på arbejdet. 
- Jeg gik ud af 9. klasse og var 
ikke god til at læse, men jeg 
var god til matematik. Den-
gang kunne man stort set 
selv styre hvilke timer,  man 
gad komme til – i alt fald her-

ude, forklarer Axel. 
- Så det blev ikke til så meget 
dansk og religion, og det stod 
hurtigt klart, at jeg skulle på 
landbrugsskole. Efter land-
brugsskolen skulle man jo to 
år ud at tjene, og det blev i 
Sønderjylland og tænk, selv 
om jeg kun var 17 år, så blev 
jeg fodermester, og var det 
på to forskellige gårde i de år.

Betydningsfuld tillid
Tilliden fra andre mennesker 
fik selvtillid og selvværd til 
at vokse hos den unge Axel, 
og han er i dag  ikke i tvivl 
om, at netop det har haft en 
afgørende betydning for, at 
han er nået så langt, som han 
er.  Han kunne nærmest gå 
på vandet dengang:
- Som 20-årig købte jeg be-
sætning og maskiner og le-
jede jord af enkefruen efter 
den lokale sparekassedirek-
tør. Og ja, det var jo andre 
tider dengang. Hun havde 16 
malkekøer, 40 fedesvin og 
300 høns og havde ansat to 
karle og en pige i huset. Men 
da jeg overtog, fyrede hun jo  
folkene, og jeg klarede det 
hele samtidig med, jeg havde 
arbejde ved siden af, så hun 
har jo nok ikke drevet det 
særligt effektivt, griner han.
Og så gik det ellers slag i slag. 
Axel opkøbte og forpagtede 
mere og mere jord og flere 
gårde. Kinakål var en af de 
afgrøder han fik succes med, 
men ikke uden problemer.

Kinakål smagte 
rigtig godt
- Åha – den historie har jeg 
fortalt mange gange. En 
dag – det var vel i starten af 
80´erne - kom min davæ-
rende kone jo hjem med et 
kinakål og en pose med frø. 
Jeg smagte på kålen og syn-
tes, det smagte rigtig godt. 
Kålen havde kostet 20 kro-
ner og frøene næsten ingen-
ting. Og så regnede jeg jo lidt 
på det og fandt ud af, at jeg 
kunne plante 60.000 kål pr. 
hektar og så nærmest blive 
millionær på den forretning. 
Så jeg købte og såede et kg 
frø og regnede med, at så 
var min lykke gjort. Men det 

endte jo med, at jeg kun fik 
solgt 230 kinakål til 1,80 kr. 
pr. stk, griner Axel højt, mens 
han ryster på hovedet af sin 
egen naivitet. 
Klog af skade kontaktede han 
så planteavlskonsulenten og 
fik startet rigtigt. Kinakåls-
produktionen blev en stor 
succes, og efter kort tid blev 
Axel Månsson leverandør til 
COOP og tjente gode penge. 

Der var godt råd
- Jo, der blev skam råd til nyt 
køkken, og det gamle stue-
hus blev bygget om det år, 
husker Axel. 
Andre år gik det noget rin-
gere.
I 1987-88 gik vi i betalings-
standsning og blev gælds-
saneret. Men jeg var sikker 
på, at vi nok skulle klare den. 
Selv om advokater og reviso-
rer havde opgivet det hele, 
fik jeg alligevel lavet nogle 
aftaler blandt andet med He-
degaard, så jeg kunne kom-
me igennem og ud på den 
anden side, forklarer Axel 
og ser ud som om, han selv 
forundres over, at kunne se 
så optimistisk på fremtiden 
midt i en dyb krise.

Iceberg bærer
I dag er det slet ikke kinakål, 
som driver forretningen. I 
stedet er det Icebergsalaten, 
der er den bærende afgrøde 
i virksomheden Axel Måns-
son A/S med en produktion 
på 20 mio. konventionelle 
og fire mio. økologiske på en 
sæson. Derudover dyrkes et 

par andre salattyper, samt 90 
hektar med fem-syv forskel-
lige sorter løg. De fleste af-
grøder dyrkes konventionelt 
i Axel Månsson Friland Aps, 
men løg og Icebergsalat dyr-
kes samtidig økologisk i Axel 
Månsson Øko Aps. Det er det, 
nogle kalder praktiseret pa-
rallel-avl. Begge firmaer ejes 

af Axel Månsson og holder til 
på samme adresse men har 
hvert sit CVR-nummer. 
Praktiseret parallelavl er en 
varm kartoffel i den økolo-
giske frugt- og grøntbranche 
og ikke mindst i Økologisk 
Landsforening, hvor Axel sid-
der som suppleant i Frugt-, 
Bær- og Grøntudvalget. Kri-

tikken går blandt andet på, 
at parallelavl giver konkur-
rencemæssige fordele i for-
hold til en rendyrket økolo-
gisk produktion. 
Samtidig er der mulighed for, 
at der potentielt kan snydes 
på vægten i produktionen, 
så konventionelt dyrkede af-
grøder kan sælges økologisk 

Blå bog:
 
Født i Brande 1956 
Gift med Inger Marie, som er psykolog og tidligere 
narkosesygeplejerske. 

 
Fire børn: 
Gry på 34 år som er salgschef i Axel Månsson A/S 
Maj på 30 år som er modelkonstruktør 
Rune på 28 år som er computeranimator 
Asger på 19 år som er under uddannelse til landmand. 

 
Bedriften: 
Ejer i dag 290 hektar – heraf cirka 150 hektar økologisk. 
Forpagter cirka 380 hektar – heraf ligeledes cirka 150 
hektar økologisk. 

Virksomheden
20 fastansatte medarbejdere 
150 sæsonansatte – primært fra Rumænien og Litauen.

o.s.v. 

Det kan lade sig gøre 
Men den præmis køber Axel 
ikke. Har man styr på tingene, 
kan det godt lade sig gøre at 
køre parallel produktion. Han 
respekterer og overholder 
de økologiske regler, også 
selv om han oplever, at de 

pelthen for meget politik i 
det, og der bliver lyttet for 
lidt til folk i branchen, og 
reglerne stemmer ikke altid 
overens med forholdene i 
virkeligheden. 
Og kritikken af parallelavlen 
- som for eksempel risikoen 
for sammenblanding af den 
konventionelle og den øko-
logiske produktion - afviser 
han blankt. I alt fald når det 
gælder hans egen produk-
tion.

Grundige procedurer
- Vi har nogle meget grun-
dige procedurer for, hvordan 
vi håndterer de ting vi pro-
ducerer parallelt, siger Axel. 
- Den økologiske Iceberg, 
bliver pakket i mærkede 
poser, som lægges i kas-
ser direkte ude i marken. 
Løgene har hver deres fy-
sisk adskilte lager. Vi pak-
ker altid løg på bestemte 
dage, og det er altid de 
økologiske vi starter med 
om morgenen. Alle kasser 
er mærket op, og vi har en 
enorm egenkontrol, hvor vi 
løbende hver uge følger op 
på procedurer m.v. Vi kan 
slet ikke holde til, hvis man 
på nogen måde kan sætte 
spørgsmålstegn ved vores 
produkter eller måden, vi 
kører tingene på, konstate-
rer Axel bestemt.
Kritikere vil måske hævde, 
at Axel Månsson tænker 
mere på økonomi end øko-
logi, men de to ting mener 
Axel ikke udelukker hinan-
den. Man kan godt drive 
økologisk storproduktion 
inden for rammerne af de 
økologiske regler og samti-
dig drive en god forretning.

Det startede med høns 
Økologien kom for alvor ind 
i virksomheden sammen 
med hønsene.
- Jeg begyndte med økologi 
i min ægproduktion tilbage i 
1999. Vi havde haft rugeæg 
siden 1981 og gik så over 
til skrabeæg og endte med i 
90´erne at producere skra-
beæg fra fritgående høns. Så 
det var ikke så stort et skridt 
at gå videre til økologien, for-

tæller Axel. 
I dag har Axel Månsson 
30.000 økologiske høns og 
udvider snart med endnu 
30.000 og bliver dermed den 
største økologiske ægprodu-
cent i Danmark. Han var også 
en af de første i Danmark, 
som begyndte at holde øko-
logiske høns i flere etager.  
Æggene leveres til Hede-
gaard. Hønsene er hvide 
italienere, som man kan se 
spadsere rundt i hønsegår-
dene, når man ankommer til 
Axel Månsson A/S.
- Jeg har altid godt kunne 
lide at se mine dyr gå ude, 
så økologisk drift tiltaler mig 
også på det område, men det 
er også den faglige udfor-
dring i det økologiske, der 
driver mig. I sin tid, da jeg 
startede på landet, var det jo 
også med mekanisk ukrudts-
bekæmpelse, med ukrudts-
harvning o.s.v. Men så kom 
sprøjten, og det var jo fanta-
stisk for os på det tidspunkt. 
Vi sad på den åbne traktor og 
blev badet i hormonmidler, 
og vi syntes, det var et stort 
fremskridt, griner Axel. 
Men i dag har piben fået en 
anden lyd. Axel var en af de 
første der gik mod strøm-
men i 80´erne og skiftede til 
den noget omdiskuterede og 
dengang kontroversielle IP-
produktion. 

Satser mere  fremover
Så selv om Axel i dag stadig 
driver over halvdelen af sin 
jord konventionelt, sker det 
efter nogle regler, der trods 
alt sikrer et vist hensyn til 
miljøet. 
Axel erkender, at den faglige 
og teknologiske udvikling in-
den for økologisk produktion 
er gået stærkt, og de mange 
nye teknikker og den nye vi-
den inden for dyrkningsme-
toder har gjort det realistisk 
at satse endnu mere på øko-
logien fremover.
- At dyrke landbrug er også 
en mental udvikling. Det 
gælder også i forhold til øko-
logi. Vi er blevet klogere og 
kan se, at det, vi ikke kunne 
for nogle år tilbage, det kan 
vi i dag. Det er det, der gør 

det så spændende at være 
landmand: at bruge sine er-
faringer til at forandre og for-
me fremtiden. Min vision er 
da også på sigt at blive 100 
procent økologisk. Ja, jeg så 
da gerne, at hele Danmark 
var økologisk. Det ville da 
være fantastisk, hvis vi ude i 
den store verden blev kendt 
som et økologisk land. Men 
først den dag, det kan lade 
sig gøre. Man skal kravle, før 
man kan gå, og for at vores 
virksomhed skal kunne over-
leve, skal vi lave det, vi kan, 
og så udvikle os et skridt ad 
gangen. Havde jeg ikke haft 
den konventionelle produk-
tion, så havde jeg ikke siddet 
her i dag, for så var kassen 
blevet drænet, og vi havde 
ikke kunnet udvikle os – hel-
ler ikke inden for økologien, 
siger Axel Månsson. 

Partnerskab
Udover produktionen i Bran-
de har Axel et partnerskab 
med Baltic Berries i Letland 
via sit selskab Axel Månsson 
Holding Aps, som dyrker 150 
hektar med økologiske sol-
bær, ribs og hyben. Axel er 
desuden med i et B2B Dani-
da-projekt i Egypten, hvor de 
blandt andet dyrker 50 hek-
tar med økologiske løg.

Den parallelle økolog

ind imellem fungerer som en 
hæmsko for både de økologi-
ske producenters udvikling, 
men også for økologiens ud-
vikling generelt.
- Jeg mener ikke altid, vi i 
Økologisk Landsforening er 
højt nok oppe i helikopteren, 
siger Axel med let forhøjet 
stemmeføring. Der går sim-

- Jeg vil være 100 procent, 
men det tager sin tid, 

siger Axel Månsson.

- Jeg tager selv derned seks 
til otte gange årligt. Og vi er 
ved at være på plads med 
produktion og pakkeri efter 
nogle opstartsvanskelighe-
der, beretter Axel 
Projektet indeholder blandt 
andet health care-program 
for medarbejderne og viden-
deling med den lokale pro-
ducent.
Der er sket meget siden Axel 
købte enkefruens 16 køer. 
Og der skal ske meget.  Pla-
nen er at fortsætte med at 
udvide, efterhånden som be-
hovet opstår, og i fremtiden 
vil han også satse mere på 
eksport.
Mange af de projekter, som 
Axel tidligere kastede sig 
ud i, har været spontane og 
uden de store forudgående 
overvejelser. I dag tænker 
han sig om en ekstra gang 
inden han kaster sig ud i no-
get nyt, men modet til at gøre 
det besidder han fortsat.

Tekst og foto:
Morten Telling
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- Jeg opfatter mig selv som 
en ikke-dogmatisk og me-
get pragmatisk biodynami-
ker. Jeg har ikke et religiøst 
forhold til det og tror altså 
heller ikke på, at der er små 
smølfer nede i jorden, griner 
Anton Nielsen, mens vi sid-
der og drikker formiddags-
kaffe ved stuebordet. Fra vin-
duerne er der udsigt ud over 
As Vig, og med lidt god vilje, 
kan man skimte øen Ende-
lave gennem de sidste rester 
af morgendisen. 
Vi er på gården Sølyst mellem 
Horsens og Juelsminde, som 
Anton overtog efter sin far i 
1973, og som han har drevet 
biodynamisk og økologisk si-
den 1981. Gården har været 
i familiens eje siden 1857 og 
har de seneste 30 år dannet 
rammen om Antons virksom-
hed med produktion og salg 
af økologisk saft og most. I 
dag hedder virksomheden 
’Antons’, og hans drikkeklare 
saft serveres blandt andet i 
cafeerne på Nationalmuseet, 
Kunstmuseet Aros, Louisiana, 
Glyptoteket samt en række 
andre cafeer og restauranter 
især i Københavnsområdet. 
Emmerys bageri er et af de 
eneste steder man kan købe 
Antons produkter i detail-
handlen.
I starten blev jorden dyrket 
konventionelt med korn, men 

i 1981 påbegyndte Anton en 
omlægning til økologisk og 
biodynamisk solbæravl på 
de cirka 10 hektar, der hører 
til bedriften.
- Jeg flyttede hertil med min 
daværende kone i 1974. 
Dengang levede jeg jo - som 
min far før mig - i det forjæt-
tede land med giftsprøjten 
som fast indslag i produktio-
nen. Det var jo det, vi troede,  
var løsningen dengang, og 
det jeg havde lært på land-
brugsskolen, fortæller Anton. 
Men en ulykkelig begiven-
hed skulle vise sig at blive 
et afgørende vendepunkt i 
Antons liv. 
-Jeg blev skilt fra min davæ-
rende kone i 1978. Det var 
barskt og tog meget hårdt 
på mig. Jeg var i en situa-
tion, hvor jeg følte jeg havde 
valget mellem bodegaen, et 
Randers-reb eller et helt nyt 
liv gennem en bevidstheds-
udvikling. Og jeg valgte til alt 
held det sidste. Jeg meldte 
mig blandt andet til et kursus 
i dybdepsykologi og mødte 
derigennem en række men-
nesker, som havde relationer 
til Rudolf Steiner-miljøet. 
Det var på den måde, jeg fik 
interessen for det biodyna-
miske. Det var de biodyna-
miske principper om at an-
erkende og forstå samspillet 
med naturen og at anskue 
jorden som en levende orga-
nisme, jeg var tiltalt af, erin-
drer Anton.
Efter omlægningen blev 
gården og virksomheden 
Demeter-godkendt, men på 
grund af nogle krav i de da-
værende Demeter-regler om 
husdyrhold på ejendommen, 
blev godkendelsen ophævet 
i 90´erne. Det var en træls 
oplevelse dengang, men 
Anton har siden lært at leve 
med det. 

- 

Der er flere som har spurgt, 
om jeg ikke ville være med i 
Demeter-ordningen igen, for 
reglerne er jo siden ændret, 
så jeg godt kan blive god-
kendt i dag. Det betyder ikke 
så meget for mig længere, for 
jeg er jo stadig biodynamisk 
og økologisk avler, siger An-
ton. 
 
Altid solbær
Frem til 2004 var solbær ryg-
raden i Antons produktion. 
- Vi lavede det første sol-
bærkoncentrat i 1996 under 
navnet Sølyst.  Vi havde vun-
det sølv i Sial d´Or Konkur-
rencen, og jeg troede jo, at vi 
kunne få gang i en forretning 
med danskproduceret øko-
logisk solbærsaft; men på 
trods af stor tilfredshed med 
smag og kvalitet så måtte jeg 
jo nok erkende, at sortimen-
tet var for lille, smiler Anton. 
I 1997 begyndte han derfor 
at lave blandet koncentre-
ret saft dog stadig kun med 
dansk frugt. Men der var 
stor konkurrence, og prisen 
på bær var faldet kraftigt, 
blandt andet fordi EU havde 
ophævet told på østeuropæ-
iske varer, så markedet blev 
oversvømmet af billige pol-
ske jordbær og solbær.
- I 2004 besluttede jeg der-
for at skære ned på bær-
produktionen og starte en 
produktion af kartofler, ærter 
og jordbær, som vi solgte 
på markeder og via stald-
dørssalg. Jeg ansatte nogle 
polske sæsonarbejdere til 
gældende overenskomst 
og troede på, at det ville gå. 
Men jeg har jo så siden måt-
tet erkende, at hvis jeg ville 
følge spillereglerne med løn-
ninger - og det ville jeg -  så 
kunne det ikke hænge sam-
men økonomisk. Det var for 
svært at sælge en bakke øko-

logiske jordbær for 30 kroner 
på torvet i Horsens, når folk 
kunne gå ind i Rema 1000 og 
købe en bakke udenlandske 
jordbær for 10 kroner. Så vi 
stoppede med ærter, kartof-
ler og jordbær i 2010. Det 
kunne ikke løbe rundt, for-
tæller Anton.
I dag, hvor Anton producerer 
11 varianter, blandt andet 
drikkeklar appelsin- og man-
gosaft, er han blevet nødt til 
at købe en stor del af frugter 
og bær fra eksterne leveran-
dører. Solbærmarken står 
dog stadig Antons hjerte nær,  
og det ærgrede ham derfor 
meget, da han i 2007 måtte 
fjerne alle sine solbærbuske 
på grund af et sygdomsan-

greb, der gjorde samtlige 
planter golde. I 2008 star-
tede han forfra med helt nye 
planter, men de er ikke helt 
kommet i gang endnu.
- Det er målet at blive selv-
forsynende med solbær, men 
i år har jeg måttet købe syv 
ton økologiske danske sol-
bær, mens jeg kun kunne 
producere 2,5 ton selv. Men 
de er jo også først lige be-
gyndt for alvor at bære frugt, 
siger Anton.

Fantastiske 
medarbejdere
Anton gør en dyd ud af at 
samarbejde så meget som 
muligt med naturen og bruge 
den som en medspiller i ste-

det for at betragte den som 
en modspiller  - helt i tråd 
med de økologiske og  bio-
dynamiske tanker. Han hol-
der også meget af at berette 
om sine flittige og vigtige 
hjælpere i marken: insekter-
ne og fuglene.
- Uden humlebierne og an-
dre bestøvere ville vi jo bo i 
en stor græsørken, erklærer 
Anton.
- Jeg fanger selv hvert forår 
40-50 humlebidronninger 
sammen med mine børne-
børn. Så sætter vi dem ud 
her på marken, og de fleste 
etablerer sig her. Hvert bo in-
deholder mellem 50 og 150 
humlebier, som hver især 
dagligt når ud til ca. 4.000 

Den pragmatiske 
biodynamiker
Humlebier, 
ørentviste og 
musvitter er 
nogle af Anton 
Nielsens vigtige 
medarbejdere i 
solbærmarken

BLÅ BOG
► Anton Nielsen er født 
30.9.1946
► Har “Det grønne 
bevis” fra Vejlby 
Landbrugsskole
► Overtog 
familiegården “Sølyst” i 
1.1.1973
► Påbegyndte økologisk 
og biodynamisk drift i 
1981.
► Bor sammen med 
Lene som arbejder som 
receptionist
Har fra tidligere 
ægteskab sønnen 
Ole på 36 år som er 
selvstændig og Pernille 
43 år som er lærer.
Der hører godt 10 
hektar til gården.
► I virksomheden er 
der fætter Henning og 
hans kone Karen, som 
er deltidsansatte, samt 
Tage, som er pensionist, 
men en uundværlig 
medhjælper. Desuden 
Michael i København, 
som er selvstændig 
distributør af ‘Antons’. 
I høstsæsonen 
desuden en håndfuld 
sæsonarbejdere.

Læs mere om Anton 
Nielsen og ‘Antons’ på 
www.saftanton.dk

blomster. Så et bo kan altså 
nå ud til flere hundrede tu-
sinde blomster om dagen. 
Undersøgelser har vist at op-
timal bestøvning kan forøge 
udbyttet med 20-25 procent. 
Humlebierne er bedst til det, 
fordi de ikke lader sig for-
styrre på samme måde som 
bierne. 
- Hvis en bi signalerer, at 
nu blomstrer rapsmarkerne, 
så er de alle sammen fuld-
stændig ligeglade med mine 
solbær. Sådan er humlebien 
ikke. Den er en eneboer der 
bor i et kollektiv og så er den 
mere hårdfør og flyver i stort 
set alt slags vejr, fortæller 
Anton begejstret og forsikrer 
at han aldrig er blevet stuk-

ket af en humlebi.
Anton har også haft stor 
glæde af de 150 mejsekas-
ser, han har sat op ved sol-
bærmarken. Fuglene tager 
de fleste af de skadelige 
insekter. Et år fik han også 
uventet hjælp af en stor flok 
jernspurve som flyttede ind i 
solbærbuskene og nedkæm-
pede et angreb af de frygte-
de bladgalhvepselarver.

Vent med at gå i pamik
- En konventionel landmand 
ville jo naturligvis sprøjte 
sig ud af problemerne. Men 
her er det altså, at man som 
biodynamisk eller økologisk 
landmand nogen gange bør 
tage en dyb indånding og 

lige vente lidt, inden man går 
i panik. For mange gange vil 
problemet løse sig selv. Man 
skal bare give nyttedyrene 
en reel chance, og det er det 
,man ikke gør i det konven-
tionelle landbrug. 
- Før der kan være fugle, skal 
der jo også være nogle larver. 
Så man må kunne tolerere 
lidt larvehuller i bladene. 
Jeg ved jo, at mine musvit-
ter flyver omkring 300 ture 
om dagen og hver gang har 
næbbet fyldt med larver. Så 
får de som regel has på pro-
blemerne, inden det bliver 
for alvorligt, siger Anton.
Et andet tiltag,  Anton har sat 
i gang, er at lægge tang mel-
lem solbærbuskene. 

- Man skal ikke rode for me-
get rundt i overfladestruktu-
ren i jorden. Det ødelægger 
regnormenes fine tunneller, 
som er vigtige for krumme-
strukturen i jorden, siger An-
ton. 
- Tangen indeholder en ræk-
ke mikronæringsstoffer og 
sporstoffer, som kan være 
med til at give en anderledes 
og mere bred smag i solbær-
rene. Man kan sige, jeg for-
søger at efterligne skovens 
måde at omsætte organisk 
materiale på ved hjælp af 
overfladekompostering, for-
tæller Anton.

Ny kæphest
Det seneste der har vakt An-

tons nysgerrighed og lyst til 
at eksperimentere, er bio-
char - eller bio-kul - et rest-
produkt fra de såkaldte pyro-
lyseanlæg.
- Jeg hørte om det ved høst-
markedet på Barritskov, hvor 
de har et sådan pyrolysean-
læg, og jeg må indrømme, det 
virkede meget spændende, 
fortæller Anton begejstret. 
- Tænk sig, at en håndfuld af 
dette kul har en overflade på 
størrelse med en fodbold-
bane. Hvis det kunne bruges 
som levested for mikroorga-
nismerne i jorden, ville det 
jo være fantastisk. Jeg synes 
det kunne være interessant 
at deltage i et forsøg med 
bio-kul mellem for eksem-

pel halvdelen af solbærræk-
kerne.

Ikke være den største
Selv om virksomheden ’An-
tons’ er en helt god lille for-
retning, har Anton ingen tan-
ker om at vokse yderligere. I 
stedet vil han hellere skille 
sig ud fra mængden.
- Jeg vil ikke være Søbogard 
nummer to, men Antons 
nummer ét, siger han. 
- Jeg har ingen ambitioner 
om at være den største. Jeg 
vil bare have det sjovt og 
være den, der kan levere det 
bedst mulige produkt. Min 
datter Pernille og et par af 
hendes veninder udgør mit 
testpanel, og vi er snart klar 
med en ny variant med kær-
lighedsfrugtsaft. Den skal 
naturligvis hede ’Kærlighed 
på flaske’, griner Anton.

De er på vej. Anton 
med sine solbær 
som er sat 2008.
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Gården St. Hestbjerg 
ved Idom nær Hol-
stebro har været i 

familien Hestbjergs ubrudte 
eje gennem 13 generationer, 
lige siden den blev bygget i 
1623. I dag drives St. Hest-
bjerg af Bertel Hestbjerg, der 
overtog gården efter sin far 
i 1998. Bertel er Danmarks 
største økologiske svinepro-
ducent med 1200 søer og 
14-17.000 slagtesvin om 
året. Men egentlig ville Ber-
tel slet ikke være landmand 
og var derfor heller ikke inte-
resseret i at overtage gården 
i sin tid. 
- Min far var planteavler med 
nogle få grise. Men planteavl 
som sådan sagde mig ikke 
lige så meget. Jeg syntes 
ikke, det var specielt sjovt 
at fjerne sten og flyvehavre 
i marken. Men jeg har allige-
vel altid været interesseret 
i landbrug, så jeg tog til Kø-
benhavn i 1989 for at læse 
økonomi på Landbohøjsko-
len, fortæller Bertel.

En positiv historie
- Studiet var OK og spæn-
dende nok, men jeg havde 
ikke helt gjort mig klart, hvad 
jeg ville med det. En dag var 
der et foredrag på skolen 
med Henry Jørgensen og 
Bent Hindrup, som fortalte 
om frilandssøer, og det fan-
gede virkelig min interesse. 
Der var en del debat dengang 
om vandmiljøplaner, og der 
var en masse negativitet om-
kring landbruget, men med 
frilandsgrisene syntes jeg lige 
pludselig, der var mulighed 
for at fortælle en positiv hi-
storie om moderne landbrug, 
med en produktion man kun-
ne stå inde for. Jeg tog orlov 
fra studiet og passede blandt 
andet frilandsgrise i et halvt 
år. Det syntes jeg var vildt 
spændende, husker Bertel.

Tilbage til Hestbjerg
I 1994, umiddelbart efter 
studiet, fik Bertel et forsker-
job på Statens Jordbrugs- og 
Fiskeriøkonomiske Institut, 

men han kunne godt mærke, 
det ikke lige var ham. Næsten 
samtidig blev hans far alvor-
ligt syg.
- Min far fik en blodprop, og 
jeg kunne godt mærke, at 
nu skulle der ske noget. Så 
efter fire måneders ansæt-
telse sagde jeg mit job op og 
tog hjem til gården, fortæller 
Bertel.
Det halve års arbejde med 
frilandsgrise under studiet 
havde tændt Bertel så meget, 
at han syntes, han ville prøve 
det af. Sammen med sin far 
fik han tømt staldene, fik nye 
grise ind og lejet noget jord 
af naboen, og så startede de 
en produktion med 200 fri-
landssøer. 
- Min far hjalp jo lidt til, men 
ellers var jeg alene om ar-
bejdet. Det var spændende, 
men jeg savnede det sociale 
liv. Min daværende kæreste 
var blevet færdig med sin 
uddannelse i København 
og flyttede herover. Vi fik to 
børn sammen, men efter et 
stykke tid gik vi fra hinanden, 
og jeg kunne godt se, at hvis 
jeg skulle være alenefar for 
mine børn hver anden uge, 
måtte jeg omorganisere mit 
arbejdsliv, siger Bertel.

En negativ spiral
Sammen med en tidligere 
studiekammerat startede 
Bertel derfor op med 700 
søer og et par ansatte i 1998. 
Omtrent samtidig overtog 
han formelt gården efter sin 
far. De havde et par gode år, 
men så gik det galt.
- Vi fik salmonella DT104, og 
det var ikke til at komme af 
med. Vi aflivede alle grise fra 
fravænning, og vi tabte rigtig 
mange penge, selv om vi blev 
delvist kompenseret. Vi fandt 
ud af, at det var for risikabelt 
at sælge grisene direkte fra 
fravænning. For at slippe af 
med salmonellaen lukkede 
vi ned for slagtesvinene og 
fordoblede antallet af søer 
fra 700 til 1400. Vi købte en 
ejendom ikke langt herfra og 
fik bygget et par nye stalde 
for 10 mio. kr. efter de nyeste 
principper. Vi havde selv teg-
net staldene, og mange med 

forstand på svineproduktion 
var enige med os i, at syste-
met virkede tiltalende. Men 
fakta var, at staldene funge-
rede meget dårligt. Vi havde 
store velfærdsmæssige pro-
blemer i dem, og det gik rigtig 
skidt. Så den negative spiral, 
som var startet med salmo-
nellaen, fortsatte med de dår-
lige staldbygninger. Vi lavede 
nogle forsøg og fik staldene 
bygget om ad flere omgange, 
så de langt om længe funge-
rede bedre, og dyrene havde 
det godt. Men det tog tid og 
kostede os mange penge, 
erindrer Bertel. 

På tide at lægge om
Da de kom på nogenlunde 
ret køl igen, trak Bertels 
makker sig ud af projektet. 
Herefter gik det slag i slag. 
I 2000 mødte Bertel sin nu-
værende kone Marianne, 
som han fik to børn med. I 
2005 - omtrent samtidig med 
at hans sidstfødte barn kom 
til verden - var Bertel kom-
met stærkt i tvivl om, hvor-
vidt der fortsat var økonomi 
i at producere frilandsgrise. I 
1995 kunne frilandsgrisene 
godt konkurrere med inden-
dørsgrisene med 25 grise pr. 
årsso, men i 2005 fik inden-
dørsgrisene over 30 grise pr. 
årsso, og frilandsgrisene var i 
mellemtiden gået lidt ned til 
23-24. Samtidig var tillægget 
for frilandsgrise ikke steget 
væsentligt siden 1995. Pri-
ser og tillæg for økologiske 
svin var derimod noget mere 
attraktive. 
- Jeg var startet med frilands-
grise, fordi jeg ville levere et 
bedre produkt, og skulle jeg 
fortsætte med det, så skulle 
det ikke længere bare være 
friland men også økologisk. 
På de ti år var økologien jo 
også vokset og havde vist 
sit værd, og økonomisk var 
det også det eneste rig-
tige at gøre, så jeg omlagde 
hele produktionen på mine 
to ejendomme i perioden 
2005-2006, fortæller Bertel.

Økologi - et 
supergodt koncept
Selv om der er mange lig-

heder mellem den konven-
tionelle og den økologiske 
frilandsproduktion, er der 
alligevel også markante for-
skelle.
- De tre største forskelle 
for mig at se er, at der ved 
økologisk produktion er syv 
ugers fravænning i stedet 
for fem. At vi ikke selv må 
behandle syge dyr og en-
delig, at vi skal fodre med 
grovfoder. Jeg var noget 
skeptisk over for, om vi kun-
ne undvære ikke selv at kun-
ne behandle vores dyr. Og 
kunne vi nu også håndtere de 
syv ugers fravænning? Men 
da vi først havde lagt om og 
fået styr på det, så tænkte vi 
’Nej - det er fedt det her’. Det 
var så dejligt ikke at skulle gå 
og sprøjte medicin i grisene 
hele tiden og samtidig se, at 
det hele fungerede alligevel, 
siger Bertel begejstret. 
Udfordringer er der nok af i 
økologisk svineproduktion, 
men det er samtidig en del af 
drivkraften for Bertel.
- En af de ting, der driver mig, 
er lysten til at udvikle det 
økologiske koncept. Der er 
jo ikke sket det store inden 
for måden at drive økologisk 
svineproduktion på de sidste 
20 år, og man kan sagtens 
forestille sig tiltag, som kan 
gøre forholdene for dyrene 
endnu bedre. På miljøsiden 
har vi et potentielt problem 
med udvaskning af nærings-
stoffer fra grisemarkerne. 
Dyrevelfærdsmæssigt ople-
ver vi ind imellem problemer 
med yverbetændelse hos 
søerne omkring faring, når 
temperaturen om sommeren 
bliver alt for høj. Vi kører der-
for i øjeblikket et forsøg, hvor 
vi har plantet nogle rækker 
af træer i foldene, så vi dels 
sikrer skygge for grisene og 
dels sikrer en bevoksning, 
som kan opsamle nærings-
stofferne fra grisenes gød-
ning. Kan vi samtidig ’høste’ 
træerne og bruge dem til 
bioenergi vil det bare være 
endnu et plus, forklarer Ber-
tel. 
I erkendelse af, at en øko-
logisk gris ikke smager så 
meget anderledes end en 

konventionel, mener Bertel 
også, at der er brug for at 
tænke i nye baner og tage 
nogle chancer. At han selv tør 
løbe en risiko, viser hans en-
gagement i et projekt i Iowa 
i USA. Her har han sammen 
med en amerikansk partner 
en økologisk besætning på 
500 søer, hvor de bl.a. laver 
specialiteter ud af en mindre 
produktion af 2-300 svin, der 
fodres med agern. Speciali-
teterne afsættes direkte til 
forbrugerne.

Økonomien hænger
ikke sammen
- Jeg har tabt en masse pen-
ge på det, og økonomien 
i det hænger ikke ret godt 
sammen, men det er gode 
produkter, og det har været 
superspændende og meget 
lærerigt, forklarer Bertel. 
Herhjemme er han med i 
et forsøg i samarbejde med 
Holstebro Kommune, hvor 
søer bruges til pleje af na-
turarealer. Falder forsøget 
heldigt ud, kan det måske 
være med til at åbne for en 
anderledes måde at tænke 
naturpleje på i fremtiden 

BLÅ BOG:
Bertel Hestbjerg er 44 år og uddannet Agronom med speciale i økonomi fra Landbohøjskolen i 1994.
Overtog gården efter sin far i 1998 og startede produktion af frilandsgrise.
Lagde om til økologi i 2005.
Der hører 340 hektar til gården - heraf 100 forpagtet. 
Ejer foruden St. Hestbjerg endnu en ejendom i området. Er lejer af to ejendomme i Nordjylland nær 
Brønderslev, samt tre ejendomme der ligger syd for Holstebro. 
Der er i alt 19 ansatte.
Har siddet i bestyrelsen for Friland A/S i perioden 1998-2007.
Gift med Marianne, 39 år, uddannet lærer, arbejder som skoleleder.
Sammen har de børnene Sibille på 6 år og Malte på 8 år.
Fra et tidligere ægteskab har Bertel børnene Lauge på 13 år og Ida på 15 år. 

Det skal være OK 
at være gris hos os

Bertel Hestbjerg 
er Danmarks 
største økologiske 
svineproducent, 
og han brænder 
for at udvikle 
det økologiske 
koncept

og samtidig skabe mulighed 
for at udvikle et spændende 
nicheprodukt med en god 
historie. Men Bertel savner, 
at også Friland A/S viser lidt 
mere initiativ og risikovillig-
hed.
- Jeg har stor respekt for 
Frilands evne til at få kødet 
solgt til de kunder, som vil 
betale den rigtige pris. Al-
ligevel kan jeg ikke lade 
være med at tænke på, om 
vi udnytter potentialet i vo-
res produkt godt nok. Ved 
den gennemsnitlige for-
bruger godt, hvordan øko-
logiske grise lever i forhold 
til de konventionelle? Hvis 
ikke de gør det - og det tror 
jeg ikke, de gør - så må der 
være et uudnyttet poten-
tiale for et mersalg. På den 
anden side er udbuddet af 
økologisk svinekød lige nu 
mindre end efterspørgslen, 
så det vel mest en teoretisk 
diskussion. Jeg kan godt se, 
at der er mange fordele ved, 
at Friland er ejet af Danish 
Crown, men konstellationen 
kan samtidig godt vise sig at 
være hæmmende for udvik-
lingen, fastslår Bertel.

- Skal vi for alvor nå ud til for-
brugeren, skal vi være bedre 
til at vise, hvordan vores dyr 
har det. Folk skal kunne se 
forskellen og tro på, det er 
det rigtige, vi gør. Ellers er 
det svært at få dem til at 
betale så høj en merpris. Vi 
skal fortælle den gode hi-
storie og turde markedsføre 
det mere aggressivt, end det 
gøres i dag, siger Bertel. 

At tænke som en gris
Selv om man driver en stor 
svineproduktion med to-cif-
ret millionomsætning og 19 
ansatte, skal der også være 
plads til at leve et godt liv 
for både mennesker og dyr. 
- Mit mål er at skabe en le-
vende virksomhed, hvor dyr 
og mennesker har det godt. 
Jeg siger altid til mine ansat-
te, at de skal lære at tænke 
som en gris og sætte sig ind 
i dyrenes behov: Er det for 
koldt eller for varmt? Er jeg 
sulten? Vil jeg have mere 
halm? Og så skal de handle 
ud fra det, så dyrene altid 
har det så godt som muligt. 
Vi håndfodrer vores søer og 
er inde og tjekke hver enkelt 

af smågrisene inde i fare-
hytterne dagligt, så vi har 
fuldstændig styr på, hvor-
dan hvert enkelt dyr har det. 
Hvis reinkarnation findes, så 
skal det have været OK at 
være gris her hos os, siger 
Bertel med et smil. 
- Jeg synes selv, jeg er god 
til at give mine folk ansvar. 
Vi kører med selvstyrende 
teams, hvor jeg blander mig 
så lidt som muligt. For mig 
handler det jo også om at få 
tid til andre ting. Mit arbejde 
fylder rigtig meget, og jeg 
elsker det, men jeg ønsker 
også at prioritere min fami-
lie og fritidsinteresser. I star-
ten var jeg alene om alting 
og havde ikke tid til ret me-
get andet end arbejdet, men 
efter vi er blevet flere, er jeg 
ikke nær så bundet op. Nu 
kan jeg tage på ferie eller i 
sommerhus med familien, 
og vi har endda snakket om 
engang at tage tre måne-
der fri og tage på vandretur, 
slutter Bertel med et smil. 



23. marts 2012 nr. 497 23. marts 2012 nr. 497 ERHVERVØkOLOGIERHVERVØkOLOGI

marked & mad

10 11

Tekst og foto: 
Morten Telling

- Al den snak der har været 
om, at der er mangel på øko-
logiske grønsagsfrø, passer 
ikke. Vi kan sagtens levere 
alle de økologiske grønsags-
frø, der er brug for i Danmark, 
erklærer ejeren af det inter-
netbaserede frøfirma, solsik-
ken.dk, Karsten Bo Sørensen.
Solsikken.dk holder til i en 
renoveret staldbygning, som 
hører til et idyllisk stråtækt 
stuehus ved Linå nær Silke-
borg. De lavloftede lagerlo-
kaler bugner af kasser, poser 
og sække fyldt med økologi-
ske og biodynamiske frø. Er 
det ikke lige på lager, kan det 
som regel altid skaffes hjem. 
Tusindvis af små frøposer 
fordelt på knap 300 frøsorter 
står systematisk opstillet på 
stigereolerne i det kontorlo-
kale, der udgør firmaets hjer-
te. Her sidder Rosa Melgaard, 
den eneste fastansatte på 
solsikken.dk, og har styr på 
alt det administrative. Tyde-
ligvis et område som Karsten 
Bo Sørensen ikke er så inte-
resseret i. 

Selvlært gartner 
Han vil hellere være ude i 
drivhuset og have fingrene 
nede i urtepotterne og plan-

temulden. Karsten er ikke 
uddannet gartner, men hans 
forældre havde et stort fri-
landsgartneri lidt uden for 
Silkeborg med frugtplantage 
og stor produktion af jord-
bær. Her gik han lidt til hånde 
og fik derfor interessen for 
det grønne område allerede 
som barn. 
I halvfjerdserne boede Kar-
sten i kollektiv og var optaget 
af selvforsyning og sunde fø-
devarer uden kemi, så det var 
på det tidspunkt, interessen 
for grønsags- og frøavl for al-
vor begyndte at spire. I 1979 
købte Karsten ejendommen 
ved Linå, hvor han også dyr-
kede grøntsager på friland. I 
midten af 90’erne stoppede 
han imidlertid med at dyrke 
frilandsgrøntsager og foku-
serede i stedet på frøavlen, 
hvor han som en af de første 
gik online med internetbutik 
allerede i 1998.
- Jeg var sgu ikke meget for 
det dengang. Jeg syntes ikke, 
jeg skulle bruge tid på det 
pjat, og der var heller ingen, 
der rigtig bestilte noget, for 
folk turde jo ikke betale no-
get på nettet dengang, griner 
Karsten.
- Men så gik det slag i slag, 
og vi udgav det sidste trykte 
frøkatalog i 2008/09. Vi har 
stadig lidt kunder, der kigger 
forbi, men langt det meste 
salg foregår via vores hjem-
meside. 
- Jeg har da ofte tænkt på, at 
havde vi bare lavet hjemme-
siden på engelsk dengang, så 
havde vi måske været nogle 
af de største på nettet i dag. 
Men vi har da kunder fra 

Norge, så lidt internationale 
er vi da.

Dyrker planterne 
for at ødelægge dem
- Jeg har jo naturligvis en 
blæksprutterolle i kraft af, at 
det er mig, der ejer firmaet, 
men jeg kan ikke undvære 
at være ude i drivhusene og 
eksperimentere med plan-
terne, forklarer Karsten.
- Jeg plejer at sige, at jeg 
dyrker planterne for at øde-
lægge dem. Jeg udfordrer 
dem i mine eksperimenter. 
Udsætter dem for forskellige 
ting for at teste, hvor deres 
grænse går, og under hvilke 
betingelser og forhold de 
trives eller mistrives. På den 
måde opbygger vi en vigtig 
viden, som vi samtidig kan 
give videre til vores kunder. 
Vi kvalitetstester også altid 
vores frø og afprøver nye frø-
sorter, så vi med egne øjne 
kan se, om de nu også er så 
fantastiske, som producen-

terne påstår, de er, siger Kar-
sten med et stort smil.

Frø købes i udlandet
De fleste økologiske og bio-
dynamiske frø køber han 
i udlandet - især Israel og 
Holland. De israelske frø dyr-
kes, ifølge Karsten, i ørken-
områder, som sikrer et stort 
set sygdomsfrit miljø uden 
skadevoldere af betydning. 
Samtidig kan frøene let tør-
res i det varme klima, og det 
giver billigere frø, fordi pro-
duktionen ikke er så ressour-
cekrævende. De hollandske 
frø er derimod ofte noget 
dyrere, for der er produkti-
onsomkostningerne stort set 
som i Danmark. 
- Når vi placerer en ordre på 
50.000 kr. hos et frøfirma, så 
kan jeg jo godt fornemme, 
at det er peanuts for dem. 
Danmark fylder ingenting i 
den sammenhæng. Men vi 
kan skaffe gode kvalitetsfrø 
- selv i store mængder - hvis 

det skulle være, så vi ville let 
kunne servicere de kunder, 
der skulle have det behov, 
forklarer Karsten.
Det er kun ganske få frø og 
planter, Karsten selv fremav-
ler til videresalg.
- Det er især de mere spe-
cielle ting, som man ikke 
umiddelbart kan få i økolo-
gisk kvalitet, som vi selv for-
søger os med. I år har vi f.eks. 
Toscana kål, som vi vil lave 
frø af, men det kan også være 
mere specielle ting som 
f.eks. jernurt og medicinske 
planter, som vi forsøger at 
lave frø fra. Krydderplanter 
dyrker vi selv til videresalg. 

Stevia og chili
er populære
En af de mere specielle arter, 
som Karsten har stående i 
drivhuset i år, er stevia. Her i 
midten af marts er de endnu 
kun små spæde planter med 
nogle få grønne blade, men 
fuldt udvoksede er de cirka 

50 cm høje og får fine hvide 
blomster. Planten, der er fler-
årig, kommer fra Sydamerika, 
hvor den blandt andet har 
været anvendt som alter-
nativ erstatning for sukker. 
Planten søder omtrent 300 
gange mere end almindeligt 
sukker og kan samtidig tåles 
af diabetikere. Nyere forsk-
ning tyder endda på, at den 
kan være med til helt holde 
diabetes II helt i skak. 
- Stevia har vi dyrket i 10-15 
år men især solgt til samlere 
og plante-nørder. Nu er inte-
ressen for planten steget, for-
di den er blevet eksponeret 
så meget, og folk synes, den 
er sjov at have stående, så nu 
dyrker vi den i større mæng-
der og sælger dem både som 
planter og frø. På nettet kan 
du finde alt om stevia, men 
ikke hvordan den skal dyrkes. 
Så jeg måtte i gang med at 
eksperimentere, og jeg fandt 
ud af, at den trives bedst 
med let jord og middel gød-

Gartner 
af 
hjertet

BLÅ BOG

► Karsten Bo Sørensen er født og opvokset i Silkeborg
     og er selvudlært gartner/frøavler.
► Ejer og driver www.solsikken.dk i Linå ved Silkeborg.
► Firmaet har en fastansat samt to-tre sæsonarbejdere.
► Til ejendommen hører cirka 10 tdr. land med eng,
     mark og skov.
► Der dyrkes planter og frø i to opvarmede drivhuse på
     hver 300 kvm. 
► Læs mere på www.solsikken.dk

Karsten Bo Sørensen 
var en af de 
første, der solgte 
økologiske frø 
online i Danmark

ning, og så kan den godt lide 
at tørre ud engang imellem. 
Den er ikke interessant for 
dansk jordbrug, da den ikke 
tåler frost, og skal have godt 
med varme, men nu kan jeg 
fortælle mine kunder, hvor-
dan de skal gøre for at dyrke 
den i drivhuset eller vindu-
eskarmen, siger Karsten.
En anden plante, der er kom-
met større efterspørgsel på, 
er chili. 
- Jeg har fem store bakker 
med chiliplanter stående 
inde i min egen vindueskarm 
for at teste, hvordan de vok-
ser, når de står ude hos folk 
i et køkkenvindue. Det er så-
dan noget, jeg synes, er sjovt 
at lege med, forklarer Kar-
sten begejstret.

Fremgang i ekspeditioner
Karsten har i det hele taget 
kunnet mærke en øget inte-
resse for økologiske frø og 
planter fra private.
- Vi har oplevet en stigning i 

antallet af ekspeditioner på 
40 procent i forhold til sidste 
år, fortæller Karsten. 
- Vi kan se, at salgsfrem-
gangen især sker i Køben-
havnsområdet, og vi tror, det 
skyldes, at flere og flere har 
planter i vindueskarmen og 
små haver på altanen eller 
på taget. Samtidig er koloni-
haverne igen blevet populæ-
re især blandt unge familier 
med børn, så vi tror, det er 
blandt de unge, at interessen 
er blomstret op. 
Denne udvikling hilser Kar-
sten velkommen, for salget 
til virksomheder og erhvervs-
gartnere fylder mindre og 
mindre efterhånden.
- Før i tiden havde vi flere 
småavlere som kunder, men 
de er jo efterhånden ved at 
forsvinde. I dag har vi mest 
salg til private og så et par 
håndfulde mindre avlere, 
som blandt andet institu-
tioner, fængsler og den slags, 
hvor de dyrker økologiske 

produkter som led i det so-
ciale arbejde, siger Karsten. 

Det moderne stavnsbånd
Tendensen til, at mange min-
dre økologiske avlere stop-
per, og der fokuseres mere 
og mere på at gøre økologien 
så billig som mulig, er noget, 
der kan gøre Karsten trist til 
mode. 
- Det er stort set umuligt at 
leve af at være en mindre av-
ler i dag, og der er alt for me-
get fokus på volumen frem-
for kvalitet og smag, erklærer 
Karsten, der selv har dyrket 
og solgt økologiske frilands-
grøntsager tilbage i 90’erne.
- Det er uheldigt, at der sid-
der nogle få indkøbschefer 
og bestemmer hvilke øko-
logiske varer, danske for-
brugere skal kunne købe i 
supermarkederne. For de 
presser avlerne på prisen på 
bekostning af kvaliteten. Jeg 
tror, det er en af grundene til, 
at så mange mindre avlere er 
stoppet. Forbrugerne væn-
ner sig til de lave priser og 
affinder sig med en dårligere 
kvalitet. I dag ser vi derfor 
mere og mere discount-
økologi, hvor gulerødderne 
ikke bliver målt på smag og 
kvalitet men på, hvor billige 
de er, og hvor højt vandind-
holdet er. Det virker som en 
moderne form for stavns-
bånd - herremanden i nye 

klæder - hvor avlerne reelt 
ikke har noget at skulle have 
sagt over for de indkøbsan-
svarlige i detailhandelen. Jeg 
har ikke noget imod de store 
avlere. Der skal være plads til 
både store og små, men Coop 
og Dansk Supermarked har 
for meget magt og bestem-
mer alt for meget, og de er 
med til at udhule kvaliteten i 
økologien ved at fokusere så 
ensidigt på prisen. 

At dyrke selv
styrker kvalitetssansen
Det er ikke de store forkro-
mede økonomiske vækstpla-
ner, der præger dagordenen 
i solsikken.dk, men Karsten 
har alligevel en vision.
- Vi er altid vokset stille og 
roligt via knopskydning. Der 
går ikke en dag, hvor vi ikke 
modtager en ordre. Selv om 
vinteren. Jeg vil gerne være 
med til at skubbe til den 
positive udvikling, der sker 
lige nu, hvor folk - måske 
også hjulpet på vej af den 
økonomiske krise - i højere 
grad begynder at dyrke øko-
logiske grøntsager selv. Jeg 
tror, det er med til at stimu-
lere interessen for økologien 
og for den gode kvalitet, 
når folk selv gør sig nogle 
erfaringer med at dyrke tin-
gene og samtidig får gode 
smagsoplevelser. Så vil de 
ikke længere affinde sig med 
discount-økologien fra su-
permarkedet, slutter Karsten. 

Karsten Bo Sørensen glæder 
sig over en stigende interesse 
for økologiske frø og planter 
fra private kunder. 
Stevia er sammen med chili 
blandt de planter, der på det 
seneste er blevet særligt 
populære. 

Sætter man en potte med 
blomstrende jordbær ud 
i en økologisk mark og en 
tilsvarende i en konventio-
nel, høster man flest fuldt 
udviklede – og dermed 
perfekt bestøvede - bær i 
den økologiske mark. Årsa-
gen er bedre bestøvning i 
den økologiske mark. Om 
det skyldes, at der er flere 
bestøvere, andre bestøve-
re eller på anden måde en 
mere divers insektbestand, 
kan de svenske forskere 
ikke svare på. Faktum er 
dog, at resultatet er bedre. 

Tre gange så effektive
Forskerne satte potter 
med jordbær ud på 12 be-
drifter i Skåne – fire kon-
ventionelle og otte øko-
logiske i sommeren 2009. 

Af de otte økologiske var 
fire omlagt få år tidligere, 
mens de øvrige var ’gamle’ 
økologiske gårde. 
Bedrifterne lå alle i inten-
sivt dyrkede landskaber, 
og ingen havde bistader – 
eller dyrkede jordbær for 
den sags skyld. Jordbær-
potterne blev alle steder 
placeret i kanten af korn-
marker.
Resultatet var tydeligt. 
Bestøvningen på de øko-
logiske bedrifter var næ-
sten tre gange så effektiv. 
45 procent af bærrene i 
de økologiske marker var 
fuldt bestøvede mod kun 
17 procent i de konventio-
nelle. Det tolker forskerne 
sådan, at bestøvningspo-
tentialet på økologiske 
bedrifter er større end på 
konventionelle. Der var 
ikke forskel på unge og 
gamle bedrifter. Effekten 
af omlægningen på bestø-
verne viser sig altså hur-
tigt, konkluderer forskerne 
i artiklen Organic Farming 
Improves Pollination Suc-
cess in Strawberries. 

kmn@okologi.dk

Økologiske jordbær 
bestøves bedre
BIODIVERSITET: 
Der er mere gang 
i bestøverne 
på økologiske 
brug end på 
konventionelle, 
viser svensk 
forskning

Jordbær er en velegnet forsøgsplante, da hvert enkelt bær 
afslører bestøningseffektiviteten.
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Det er bidende koldt på den 
snedækkede svinefold ved 
Refshøjgaard mellem Sabro 
og Hinnerup nordvest for 
Århus. Det ser nu ikke ud 
til at genere hverken Birgit 
Bak eller de to sortbrogede 
søer, der galoperende kom-
mer hende i møde. Kort ef-
ter kommer endnu en so 
luntende fra et af de to lyse 
grise-telte, der næsten for-
svinder mod den vinterblege 
himmel.
- De fleste af dem kan godt 
lide at blive kælet med. Det 
er egentlig utroligt, så bløde 
de er bag ørerne, fortæller 

Birgit og snakker opmun-
trende videre med søerne. 
Hun sidder på hug ved siden 
af dem og klapper dem på de 
stride børster. Grisene nyder 
tydeligvis seancen, selv om 
Birgit tror, de er lidt skuffede 
over, at hun ikke har noget 
spiseligt med til dem.
Grisene er af racen sortbro-
get dansk landracesvin og 
er efterhånden noget af en 
sjældenhed, da der kun fin-
des et sted mellem 100-150 
søer tilbage i Danmark og 
dermed også på verdens-
plan. De tre søer er med 
andre ord medlemmer af en 
stærkt truet husdyrrace og er 
derfor også med på FAO’s li-
ste over såkaldt ’critically en-
dangered animals’ (Alvorligt 
truede dyr, red.). 

Drømmen om livet 
på landet
Birgit er oprindeligt handels-
uddannet og er født og op-
vokset i Aarhus, mens hen-
des samlever Erik, der har sin 
egen lille smedeforretning, 
kommer fra landet. De havde 
en fælles drøm om at lade 

deres børn få en opvækst 
på landet med frisk luft, dyr, 
marker og natur omkring sig, 
og derfor købte de Refshøj-
gaard i 1995. De begyndte 
at lægge om til økologi efter 
et halvt år. I starten havde de 
en håndfuld almindelige svin 
gående, men en dag kom Erik 
hjem og fortalte om en be-
kendt, der havde nogle sjove 
grise. Det viste sig at være 
sortbroget dansk landrace-
svin, og Birgit var solgt med 
det samme. 
- Jeg syntes, grisene var ret 
skønne og begyndte at læse 
lidt mere om dem og sætte 
mig ind i, hvad de var for 
nogen, fortæller Birgit, da vi 
sidder inde i varmen.
- Jeg fandt ud af, at de til-
hørte én ud af flere truede 
gamle danske husdyrracer, 
og at det var meget vigtigt at 
sikre disse sjældne racer og 
deres gener for eftertiden. Så 
efter kort tid supplerede jeg 
vores lille svinehold med 10 
sortbrogede grise.
Ved siden af grisene har Bir-
git og Erik også en lille flok 
Hereford-kvæg, men det er 

grisene, som er Birgits hjer-
tebørn. Kvæget står Erik for. 

Nyt velfærdskød-koncept 
I dag er Birgit med i kon-
ceptet Velfærdsdelikatesser, 
som er udviklet af Dyrenes 
Beskyttelse. Her går dyrene i 
mindre flokke, og der er eks-
tra fokus på dyrenes velfærd 
og trivsel. Derfor har Birgit 
i dag 12 søer og to orner, 
som konceptet foreskriver. 
Udover at give optimale be-
tingelser for dyrene er et af 
formålene med konceptet at 
fremme naturligt og alsidigt 
husdyrhold på mindre, øko-
logiske bedrifter. Herunder 
at sikre bevarelsen af den 
biologiske mangfoldighed, 
som f.eks. husdyrracer, der er 
tilpasset det danske og nor-
diske klima. Udover de sort-
brogede svin er der i øjeblik-
ket også jersey-græskalve 
med i konceptet.
- De avlsmål, der har været 
i Danmark siden 2. verdens-
krig, har jo stort set udeluk-
kende været at optimere på 
ydelse og tilvækst. Man har 
ikke i samme grad forsøgt at 

få andre egenskaber med i 
avlsarbejdet. De sortbrogede 
svin adskiller sig på en række 
områder fra andre svineracer. 
I kraft af at de er naturgrise, 
er de rigtig gode til at om-
sætte græs og grønt. Så de 
er perfekte som husdyr på et 
mindre, økologisk landbrug. 
Derimod kan de slet ikke tåle 
korn i samme mængder som 
de almindelige slagtesvin får. 
Så bliver de alt for fede. De 
har en smag, som minder lidt 
om vildsvin, og deres fedt 
smager også bedre end fedt 
fra alminelige slagtesvin, for-
klarer Birgit.

Ikke kun for sjov
Det er ikke udelukkende for 
hyggens skyld, at Birgit læg-
ger så mange kræfter i at 
forsøge at sikre den sortbro-
gede svineraces overlevelse.
- Jeg synes, det ville være 
katastrofalt at miste en hel 
husdyrrace, som er udviklet 
og tilpasset specielt til vores 
geografiske område, alene 
fordi man har været så ensi-
dige i sine avlsmål, forklarer 
Birgit.

- Vi risikerer at miste nogle 
gener, som disse dyr har i 
sig, og som vi aldrig kan få 
igen, hvis de forsvinder. Man 
kan godt forestille sig, at det 
en dag bliver nødvendigt at 
krydse tilbage for at få gen-
skabt nogle gamle genetiske 
egenskaber, som de oprin-
delige racer stadig besidder, 
men som er gået tabt i de 
nye ensidigt forædlede racer. 

Spiller sammen 
med økologi
For Birgit hænger arbejdet 
med at sikre de uddøende 
husdyreracer fint sammen 
med økologien. 
- Det vil være oplagt for man-
ge mindre, økologiske land-
brug at deltage i bevarings-
arbejdet. Udover at være 
med til at bevare de gamle 
husdyrracer får de også nog-
le husdyr, der er noget bedre 
tilpasset det danske klima og 
et liv på græs. Samtidig får 
de mulighed for at starte en 
produktion af nogle nye og 
anderledes økologiske pro-
dukter, forklarer Birgit. 
- En anden vigtig grund til, at 

Hun kæmper for 
de sortbrogede svin
Birgit Baks 
sortbrogede 
danske 
landracesvin er 
nogle af de sidste 
eksemplarer i 
verden

det burde være de mindre, 
økologiske landbrug, der på-
tager sig opgaven med at be-
vare de truede husdyrracer, 
er dels, at dyrene er fra en 
tid uden sprøjtegift og kunst-
gødning i produktionen. Dels 
at det er afgørende, at de 
spredes geografisk i flere 
mindre populationer, for at 
sikre diversiteten og undgå 
risiko for sygdomsudbrud i 
en stor besætning.
Men Birgit savner lidt mere 
hjælp og opbakning til at 
få sat mere skub i tingene. 
Blandt andet fra Økologisk 
Landsforening. 
- Vi mindre, økologiske 
landbrug er en lidt overset 
gruppe, begynder Birgit lidt 
tøvende.
- Jeg har ikke noget imod de 
store, økologiske landbrug. 
De kan sikre en vis volumen 
på nogle af de produkter, der 
er stor afsætning på. Men 
vi små har også nogle klare 
fordele i kraft af netop vores 
størrelse. Vi er langt mere 
fleksible og kan tillade os at 
være mere kreative og ud-
vikle nogle anderledes pro-

dukter, som ofte har nogle 
andre kvaliteter end de mas-
seproducerede. På den måde 
kan vi være med til at ud-
vikle økologien i nogle andre 
retninger, end de store kan. 
Jeg synes, der har været for 
meget fokus på, at stort er 
godt. Set ud fra den betragt-
ning kunne jeg godt savne, 
at også Økologisk Lands-
forening ville fokusere lidt 
mere på de små. Ikke på be-
kostning af de store, men for 
at skille sig lidt ud fra de an-
dre landbrugsorganisationer, 
der er meget optagede af at 
fremhæve de store landbrug 
som dem, der driver udvik-
lingen og er værd at satse på, 
forklarer Birgit.

Danmark kunne være 
et foregangsland
Udviklingen med stadigt 
større landbrug og med 60 
procent af landets jordareal 
under plov, mener Birgit er 
lodret i strid med den inter-
nationale aftale om biologisk 
mangfoldighed, den såkaldte 
Rio-konvention, som Dan-
mark tiltrådte i 1992 sam-

BLÅ BOG

Birgit Bak er 
handelsuddannet og 
læser p.t. filosofi på 
Aarhus Universitet.

Har levet sammen med 
Erik i snart 30 år. Erik har 
egen smedeforretning.
Sammen har de børnene
Line på 27 år og 
tvillingerne Lasse og 
Mikkel på 18 år. 

De overtog Refshøjgaard 
i 1995, der har 24 ha i 
omdrift - ca. 10 ha med 
kornafgrøder og 10 ha 
med græs. Desuden 
et mindre areal med 
rabarber, som afsættes 
til Marienlyst i sæsonen. 

På gården er der p.t. 
10 Hereford-kvæg og 
12 søer samt to orner. 
Desuden heste, høns og 
ænder til eget forbrug.

Læs mere om Birgit Bak 
og Refshøjgaard ‘
på www.refshoejgaard.dk
Læs mere om velfærds-
delikatesser på www.
dyrenes-beskyttelse.dk

men med en række andre 
lande. 
- Den aftale gælder jo end-
nu, og læser man lidt i den, 
er det tydeligt, at Danmark 
ikke overholder konventio-
nen på ret mange områder. 
Rio-konventionen handler 
om økologien i dens oprin-
delige betydning. Om sikring 
af den biologiske mangfol-
dighed og beskyttelse af jor-
dens ressourcer. Men faktum 
er, at udviklingen inden for 
dansk landbrug går stik imod 
konventionens ordlyd. Kon-
ventionen er i mine øjne en 
overset faktor i kampen for 
bedre og sundere fødevarer 
og rent drikkevand til fremti-
dens befolkning. Man burde i 
langt højere grad bruge Rio-
konventionen aktivt, som en 
løftestang og rettesnor for 
at skubbe udviklingen inden 
for landbruget i Danmark i 
en langt mere bæredygtig og 
økologisk retning. Danmark 
kunne være et fantastisk 
foregangsland inden for øko-
logisk landbrug og miljø. Men 
i stedet for at skille os ud fra 
mængden og blive en øko-

logisk spydspids, så fortsæt-
ter vi med at holde hånden 
over industrilandbruget og 
fremhæve, hvor vigtigt det 
er for Danmark, at det får lov 
fortsat at øge sin vækst på 
bekostning af natur og miljø. 
Faktisk synes jeg, mange af 
ulandene opfylder Rio-kon-
ventionen langt bedre, end 
vi gør i Danmark. De er me-
get mere opmærksomme på 
den og bruger den aktivt, når 
de forsøger at genfinde næ-
sten tabte ressourcer, siger 
Birgit med et lidt opgivende 
udtryk i ansigtet. 

Fuldtid på gården
Indtil fornylig har Birgit haft 
forskelligt lønarbejde ved 
siden af landbruget, men nu 
er det hendes mål at kunne 
arbejde fuld tid på Refshøj-
gaard. Derfor har hun lige 
åbnet en stor velassorteret 
gårdbutik, som udover egne 
produkter og delikatesser 
også rummer et bredt udvalg 
af økologiske kolonialvarer, 
grøntsager m.m. Desuden 
har en gruppe lokale kunst-
håndværkere, der også er 

med til at passe butikken, 
lejet sig ind og udstiller og 
sælger deres varer fra de til-
stødende lokaler. 
Udover at være dybt enga-
geret i landbruget, grisene, 
bevaringsarbejdet, familien 
og gårdbutikken læser Bir-
git såmænd også lige filo-
sofi på Aarhus Universitet, 
og har planer om senere at 
læse biologi som sidefag. 
- Jeg har altid gerne villet vi-
dereuddanne mig, men det 
er nok mest for min egen 
skyld, for jeg vil jo gerne ar-
bejde her på gården. Lige 
i øjeblikket får jeg nu ikke 
læst så meget, for jeg havde 
jo også lige en gårdbutik, jeg 
skulle have åbnet, griner Bir-
git.

Birgit Bak med et par af 
sine sortbrogede grise.
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- Det er nogle af de sidste 
hjemmeavlede hvidløg, vi 
har tilbage fra 2011, siger 
Lotte Lei. 
Hun sidder sammen med sin 
mand, Peter, på en solbeskin-
net bænk, til ære for foto-
grafen, med en kasse fuld af 
hvidløgsbundter på skødet 
og forsøger at holde varmen 
i den halvkolde forårsvind. 
Lotte og Peter bor på en min-
dre, gulkalket, stråtækt gård 
beliggende på Sydsjælland 
nogle kilometer øst for Faxe. 
De flyttede dertil i 1981 og 
forpagtede ejendommen i 
1992 af Peters forældre. Si-
den købte og overtog de går-
den i 2001. I dag har Lotte 
og Peter en af de største pro-
duktioner af økologiske hvid-
løg i Danmark, som de sælger 
til blandt andre Coop. 
- Gården blev omlagt til øko-
logi allerede inden vi for-
pagtede den, og vi har altid 
dyrket hvidløg som vores 
hovedafgrøde. I starten for-
søgte vi os med lidt majs og 
savoykål, men vi opdagede 
hurtigt, at vi ikke skulle spre-
de os for meget. Det kræver 
meget fokus at holde styr 
på en hvidløgsproduktion, 

forklarer Lotte, der er uddan-
net agronom. Peter, der er 
uddannet gartneritekniker, 
supplerer:
- Det kommer bag på de fle-
ste, hvor arbejdskrævende 
det egentlig er at dyrke hvid-
løg. Man kan for eksempel 
ikke rense hvidløg maskinelt, 
det skal altid gøres manuelt, 
selv når det er i store mæng-
der, forklarer han.

Hvidløgsdyrkning er 
manuelt arbejde
Der findes mange forskellige 
hvidløgssorter, men Lotte og 
Peter har efterhånden fun-
det et lille udvalg af sorter, 
som de har haft særligt gode 
erfaringer med at dyrke i 
Danmark. Det særlige ved 
hvidløg er, at de har såkaldt 
vegetativ formering, så det 
er hvidløgenes fed, man sæt-
ter i jorden, og som spirer og 
bliver til nye hvidløg. Da ar-
bejdet med at skille hvidlø-

genes fed fra hinanden også 
skal foregå ved håndkraft, 
bliver sætningen derfor også 
ekstra arbejdskrævende.
- Generelt skal man behandle 
hvidløg med varsomhed, så 
vi bruger rigtig meget hånd-
kraft hele vejen gennem pro-
duktionen, forklarer Peter.
- Vi benytter som regel efter-
årssorter, som f.eks. den fran-
ske sort Thermidrome, som 
kendetegnes ved, at den har 
store fed med en særlig god 
og fyldig hvidløgssmag. Sam-
tidig har den en god dyrk-
ningssikkerhed. Forårssorter-
ne er langt mere sårbare. Vi 
sætter løgene i oktober, hvor 
væksten går næsten helt i 
stå henover vinteren, for så 
at komme i gang igen når for-
året indfinder sig. Det er især 
temperaturen, men også lys-
mængden, der er afgørende 
for, hvornår de begynder at 
vokse for alvor.
Rækkerne holdes rene med 

radrenser og hakkejern, men 
ellers kræver hvidløgene 
ikke så meget pleje, mens 
de vokser. De største proble-
mer er forskellige skimmel-
svampe og kvikgræs. Selv 
de omkringlevende harer og 
rådyr lader dem i fred. De fri-
ske hvidløg høstes i midten 
af juni, mens de hvidløg, der 
skal tørres og på lager, høstes 
i slutningen af juli. Løgene 
holder sig til januar-februar.

Startede import efter 
katastrofeår
De fleste år har der været 
gode udbytter, men et år gik 
det helt galt.
- I 1996 høstede vi mindre, 
end vi havde plantet, så det 
var ret katastrofalt. Det var 
det år, vi besluttede os for at 
starte egen import af økolo-
giske hvidløg, fortæller Lotte.
Valget faldt på en eksportør 
fra Frankrig, som senere blev 
skiftet ud med en fra Argen-
tina, som de fik kontakt med 
på BioFach.
- Vi har været oppe på at im-
portere 20 ton økologiske 
hvidløg om året, men nu er 
vi stoppet med at importere 
i så store mængder, fortæller 
Peter.
- Konkurrencen er også ble-
vet stor fra andre lande, fort-
sætter Lotte.
- De helt store producenter 
kommer især fra Kina, hvor 
de kan levere nogle store 
flotte hvidløg, men de sma-
ger altså bare slet ikke lige så 
godt som dem, vi kan få fra 

Lotte og Peter Lei 
er blandt de få i 
Danmark, der dyrker 
økologiske hvidløg

BlÅ BOG

Lotte Lei er uddannet Agronom. 
Lotte har været medlem af bestyrelsen i Økologisk 
Landsforening og er i dag næstformand i foreningens 
Frugt-, Bær- og Grøntudvalg. Er desuden formand for 
Biodania, de økologiske frugt- og grønsagsproducenters 
netværk.

Peter Lei er uddannet gartneritekniker.
Der er 12 ha jord i omdrift, og der høstes årligt omkring 
10 ton hvidløg.
Peter har en datter på 39 år og sammen har de to piger 
på 17 og 24 år.

Læs mere om Lotte og Peters hvidløg og vin på www.
hvidløg-vin.dk

Frankrig og Argentina, eller 
dem som vi selv dyrker. 
Selvom Lotte og Peter skruer 
ned for importen, vil de fort-
sat bevare lidt import, da de 
løbende leverer hvidløg til 
Thises hvidløgssmør. Men ti-
den er moden til at afsætte 
danske hvidløg, mener Lotte.
- Det var sværere før i tiden, 
hvor folk havde en skepsis. 
Kunne vi nu producere hvid-
løg i Danmark, som var gode 
nok, for det er jo en middel-
havsting? Og ja det kan vi, 
slår Lotte fast. 
- Fremover vil vi selv produ-
cere det meste og udvider 
samtidig sæsonen ved at 
lagre noget på køl. Desuden 
vil vi sælge sættehvidløg di-
rekte via vores hjemmeside. 
Vi håber også at kunne udvi-
de vores salg til catering- og 
restaurationsbranchen, men 
jeg er jo ikke lige supersæl-
ger-typen, der kommer og 
sparker døren ind, erkender 
Lotte. 

Voksende nebengesjæft
Ved at drosle ned for im-
porten af hvidløg bliver der 
også perioder med mere tid 
til Lotte og Peters voksende 
nebengesjæft: import af 
økologisk og biodynamisk 
vin. Det er især Lotte, som er 
drivkraften i vinforretningen. 
- Det er rart at have noget 
andet ved siden af hvidlø-
gene. Der er en mere direkte 
kontakt med slutkunderne, 
og den dimension holder jeg 
meget af, forklarer Lotte. 
Vinen sælges engros til 
blandt andet gårdbutikker, 
men også på markeder og til 
private direkte fra gården. 
- Folk reagerer ind imel-
lem lidt sjovt på, at det er 

Hvidløgsdyrkerne fra Faxe
en kvinde, som står og gør 
sig klog på vin. Det plejer 
jo gerne at være mændenes 
domæne. Det er ofte kvinder, 
der kommer hen til mig og vil 
høre nærmere, og efter lidt 
tid fortæller de mig så, at de 
lige skal have manden med 
på råd, for de ved ikke selv så 
meget om vin, fortæller Lotte 
og bryder i et grin. 
Vinene importeres fra små 
franske producenter, som 
Lotte og Peter selv har fun-
det under deres mange be-
søg i de forskellige franske 
vindistrikter. 
- Det er heldigvis ved at 
være gået op for de franske 
økologiske og biodynamiske 
vinproducenter, at det ikke er 
nok, vinen er økologisk, den 
skal også smage godt, forkla-
rer Lotte med et smil.
- I dag dyrker flere vingårde i 
bl.a. Alsace deres druer efter 
de biodynamiske principper, 
uden dog at reklamere med 
det, simpelthen fordi de får 
en bedre kvalitet af deres 
vine.

Atter i økologiens
tjeneste
Lotte har siden sine helt 
unge år interesseret sig me-
get for miljøet og for for-
eningsarbejde. Ikke mindst 
inspireret af sin far, der 
blandt andet stiftede sit eget 
miljøparti. Igennem otte år, 
tilbage i 90’erne, sad Lotte i 
bestyrelsen for det tidligere 
Landsforeningen Økologisk 
Jordbrug (LØJ), der siden 
fusionerede med Økologisk 
Landscenter og blev til Øko-
logisk Landsforening. I dag 
bestrider hun posten som 
formand for Biodania, de 
økologiske frugt- og grøn-

sagsproducenters netværk.
Da Peter og Lotte deltog på 
Økologisk Landsforenings 
generalforsamling i år, var 
det derfor et stykke tid siden, 
de sidst havde været med:
- Det var rigtig sjovt at være 
med igen og interessant at se, 
at der også var mødt en del 
flere repræsentanter op for 
det konventionelle landbrug. 
Jeg synes stadig, foreningen 
skiller sig ud, og jeg kunne 
også mærke på kollegerne, 
at de generelt er glade for 
at være en del af Økologisk 
Landsforening. Jeg tror, det 
er vigtigt at holde fast i mixet 
af landmænd, forbrugere og 
virksomheder. Selv om der 
er modstridende interesser 
mellem grupperne, så tror 
jeg på, at den mangfoldig-
hed er med til at skabe en 
værdifuld dynamik, som gør, 
at noget nyt og spændende 
kan opstå. Når jeg ser tilbage, 
kan jeg se, at der er sket me-
get med foreningen, siden vi 
sidst var med til generalfor-
samlingen, og det hele virker 
meget mere professionelt, 
fortæller Lotte. 
På generalforsamlingen tog 
hun imod en opfordring om 
at stille op til bestyrelsen for 
Frugt-, Bær- og Grøntudval-
get, og det endte med, hun 
blev valgt til næstformand. 
- Det er vel lidt som cirkushe-
sten, der kan lugte savsmuld. 
Bestyrelsesarbejdet har givet 
mig et godt netværk, som jeg 
har haft stor glæde af gen-
nem tiden og jeg synes bare, 
det er sjovt at være med, der 
hvor tingene sker, og få ind-
flydelse på udviklingen af 
økologien, slutter Lotte.
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- Jeg har aldrig villet mis-
sionere om økologien. Mine 
marker og bedriften taler 
for sig selv. Mine køer er alle 
højtydende (10.000 kg EKM 
pr. årsko) - det er nødvendigt, 
når man er lille - og mine 
afgrøder står ofte lige så 
flot eller bedre end de kon-
ventionelles. Men jeg er her 
ikke på trods af noget. Jeg er 
her, fordi jeg godt kan lide at 
drive landbruget sådan, som 
jeg gør det nu, og jeg har in-
gen ambitioner om at blive 
større.
Ordene kommer fra økolo-
gisk mælkeproducent Arne 
Noe, der sammen med sin 
kone Anette, driver et fa-
milielandbrug på 71 hektar 
med 68 køer i Lemvig i Vest-
jylland. Mælken leveres til 
Thise Mejeri til produktion af 
deres Vesterhavsost.
Arne Noe er født og opvok-
set på gården ’Blåbjerg’. Det 
var hans bedstefar, der købte 
gården i sin tid. Siden over-
tog Arnes far gården, og i 
1984 blev det så Arnes tur, 
så det nu er tredje genera-
tion, der driver gården. 
- Ingen af mine tre drenge 
har lyst til at overtage går-
den, men det har jeg det 
også helt fint med. De skal 
ikke overtage gården for min 
skyld, siger Arne Noe.
- Det var noget andet, da jeg 
skulle overtage gården. Det 
kom bare helt naturligt - det 
var slet ikke noget, vi snak-
kede om dengang. Begge 
mine forældre var i perio-
der så alvorligt syge, at jeg 
og mine søskende nærmest 
drev landbruget alene indi-
mellem. 
Selv om han var nummer ni 
ud af en søskendeflok på 
ti - og selv om han har seks 
brødre og tre søstre, som i 

princippet lige så godt kunne 
have overtaget gården, så var 
det ham, der endte med at 
gøre det, mens de andre tog 
studentereksamen og blev 
lærere, præster, forskere osv.
 - Jeg interesserede mig for 
landbruget, men måske det 
også var fordi, jeg var for 
dårlig til at sige nej - også 
dengang, siger Arne med et 
skævt smil. 

Pestilens at sprøjte
Da Arnes far havde gården, 
var det et rigtigt gårdmands-
sted med både køer og svin. 
I 1970 blev der bygget en ny 
bindestald, så der var plads 
til 30 køer og 100 svin. Da 
Arne overtog gården i 1984, 
røg svinene ud, og i 1991 
lagde han om til økologi.
- Jeg var da en god sprøjte-
fører, griner Arne, men jeg 
havde altid været kritisk 
over for sprøjtegifte og sat 
spørgsmålstegn ved, om jor-
den kunne tåle så kraftig en 
udbytning.
- Jeg syntes, det var en pesti-
lens at skulle ud og sprøjte 
roer sådan en dejlig som-
meraften på et nøjagtigt tids-
punkt. Det betød også noget, 
at venner og kolleger lagde 
om i den periode, og økono-
mien så fin ud, så vi sprang 
til. Vi ville rigtig gerne økolo-
gien, fordi vi syntes, den var 
et godt og bæredygtigt dyrk-
ningsprincip og samtidig en 
spændende landbrugsfaglig 
udfordring. Man er meget 
mere afhængig af godt dyrk-
ningshåndværk, når man ikke 
kan sprøjte sig ud af proble-
merne. 
Men i starten af det nye årtu-
sinde stod Arne i et dilemma. 
- Jeg stod lidt ved en skille-
vej med en nedslidt binde-
stald og vidste ikke rigtig, om 
jeg havde lyst til at fortsætte 
som landmand. Så jeg tog en 
uddannelse som humanø-
kolog på Ålborg Universi-
tets Center, med henblik på 
at kunne skifte erhverv og 
arbejde med f.eks. miljøle-
delse. 
Alligevel ombestemte Arne 
sig efter endt uddannelse 

og besluttede i stedet at 
fortsætte som landmand, og 
investerede derfor i ny stald 
med malkerobot. 

Malkerobot og 
afgræsning
- Jeg har altid haft dårlig ryg 
og derfor haft et erklæret 
mål om, at alting skulle være 
så nemt som muligt. Så da vi 
byggede ny stald på bar mark 
i 2003, investerede vi i en 
malkerobot og et hydraulisk 
foderbord til blok-fodring, 
fortæller Arne. 
- Malkerobotten klarer det 
meste af det manuelle ar-
bejde ved malkningen, og 
foderbordet skal bare fyldes 

med en foder-blok en gang 
om ugen, så det har helt sik-
kert lettet mit arbejde be-
tragteligt. Det gør også, at 
jeg ikke føler mig så nedslidt 
på trods af mine 54 år, og at 
jeg får tid til at gøre andre 
ting ved siden af mit arbejde. 
Fordelen ved min robot er 
desuden, at den kan være 
med til at sikre den stramme 
styring af afgræsningen, som 
jeg benytter på bedriften. 
Alt for få økologer med mal-
kerobotter udnytter afgræs-
ningens indkomstpotentiale. 
Jeg har valgt at gøre en dyd 
ud af nødvendigheden, så 
om sommeren består 80 % 
af grovfoderet af græs. No-

gen siger, afgræsning er en 
kunstart, men det er nu nok 
at overdrive, siger Arne og 
smiler lidt forlegent. 

Vaccineret mod stordrift
I princippet kunne Arne godt 
investere i endnu en robot 
og købe mere jord, men det 
har han ikke lyst til.
- Fordelen ved at drive land-
brug, som jeg gør, er, at jeg 
stort set selv kan bestemme, 
hvornår jeg vil arbejde. Efter 
jeg er kommet i byrådet, har 
vi fået en medhjælper ansat 
på 1/3 tid, men ellers kan jeg 
klare det meste alene med 
hjælp fra robotten og foder-
bordet. Og så bruger jeg ma-

skinstationen til det meste 
i marken. Vi har kun selv en 
traktor med en plov, en så-
maskine og en ukrudtsharve, 
fortæller Arne.
- En af ulemperne er så, at 
jeg kun er mig. Jeg får ikke 
dækket mit sociale behov og 
har ikke et arbejdsfællesskab 
omkring landbruget med no-
gen. Men det er jo nok derfor, 
jeg er så social og udadvendt 
i min fritid, griner Arne.
- Jeg er delt i min holdning til 
vækst. Jeg har intet imod nye 
initiativer, som er nytænken-
de, bæredygtige og miljø-
mæssigt forsvarlige, men jeg 
bryder mig ikke om vækst, 
som udelukkende bygger på 

Ikke så ringe at være lille

Arne Noe fra Lemvig 
kan fint brødføde 
familien med mindre 
landbrug

BLÅ BOG

Født i 1957. Nummer ni ud af en søskendeflok på ti. 
Gift med Anette Noe, som er deltidsansat på Bovbjerg 
Fyr. 

Har tre drenge: Mads (1986) som læser datalogi, Simon 
(1989) aftjener sin værnepligt og Peter (1993) som er 
under uddannelse. 

Uddannet landmand med grønt bevis fra Kalø i 1984.
Humanøkolog TD (uddannelse i miljø-ledelse fra AUC 
2002).

Økologisk landmand og andelshaver i Thise Mejeri.

Medlem af Lemvig Byråd for SF siden 2009 .

Medlem af Teknik- og Miljøudvalget i Lemvig 
Kommune.

Medlem af Åbent Landbrug (Lemviggården).

Formand for Thise Mejeri – 1992-2000 - i dag 
folkevalgt revisor i Thise Mejeri.

Formand for menighedsrådet i Vandborg Sogn.

Næstformand for Vandborg Sogneforening.

Desuden meget aktiv sammen med sin kone i frivilligt 
arbejde ved Bovbjerg Fyr samt i to forskellige lokale 
sangkor.
Har gennem tiden været leder for KFUM spejderne, 
Familielandbruget og Naturfredningsforeningen m.m.
Overtog og købte gården af sine forældre i 1984. 
Lagde om til økologi i 1991. 

Læs mere om Arne Noe og se lille video fra gården på 
http://anoe.dk/arne

et ønske om merindtjening 
uden hensyntagen til andre 
værdier, som f.eks. natur og 
miljø. Men det at være lille 
er altså ikke nødvendigvis 
bedre end at være stor. Der 
er fordele og ulemper ved 
begge dele.

Fremtid i mindre 
landbrug
Mange landmænd ville nok 
stille spørgsmål ved, om man 
overhovedet kan leve af så-
dan et landbrug i dag, og om 
det har en fremtid nu, hvor 
tendensen går i retning af 
større og større landbrug.
- Jeg plejer at sige, at hvis 
vi skulle leve inde i byen på 
samme niveau, som vi lever 
her, så skulle vi have to gode 
funktionærlønninger. Alle 
år har vi haft positive tal på 
bundlinjen, og det har fun-

geret fint for os. Så jeg tror 
også på, at landbrug af vores 
størrelse har en fremtid, si-
ger Arne.
- Det kan sagtens lade sig 
gøre at leve af et mindre 
landbrug i dag. Man skal 
bare være opmærksom på 
fordelene og ulemperne, in-
den man går i gang, og tage 
sine forholdsregler. Og så 
skal man sørge for at tænke 
smart og udnytte de oplagte 
indkomstpotentialer, der er i 
produktionen eller på bedrif-
ten. 
- Jeg tror, mange danskere 
er lidt for forkælede i dag 
og ikke regner landbrug for 
noget særligt. Men det er 
faktisk et godt arbejde, som 
giver meget identitet, og det 
er også et meningsfyldt ar-
bejde. 
Arne har aldrig mødt andet 

end respekt fra andre land-
mænd i området, og han har 
flere gode kolleger og ven-
ner, som er konventionelle 
eller har større landbrug end 
hans eget.

Stort engagement
At Arne stadig har vanskeligt 
ved at sige nej til nye opga-
ver og udfordringer afspej-
les i hans engagement i en 
række aktiviteter i lokalsam-
fundet. Han sidder i Lemvig 
byråd for SF, er med i to lo-
kale sangkor, er formand for 
det lokale menighedsråd, er 
aktiv i Åbent Landbrug og i 
Thise Mejeri - hvor han også 
var formand 1992-2000, ak-
tiv frivillig på Bovbjerg Fyr, 
hvor han i juli 2011 spiller 
med i teaterforestilling osv. 
- Jeg har altid haft en idé 
om, at jeg ville gøre en for-

skel i forhold til det bedre 
liv, blandt andet ved at være 
med til at udvikle gode ideer 
sammen med andre. Det kan 
nemt komme til at lyde lidt 
frelst, men det er nu ikke 
hensigten, forklarer Arne 
med en vis ydmyghed i stem-
men.
- Det er ofte de gode ideer, 
der kan gøre den store for-
skel, og det vil jeg gerne give 
mit bidrag til. Et eksempel er 
Thise Mejeri, som jeg mener 
har gjort en forskel ved hele 
tiden at fostre nye og gode 
ideer og udvikle nye pro-
dukter. Thise har altid været 
på pletten, hvis Arla forpas-
sede en chance. Havde Thise 
og de andre mindre meje-
rier ikke været der, havde 
de ikke kunnet holde Arla til 
ilden. På den måde kan man 
sige, at Thise - på trods af 

sin størrelse, men i kraft af 
sin evne til at få nye ideer - 
er en af grundene til, at Arla 
er verdens største øko-me-
jeri i dag, siger Arne med et 
skælmsk smil. 

Kirkegang er ren 
meditation
Arne Noe lægger ikke skjul 
på, at en del af hans indre 
drivkraft kommer af at gå i 
kirke hver søndag.
- Selv om jeg er vokset op i et 
indremissionsk hjem, opfat-
ter jeg mig selv som kristen 
i grundtvigiansk forstand,  
hvor det handler om lys, opti-
misme, glæde og fællesskab. 
For mig er det ren meditation 
at gå i kirke hver søndag og 
synge sammen med andre 
mennesker, siger Arne. 
- Kristendommens værdier 

om ansvaret for hinanden og 
for det skabte passer godt 
sammen med den økologiske 
tanke, synes jeg. Det handler 
om at tage vare på naturen 
og sikre kommende gene-
rationer i taknemmelighed 
over det, vi har fået.
Arne Noe blev i 2009 hæd-
ret af Landbrug og Fødeva-
rer, som ’Forretningsmæssig 
frontløber til efterfølgelse’, 
for sin evne til at drive en 
mindre gård med sund øko-
nomi ved hjælp af godt land-
mandskab og stram omkost-
ningsstyring.

Småt kan være 
ganske udmærket, 
mener Arne Noe.
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- Jeg kan jo se, der er noget 
galt. Der er en ubalance i 
vores samfunds måde at be-
handle naturen og miljøet 
på, og der skal handles, siger 
Christina Kirstinesgaard med 
fast blik og overbevisning i 
stemmen. 
- Jeg føler simpelthen en 
pligt – en indre pligt – til at 
gøre noget. Nogen skal gøre 
noget, og jeg må jo starte 
med mig selv.
Christina Kirstinesgaard sid-
der ved stuebordet i det 
gule hus, hvor hun bor med 
sin mand Kaare og deres 
tre børn i alderen 6 til 14 
år. Huset ligger i den lille 
landsby Allerup lidt syd for 
Odense og er omkranset af 
store marker,. I den lille have 
står to bistader, hvor der 
i sommerhalvåret hersker 
livlig aktivitet,. Man mær-
ker straks, at Christina er et 
menneske, der i perioder må 
have et aktivitetsniveau, der 
er på højde med biernes i 
den varme tid.
Christina bruger nemlig en 
stor del af sin tid på frivil-
ligt arbejde for blandt andet 
Økologisk Landsforening og 
Danmarks Naturfrednings-
forening. Det er ikke, fordi 
hun ikke ville kunne finde sig 
et godt betalt løn-arbejde og 
få råd til en stor bil, 50” flad-
skærms-tv og designermøb-
ler, men alt dette har hun 
bevidst valgt fra. Penge til 
dagen og vejen skaffer hen-
des mand Kaare, som er den 
eneste med fast lønarbejde i 
huset. 

Sejlede jorden rundt
 Det stod ikke skrevet i korte-
ne, at Christina skulle bruge 
så megen tid på at arbejde 
som ulønnet frivillig. Der var 
derimod fuld fart på arbejds-
livet fra starten. I 80´erne 
sejlede hun jorden rundt i 
et par år som radiotelegrafist 
på flere forskellige skibsru-
ter for ØK. 
- Jeg kan stadig morse, selv 
om det er så mange år siden. 
Det sidder i fingrene, siger 
Christina og griner, mens hun 
laver en morse-bevægelse 
med fingeren på bordpladen. 
Da hun kom hjem tog hun en 
ny uddannelse som elektro-
nik-tekniker. Hun arbejdede 
i nogle år, som projektleder 
inden for ultralydsscannere, 
med ansvar for service i hele 
Vesteuropa, og senere var 
hun med til at lede udvik-
lingen af softwarestyring til 
Avedøreværket og H.C. Ør-
stedsværket. 
- Det var spændende jobs 
med mange rejser og stort 
ansvar, og hvor jeg arbej-
dede stort set i døgndrift 
i lange perioder, fortæller 
Christina.
 
Det første barn
- Men så skete der noget. Vi 
fik vores første barn i 1997 
og kort tid efter vores andet 
barn, og jeg indså hurtigt, at 
mit ret hektiske arbejdsliv 
ikke rigtig harmonerede med 
et familieliv med børn. Så jeg 
startede i stedet i 1999 mit 
eget lille firma – Potentiana. I 
firmaet tilbød jeg blandt an-
det projektledelse og fore-
dragsvirksomhed, men ret 
hurtigt blev en stadigt større 
del af arbejdet ulønnet fri-
villigt baseret. Jeg havde al-
lerede udført en del frivilligt 
arbejde under min barsel, 
så det kom helt af sig selv. 
Vores børn gik i Rudolf Stei-
ner-børnehave og er siden 
fortsat i Steiner-skoler, og 
det var også med til at åbne 
mine øjne yderligere for an-
dre værdier. Jeg begyndte 

for alvor at interessere mig 
for sammenhængende i na-
turen, for økologien og hele 
det antroposofiske område. 
Faktisk blev jeg så optaget af 
det, at jeg tog en uddannelse 
som Rudolf Steiner-lærer på 
weekendkursus, fortæller 
Christina begejstret.
- Og så udviklede det sig slag 
i slag. Jeg elsker at studere 
og lære nyt, og jeg mener 
også, det er vigtigt i forhold 
til det frivillige arbejde, at 
man hele tiden udbygger 
sine kompetencer og dygtig-
gør sig yderligere. Det er en 
stor opgave at udføre frivil-
ligt arbejde, hvis man vil no-
get seriøst med det, fastslår 
Christina. 
Udover uddannelserne som 
radiotelegrafist, elektronik-
tekniker og Rudolf Steiner-
lærer, kan Christina skrive 
merkonom i innovation på 
sit CV. Og for at det ikke skal 
være løgn, er hun netop nu 
i gang med at læse til mil-
jøbiolog på Odense Univer-
sitet, så hun om fire år kan 
tilføje endnu en titel og ud-
dannelse til sit CV. 
- Jeg bruger cirka en tredje-
del af min vågne tid på stu-
diet, en tredjedel på familien 
og så den sidste tredjedel 
på alt det frivillige arbejde, 
siger Christina efter lidt ho-
vedregning.
 
Aktiv med 
foreninger og skole 
Selv om hun er vokset op 
på Østerbro i København, 
har natur og miljø altid haft 
hendes interesse, og hun var 
som ganske ung blandt an-
det medlem af Greenpeace. 
Men frivilligt arbejde kom 
først til at fylde noget for al-
vor, efter børnene blev født. 
I dag er hun er aktiv i Fyns-
gruppen, Økologisk Lands-
forenings forbrugergruppe 
på Fyn, som hun også var 
med til at starte, og hun ta-
ger ofte ud til forskellige 
arrangementer som repræ-
sentant for foreningen. Der-

Jeg føler en indre pligt til at gøre noget
udover er hun medlem af 
bestyrelsen for Danmarks 
Naturfredningsforening på 
Fyn, hvor hun blandt andet 
har økologi og biodiversitet 
som sine fokusområder. Hun 
gør også stadig et stykke fri-
villigt arbejde på Rudolf Stei-
ner-Skolen i Odense, hvor 
alle børnene i dag går i skole.  
Men ambitionerne med det 
frivillige arbejde stopper 
ikke der.

Mad A/S
Det sidste års tid har Christi-
na nemlig brugt rigtig meget 
af sin frivillige arbejdstid på 
at få stablet et stort filmpro-
jekt på benene: en dansk ud-
gave af den kontroversielle 
film ‘Food Inc’. Den danske 
pendant har arbejdstitlen 
‘Mad A/S’. Ideen fik hun lige 
efter premieren på ‘Food Inc.’ 
i Odense sidste år, og den har 
siden taget form og vokset 
sig stor.
- Det fantastiske ved Food 
Inc. Er, at den viser de store 
sammenhænge. Man peger 
ikke fingre af landmanden, 
men viser, at de er underlagt 
et system, som er så altom-
fattende, at det er meget 
vanskeligt at komme ud af – 
selv om man gerne vil, siger 
Christina med en bekymret 
mine.
- Vi vil heller ikke give land-
manden skylden i Mad A/S. 
Vi vil derimod forsøge at vise, 
hvordan tingene ser ud i Dan-
mark; hvordan landbrugspro-
duktionen er gået fra at være 
et samspil med naturen til en 
kamp mod naturen. Og så vil 
vi vise mulige veje ud af det, 
som f.eks. økologisk og bio-
dynamisk landbrugs- og fø-
devareproduktion, men også 
hvor svært det faktisk er at få 
økologien ud til forbrugerne. 
For selv om økologien fylder 
lidt mere i butikkerne i dag, 
så er der lang vej igen, forkla-
rer Christina. 

Tror på det lykkes 
Men der er også et stykke 

vej, før filmen Mad A/S bliver 
en realitet. 
- Alt er på plads. Vi har styr 
på alt det praktiske med in-
struktør, filmhold og hele 
produktionsapparatet. Vi har 
fået ja fra de landmænd, pro-
ducenter og forskere, som vi 
gerne vil have skal medvirke 
i filmen, så vi kunne gå i gang 
i morgen, hvis det skulle 
være. Men vi mangler altså 
desværre stadig en hel del 
penge, før vi kan sætte det 
hele i gang, erkender Chri-
stina. 

Filmen har et budget på 1,5 
mio. kr. men der er kun ind-
samlet lige godt 50.000 kr. 
via personlige bidrag fra folk, 
der bakker op om ideen. Selv 
om der er søgt over 16 for-
skellige fonde, har de stadig 
ikke opnået støtte, men Chri-
stina ser alligevel meget op-
timistisk på det og er sikker 
på, at filmen nok skal blive til 
noget før eller siden.
- 95 % af tiden tror jeg på, 
at projektet vil lykkes, siger 
Christina. 
- Men der vil altid være nogle 
perioder, hvor man tvivler el-
ler får en dukkert. Men den 
tid varer heldigvis kun kort, 
for jeg har et kæmpe net-
værk, som er guld værd, og 
hvor vi støtter hinanden. Så 
ved fælles hjælp er jeg sikker 
på, det vil lykkes, smiler hun.

Dialog og aktivisme
Selv da Christina var med i 
Greenpeace, hørte hun ikke 
til hardcore aktivisterne, men 
hun mener, der er brug for 
både dem, der ønsker dialog, 
og dem som ind imellem gør 
noget fysisk aktivt som f.eks. 
Greenpeace aktivisterne. 
- Jeg ønsker altid at starte 
med en dialog, men nytter 
det ikke noget overhovedet, 
så er man jo nødt til at hand-
le. Jeg anmeldte selv en lokal 
svinebonde til politiet, efter 
jeg havde forsøgt at snakke 
med ham uden held, beretter 
Christina. 

- Han spredte gylle ud på den 
frosne jord og påstod, at han 
havde fået lov til at gøre det 
af landbrugskonsulenten. Ef-
ter jeg havde anmeldt ham, 
ankom Brandvæsenet med 
fuld udrykning til stedet, og 
det gjorde ham naturligvis 
forskrækket og gal. Så efter 
kort tid ringede han mig op 
og skældte mig huden fuld. 
Det var ikke rart, men jeg hå-
ber alligevel, det hjælper på 
længere sigt. 
Mange ville nok få den tanke, 
at Christina må tilhøre den 
yderste venstrefløj, men for 
hende er kontakten til poli-
tikerne mere et nødvendigt 
onde.
- Jeg er totalt uinteresseret i 
politik, fastslår hun. 
- Det er et skuespil, der 
har spillet fallit. Man ser jo 
ildsjæle komme ind på Chri-
stiansborg og så efter et 
par år, så laver de selv kor-
ridoraftaler. Men de har en 
stor magt, og derfor er det 
nødvendigt at forsøge at 
påvirke dem, så de kan æn-
dre holdning på afgørende 
områder. Senest har jeg for 
eksempel gjort Margrethe 
Vestager opmærksom på de 
kummerlige forhold, vores 
mink bliver opdrættet under 
i Danmark, efter at have set 
hende udtale sig positivt om 
pelse i et video-indslag på 
Youtube. Jeg sendte hende 
dokumentation for, hvordan 
mink produceres her i lan-
det, og til sidst måtte hun al-
ligevel erkende, det kom bag 
på hende. Der er så mange 
politikere på Christiansborg, 
der ikke aner en pind om, 
hvordan det foregår herude 
på landet, sukker Christina 
opgivende.

Vil ikke opgive sin
frivillighed
Selv om det er en lang og sej 
kamp op ad bakke, vil Chri-
stina fortsætte sin ihærdige 
indsats i det frivillige arbej-
de. 
- Jeg tror, det er sundt at 

være entusiastisk. At få lov at 
gøre noget uden at få penge 
for det. Man arbejder også på 
en anden måde, når man ikke 
får løn for det og får en dejlig 
positiv energi indeni, forkla-
rer Christina. 
- Når jeg om fire år er fær-
diguddannet som biolog, så 
vil jeg da givetvis tage no-
get lønnet arbejde i for ek-
sempel et forskningsprojekt, 
men jeg vil fortsat lave mit 
frivillige arbejde ved siden 
af, slutter Christina.

BLÅ BOG
Født 1961
Gift med Kaare, som er 
servicechef hos Glud og 
Marstrand

Har børnene: 
Eline på 14 år 
Fanny på 12 år 
Rune på 6 år

Uddannelser: 
Radiotelegrafist 
Elektronik-tekniker,  
Merkonom i Innovation 
Rudolf Steiner lærer 
I gang med uddannelse 
til Miljøbiolog på 
Odense Universitet.

Aktuelt frivilligt 
arbejde: 
Medstifter og medlem af 
Fynsgruppen, Økologisk 
Landsforening. 
Medlem af bestyrelsen 
i Danmarks 
Naturfredningsforening, 
Odense. 
Rudolf Steiner-Skolen, 
Odense 
Filmprojektet Mad A/S
Læs mere om 
filmprojektet Mad A/S 
og se trailer for filmen 
på www.mad-as.dk 
Læs mere om Christina 
Kirstinesgaard på 
hendes hjemmeside: 
www.kirstinesgaard.dk

Christina 
Kirstinesgaard 
arbejder frivilligt 
i miljøets og 
økologiens tjeneste
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- Leder du efter Svend Erik, 
spørger en mand i arbejdstøj 
avisens udsendte, der står og 
banker formålsløst på Svend 
Erik Hjuler Rasmussens ho-
veddør i stuehuset på gården 
Korsmedergaard lidt vest for 
Randers. 
- Han er ovre i butikken - inde 
bagved, siger manden ven-
ligt og går målrettet videre.
Over for stuehuset ligger 
store bunker af Halloween-
græskar og kasser med friske 
grøntsager med prisskilte 
i. Et par helt nye skilte med 
’Korsmedergaard Gårdbutik’ 
er endnu ikke blevet hængt 
op. 
Det store butikslokale er 
mennesketomt, men byder 
på alt hvad der kendetegner 
en velassorteret økologisk 
gårdbutik. Der er et bredt ud-
valg af friskhøstede grøntsa-
ger og frugt, et overvælden-
de stort sortiment af frosne 
økologiske kødudskæringer 
fra både okse, svin, fjerkræ 
og råvildt. Økologiske vine 
og delikatesser. På en mel-
kværn kan man male sit eget 
mel, og der er æblemost af 
egen avl på køl. 
Ude i baglokalet står Svend 
Erik og bundter noget per-
sille. Og der går et stykke tid, 
før vi kan gå ind i stuehuset 
og snakke, for der skal lige gi-
ves besked om, hvad der skal 
gøres, til manden fra før, og 
mobiltelefonen ringer også 
midt i det hele. 
- Jeg elsker at have travlt og 
ved ikke, hvad stress er for 
noget, siger Svend Erik med 
et glimt i øjet, da det efter 
en stund er lykkedes os at 
komme tilbage til stuehuset 
og ind i varmen. 
- Der er så meget, jeg gerne 
vil nå endnu. Jeg har lige så 
meget, jeg gerne vil de næ-
ste 25 år, som jeg havde, da 

jeg var 25 år. Jeg har haft en 
god og spændende tredje al-
der, nu håber jeg, at den fjer-
de alder bliver lige så god, 
tilføjer han og griner.

En ny start
Svend Erik købte sin nuvæ-
rende gård, Korsmedergaard, 
der kun ligger få kilometer 
øst for Randers, tilbage i 
1996. Indtil 1990 havde han 
ellers haft sin egen malke-
kvægsbedrift med hundrede 
køer ved Kolind på Djursland 
gennem 25 år. Men han gik, 
som så mange andre land-
mænd før ham, i betalings-
standsning og måtte sælge 
gården på tvangsauktion. 
Med en gæld på to mio. kro-
ner søgte Svend Erik om 
gældssanering og fik det. Og 
så var der ikke andet for, end 
at komme op på hesten igen 
og få skrabet nogle penge 
sammen til en ny gård.
- Jeg satte mit privatforbrug 
til et rundt nul, og så sparede 
jeg sammen til en ny gård, 
fortæller Svend Erik. 
- Jeg havde arbejde mange 
forskellige steder, og det var 
både i landbruget og med en-
treprenørarbejde og lignen-
de. Kreditorerne har jo nok 
undret sig jo lidt, da jeg efter 
seks år havde sparet nok sam-
men til at købe Korsmeder-
gaard i 1996, men jeg kunne 
jo dokumentere, at jeg havde 
tjent hver en krone på ærlig 
vis. Det var relativt nemt at 
spare op, for lige siden tres-
serne har vi fået mere og 
mere i løn for mindre og min-
dre arbejde. At jeg fik gården, 
var lidt held i uheld. Den hav-
de tilhørt en ung mand, der 
havde måttet opgive gården, 
så den var billigt til salg. Det 
var også lige inden, priserne 
begyndte at eksplodere, erin-
drer Svend Erik.

Nyde sit otium
Det var egentlig planen, at 
Svend Erik i en alder af 60 år 
ville til at nyde sit otium og 
ud at rejse og slappe af. Han 
havde tænkt sig at forpagte 
de 60 hektar jord ud, så kun-
ne det lige løbe rundt. 
- Jeg havde bestilt en bil-
let til Australien og havde 
regnet med, at jeg skulle af 
sted, men så fik jeg et godt 
tilbud om en kontrakt med 

Dueholm Æg, og derfor af-
bestilte jeg billetten og fik i 
stedet sat gang i min ægpro-
duktion. Jeg begyndte med 
4000 høns i 1996, fortæller 
Svend Erik.
Sideløbende med ægpro-
duktionen begyndte Svend 
Erik i 1998 at dyrke jordbær, 
og derefter gik det slag i slag.
- I dag dyrker jeg 11 hektar 
med en række forskellige 
grøntsager som kål, kartofler, 
porrer, jordskokker o.s.v. Så 
har jeg en hel del frugttræer 
inde i hønsegården med kir-
sebær, æbler, hyld og pærer. 

En pæn del af min afsætning 
i dag udgøres af asier og 
drueagurker, som jeg sælger 
til Samsø Konservesfabrik. 
Jeg har også tre hektar med 
solbær, fortæller Svend Erik.

Opgav hønsene
I 2007 - i en alder af 71 år 
- tog Svend Erik det første 
spadestik til en ny stor høn-
sestald med plads til næsten 
14.000 høns, men det var et 
problem at skaffe arbejds-
kraft.
- Jeg havde brug for en mand 
til at passe stalden, men jeg 

kunne kun få udenlandsk ar-
bejdskraft, og jeg brugte alt 
for megen tid på at forklare 
tingene for ham. Man må jo 
hele tiden optimere sin be-
drift, og løsningen på proble-
met blev, at jeg valgte at leje 
hønsehus og hønsegård ud i 
2009, forklarer Svend Erik. 
Der gik imidlertid ikke lang 
tid, før Svend Erik havde 
fået en idé til et nyt initiativ 
på gården, som kunne ud-
fylde nogle af de timer, han 
havde fået til rådighed, efter 
hønsene ikke længere skulle 
passes.

- Jeg startede min nye gård-
butik for to måneder siden, 
fortæller Svend Erik stolt.
- Jeg har altid haft stalddørs-
salg siden starten i 1996, 
men nu er det en rigtig gård-
butik. Jeg har fået hjælp af 
nogle bekendte, som selv har 
haft butik. Det kræver jo en 
helt anden uddannelse end 
landmand, men indtil videre 
går det nu fint, siger Svend 
Erik.

Økologi er vejen frem
Lige fra Svend Erik købte Kor-
smedergaard, har den været 

Man må bruge livet, så længe  man har det
Svend Erik Hjuler 
Rasmussen fylder 
snart 75 år. For to 
måneder siden 
åbnede han sin 
egen velassorterede 
gårdbutik

Korsmedergaard:

60 ha jordtilliggende: 
11 ha kombineret 
hønsegård/
frugtplantage
3 ha solbær
11 ha med grøntsager. 
På resten dyrkes 
kornafgrøder.

Nye produkter:

Tørrede specialiteter
Listen over Coops Änglamark-produkter er 
udvidet med en række tørrede specialiteter til 
snack, bagværk, salat, ost med mere. Det drejer 
sig om tørrede dadler, abrikoser, tranebær samt 
pistacienødder, pinjekerner, græskarkerner og 
cashewnødder.

Fine Iadyfingers til tiramisu
Man kan nu få klassiske italienske og økologiske 
savoiardikiks - også kaldet ladyfingers – fra Il 
Fornaio. 
Savoiardikiks er 
en konditorvare 
specielt fra 
regionen 
Veneto i 
Norditalien. 
De er fine 
og sprøde, bagt på italiensk mel og hele æg. 
Savoiardikiks er den faste grundingrediens i 
”Tiramisu”, men kan også nydes som de er, til is 
eller dyppet i kaffe – og for en sikkerheds skyld er 
der en tiramisu-opskrift på pakken.

Økologgerne til børn
Arla Foods har lanceret en nøglehulsmærket 
Harmonie® yoghurt med 
jordbær/hindbær og med 
banan/pære, begge uden 
frugtstykker, i 100 g 
bægre. I samme serie 
kan man desuden få 
en nøglehulsmærket 
drikkeyoghurt med 
banan & pære, 
der sælges 4 
x 100 ml.
Yoghurt 
og drik er 
beregnet 
på børn, 
til mellemmåltid eller 
madpakke.
De forhandles i alle kæder undtagen Coop.

drevet økologisk. Og det er 
der især to grunde til.
- Jeg kan huske vi havde en 
bæk hjemme hos mine for-
ældre i 50’erne, hvor der gik 
ørreder i. Genboen brugte 
vand fra bækken til at blan-
de i giftsprøjten, og der må 
være røget noget gift ned 
i den bæk, for der døde jo 
nogle fisk dengang, men vi 
tænkte ikke nærmere over 
det. Da jeg så den bæk igen 
nogle år senere, var den 
fuldstændig død. Det fik 
mig til at tænke over, at der 
var noget galt i den måde vi 

gør tingene på. Dråben, der 
fik bægeret til at flyde over, 
var nu, da jeg på et tidspunkt 
blev opmærksom på en land-
mand, der fodrede sine køer 
med bejdset såsæd - kornet 
var lige så rødt af bejdse som 
det lys dér, siger Svend Erik 
og peger på et knaldrødt lys 
i stuen.
- Jeg forsøgte at få stoppet 
det ad flere omgange, men 
da det gik op for mig, at selv 
folk i landbrugets top den-
gang benyttede sig af kas-
seret og bejdset såsæd som 
foder til dyrene og stiltiende 

accepterede at det skete, 
da mistede jeg for alvor til-
liden til det konventionelle 
landbrug. Det var først, da 
pressen for alvor fik det på 
dagsordenen, at man tog af-
stand fra det. Så jeg beslut-
tede, at når jeg skulle starte 
min egen gård igen, skulle 
det være som økolog. Jeg sy-
nes simpelthen, jeg havde en 
forpligtelse til at gøre alt det 
godt, jeg havde gjort skidt 
i mine år som konventionel 
landmand. De konventionel-
le landmænd tænker kun på 
at tjene penge - uanset mid-

let, fastslår Svend Erik.

Forfængelighed
Og økologien er kommet for 
at blive, mener Svend Erik.
- Jeg tror, at dansk landbrug 
er 100 pct. økologisk inden 
for tyve år, siger Svend Erik 
bestemt.
- Det kan jo ikke blive ved , 
som det kører nu med stadigt 
større landbrug. Jeg tror, det 
er forfængelighed, der gør, 
at mange af dem ikke læg-
ger om i dag. De kan ikke tåle 
at se blomster i kornmarken 
og synes, det hele skal være 
sådan noget ensartet mono-
kultur. Men med deres sunde 
fornuft burde de kunne se, 
det er forkert. Man burde ud-
stykke de store landbrug til 
mindre enheder, så det igen 
bliver muligt at drive mindre 
landbrug. Jeg har altid elsket 
at bo på en gård. En gård er 
en god basis for livet, og man 
har jo bogstaveligt talt finge-
ren i jorden hver dag. Det er 
det ældste erhverv i verden, 
og efter min mening også det 
bedste. Jeg kunne slet ikke 
forestille mig ikke at skulle 
være landmand, og jeg har 
aldrig nogensinde tænkt, at 
nu gad jeg ikke mere. 
Hvad der skal ske med Kors-
medergaard, når Svend Erik 
ikke kan mere, er der skam 
også tænkt på. 
- Jeg har skrevet testamente, 
så det er der nok en løs-
ning på. Svend Erik smiler 
skælmsk og fortsætter.
- Men jeg håber da, at jeg får 
lov at stille træskoene i høn-
sehuset eller i kirsebærplan-
tagen.
Med Svend Eriks livsglæde 
og virketrang må man næ-
sten formode, at han kommer 
til at vente et pænt stykke tid 
på, at få dette sidste og yd-
myge ønske opfyldt.

Snackpølser Classic
Aalbæk Specialiteter er på markedet med 
Økologiske Snackpølser lavet på svinekød, tørret 
og røget, og med tre forskellige smagsvinkler - 
classic, m/urter eller m/sød paprika. Til madpakken 
eller som snack til at tage med på farten. 
Forhandles i poser med fire stk. i udvalgte Coop-
butikker under brandet Virkelyst.
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På en bakketop nær Harlev, 
nogle kilometer vest for År-
hus, ligger det økologiske 
gartneri Marienlyst. Her har 
Mogens Hansen produceret 
økologiske grøntsager siden 
1985, og gartneriet Marien-
lyst er i dag den tredjestørste 
leverandør af økologiske gu-
lerødder i Danmark. Udover 
hovedafgrøderne, som er gu-
lerødder og kartofler, dyrkes 
også andre grøntsager som 
pastinak, persillerod, rødbe-
der og majroer. 
Mogens blev færdiguddan-
net som væksthusgartner i 
1976. Igennem 70’erne op-
levede han, hvordan struk-
turudviklingen i landbruget 
og gartneriet gik mere og 
mere i retning af massepro-
duktion og monokultur. Der 
blev heller ikke sparet på 
hverken sprøjtemidler eller 
kunstgødning for at få udbyt-
tet i vejret. 
- Jeg synes, den måde at pro-
ducere fødevarer på var ret 
meningsløs. Da jeg fik min 
første datter i 1980 begynd-
te jeg at tænke mere over 
tingene og besluttede, at jeg 
ville starte op for mig selv. 
I 1982 var vi tre-fire grønt-
sagsavlere her i Jylland, der 
dannede en lokal afdeling af 
Landsforeningen Økologisk 
Jordbrug (senere Økologisk 
Landsforening, red.), hvor vi 
mødtes for at snakke regler 
for økologisk dyrkning. Så jeg 
har været med fra starten, 
erindrer Mogens. 

Stalddørssalg og vareture
Samme år startede Mogens 
for sig selv på lejet jord. Når 
han henvendte sig til GASA, 
grossister og i butikker for 

at spørge, om de ville aftage 
hans økologiske grøntsager, 
var det højeste, han opnå-
ede, et overbærende smil. 
Så Mogens måtte selv ud og 
sælge sine grøntsager. Ud-
over lidt stalddørssalg havde 
han torvesalg i Århus. Han 
begyndte også at levere til 
mange af de kollektiver, der 
dukkede op på den tid.
- Det var venstreorienterede 
folk fra byen, som ville flytte 
på landet. Selv om jeg ikke 
selv var helt ude på venstre-
fløjen, så sympatiserede jeg 
med tanken om det gode 
liv på landet, men mange af 
dem havde nu ikke meget 
begreb om, hvordan man 
skulle dyrke jorden, griner 
Mogens. 
Men der gik ikke længe, 
før der kom mere gang i 
butikken. FDB begyndte at 
interessere sig for økologi, og 
det betød, at Mogens kunne 
dyrke lidt større mængder. 
Han fik lavet en god aftale 
om levering af gulerødder og 
løg, og det gik så godt, at Mo-
gens begyndte at se sig om 
efter et større sted. I 1985 
købte han derfor Marienlyst, 
for at få fod under eget bord 
og mere jord.

De glade 80’ere
Der blev ved at være vækst i 
salget af de økologiske gule-
rødder fra Marienlyst i resten 
af 1980’erne. Mogens mener 
selv, at en af årsagerne var 
den megen snak om iltsvind 
i havene som følge af land-
brugets udledning af kvæl-
stof. 
Væksten fortsatte op gen-
nem 1990’erne med nogle 
få års undtagelse. Især hu-
sker Mogens 1993, hvor FDB 
begyndte at markedsføre 
økologien mere målrettet og 

samtidig satte prisen ned.
Sidst i 1990’erne ophørte 
det faste samarbejde med 
FDB.
- Salget steg så meget, at vi 
ikke kunne følge med, og vi 
var nødt til at importere fra 
udlandet. Vi havde kontak-
terne og stod for importen, 
og vi pakkede varerne om 

og solgte dem videre til FDB. 
Det kørte også fint i et par år, 
men så overtog FDB selv im-
porten, og så opløstes sam-
arbejdet til sidst, fortæller 
Mogens.
I stedet startede et nyt sam-
arbejde med Dansk Super-
marked. Et samarbejde som 
Mogens fortsat har den dag i 

dag, og hvor han leverer fast 
til Netto på Fyn og i Jylland, 
samt fire Føtex Food-butik-
ker i Østjylland.

Nye 
produktionsbygninger
Mogens har dyrket gule-
rødder lige fra starten, og i 
dag råder gartneriet Mari-

enlyst sammenlagt over ca. 
70 hektar jord. Derudover 
forarbejdes og afsættes der 
grøntsager fra yderligere 
250 hektar, hvor dyrkningen 
planlægges i fælleskab i en 
avlergruppe. 
I perioden fra 1985 og op til 
årtusindeskiftet var udvidel-
serne af produktionsbygnin-

Mogens Hansen begyndte som 
økolog i 1982 og er i dag Danmarks 
tredjestørste producent af økologiske 
gulerødder

gen på Marienlyst sket ved 
regulær knopskydning i takt 
med væksten i produktio-
nen. Men i starten af 2000 
måtte Mogens erkende, at 
bygningerne var ved at være 
udtjente. 
- Vi stod ved den berømte 
skillevej, hvor vi enten skulle 
afvikle det hele eller også 

fortsætte og udvikle. Vi end-
te med at gøre det sidste, 
smiler Mogens.
I 2004 stod det nybyggede 
vaskeri og pakkeri med tilhø-
rende lager og kontorlokaler 
klar til brug. De gamle ud-
tjente produktionsbygninger, 
der står et par hundrede me-
ter derfra, bliver dog stadig 

brugt til lager og opmagasi-
nering. 

Krisen kradser
På trods af markante stig-
ninger i salget i 2006-2008 
har produktionen på Mari-
enlyst ikke været uberørt af 
finanskrisen, og Mogens kan 
da heller ikke helt genkende 

billedet af, at økologien skul-
le trodse den økonomiske 
krise.
- Vi har haft både dårlige år 
og gode år, men siden 2009 
er salget stagneret, og nu er 
det svagt faldende. Jeg tror, 
det blandt andet skyldes, at 
folk er begyndt at spise de 
sidste halvkedelige gulerød-
der i posen. Der er ikke tale 
om en katastrofal tilbage-
gang men alligevel et fald 
over hele linjen, erkender 
Mogens.
Marienlyst har længe ekspor-
teret varer til udlandet, men 
vigtigheden af eksporten 
er blevet stadigt større som 
følge af det stagnerende salg 
i Danmark. Især Italien, som 
ikke har gulerødder i vinter-
perioden, køber mange gu-
lerødder fra Marienlyst, men 
også Norge og Tyskland har 
del i de 30 procent af gu-
lerodshøsten, som hvert år 
eksporters. 
- Vi har altid forholdt os til, 
hvad vi kunne afsætte fra år 
til år. Vi har taget store chan-
cer ind imellem, men også 
været hurtige til at omstille 
os. Vi har kapaciteten til at 
håndtere store mængder, og 
planen er fortsat at udnytte 
vores store vaskeri- og pak-
keanlæg. Bliver det nødven-
digt på et tidspunkt, så kan 

anlægget heldigvis sælges 
fra, forklarer Mogens. 

Økologi er 
ikke længere nok
Der var engang, man kunne 
sælge gulerødder, alene 
fordi de var økologiske. Men 
den tid er forbi.
- Forbrugeren forventer me-
get mere af økologien i dag 
end for få år siden: Kvalite-
ten skal altid være mærkbart 
bedre end den tilsvarende 
konventionelle vare. Det må 
også gerne være fairtrade, 
lokalt produceret og CO2-
neutralt. Det er jo alt sammen 
godt nok, men det sætter 
ekstra pres på os økologiske 
avlere, når prisen på varerne 
samtidig ikke må stige. Så i 
dag er man nødt til at skille 
sig ud for at sikre fortsat salg, 
men det er ikke let, forklarer 
Mogens og fortsætter: 
- Rodfrugter er jo blevet me-
get populære på det seneste, 
og så vokser interessen også 
hos de store kæder. Men de 
vil have prisen ned, så det 
resulterer i, at man markeds-
fører konventionelt dyrkede 
rodfrugter i en pakke som 
«rodfrugtmix» til stort set 
ingen penge. Det er vi f.eks. 
ramt af i Netto. Vi kan være 
heldige at få et mindre parti 
hvide og lilla gulerødder 
afsat som spotvarer, men det 
batter jo ikke meget. 

Forbrugernes betydning
Er der noget, Mogens savner 
lidt, er det kontakten til for-
brugerne.
- Før i tiden blev vores gule-
rødder solgt i Netto i vores 
egne poser med vores navn 
og logo på. Folk skrev jævn-
ligt til os for at give ris og 
ros. Heldigvis mest ros. Men 
efter at Netto har bedt os om 
at pakke dem i deres poser 
med deres brand ’Øko-riget’, 
så hører vi stort set aldrig 
noget fra nogen, fortæller 
Mogens.
At Mogens er endt som stor-
producent af økologiske gu-
lerødder er lidt skæbnens 
ironi. En af grundene til, at 
han i sin tid begyndte som 
økolog, var jo netop for at 

undgå den ensartede mas-
seproduktion, men det er 
alligevel det, han selv prakti-
serer i dag. Alligevel har han 
aldrig fortrudt, at han valgte 
økologien. 
- Det er fagligt udfordrende 
og meningsfyldt at sikre 
gode, sunde grøntsager til 
forbrugerne. Selv om det er 
masseproduktion, følger vi 
jo de økologiske principper. 
Jeg har nok lidt en passion 
for gulerødder og opfatter 
dem som økologiens front-
afgrøde. Det er en lækker og 
sund grøntsag, som smager 
godt både rå, bagt, stegt og 
kogt. Så der er mange gode 
grunde til dens store popula-
ritet, slutter Mogens.

BlÅ BOG
Født 1956.

Uddannet 
væksthusgartner i 1976.

Startede egen 
virksomhed som 
økologisk gartner i 
1982.

Købte gården Marienlyst 
i 1985.

Gift med Lene, som er 
pædagog.

Har børnene Camilla 
(31), Morten (27) og 
Simone (23).

Gartneriet Marienlyst 
råder sammenlagt 
over ca. 70 hektar jord. 
Derudover forarbejdes 
og afsættes grøntsager 
fra yderligere 250 
hektar, hvor dyrkningen 
planlægges i fælleskab i 
en avlergruppe. 

Hovedproduktionen er 
gulerødder og kartofler, 
mens en mindre del 
udgøres af pastinak, 
persillerod, rødbeder og 
majroer. 

Læs mere om Gartneriet 
Marienlyst på www.
marienlyst.net

mogens har været med helt  fra begyndelsen

- Det er meningsfyldt 
at sikre gode, sunde 
grøntsager til forbrugerne, 
mener Mogens Hansen.
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Morten Telling

Begejstringen stråler ud af 
det unge ansigt med de gla-
de blå øjne.
- Jeg kan lige så tydeligt hu-
ske den eftermiddag, hvor 
jeg stod ude i malkestalden 
og så på, at mælken fra 10 
af mine helt egne jerseykøer 
løb ned i malkecentralen. 
Det var sgu stort. Det var ikke 
fordi, jeg stod og tænkte på 
penge. Det var bare den der 
følelse af, at det her skulle 
jeg leve af resten af livet. Det 
var så vildt.
Sådan husker Morten Dal-
by Jensen den augustdag i 
2010, hvor han som kun 20-

årig netop havde overtaget 
sin helt egen økologiske gård 
ved Sunds nord for Herning 
med 95 hektar jord og en be-
sætning på 130 jerseykøer. 
Allerede som lille dreng var 
Morten Dalby Jensen over-
bevist om, at han skulle være 
landmand. Hans far arbejde-
de også dengang for Vestjysk 
Andel, og Morten var ofte 
med ude hos landmændene, 
når de skulle levere foder. 
Han holdt især meget af 
køerne, som han elskede at 
håndfodre og iagttage.
Så der var ingen tvivl i hans 
sind: Han skulle bare være 
landmand, og det kunne kun 
gå for langsomt. Som kun 13- 
årig passede han 130 køer 
hver anden weekend på en 
gård i nærheden. Hans sko-
lekammerater var helt mis-
undelige over alle de penge, 
han tjente.
- Fra jeg var 14, til jeg var 
16, arbejdede jeg cirka 200 
timer om måneden – udover 
at gå i skole, husker Morten.
Morten kom naturligvis på 

landbrugsskole, og her blev 
hans drøm om at få egen gård 
ikke vurderet som særlig rea-
listisk af hverken lærerne el-
ler skolekammeraterne. 
- Alle sagde jo til mig, at det 
kunne jeg godt glemme alt 
om, og at det var fuldstæn-
dig urealistisk at købe en 
gård selv, men hvis man selv 
tror, at det er et umuligt pro-
jekt, så bliver det jo netop 
aldrig til noget. Jeg har den 
grundholdning, at hvor der 
er en vilje, er der også en vej, 
fortæller Morten med en sik-
kerhed i stemmen, som vid-
ner om, at han taler af egen 
erfaring. 

Overtagelsen
Morten var kunde i Nordea, 
men de ville ikke låne ham 
det to-cifrede millionbeløb, 
der skulle til. I stedet rettede 
han henvendelse til Merkur 
Bank på opfordring fra dem, 
der ville sælge gården, og 
efter en række møder sagde 
banken ja til at låne ham 
pengene til gården.

- Det var jeg ærlig talt ret im-
poneret over, fortæller Mor-
ten. 
- De kendte mig jo overho-
vedet ikke, men jeg tror, det 
var fordi, jeg kunne svare for 
mig og havde tænkt grun-
digt over tingene inden. Jeg 
havde under min uddan-
nelse fungeret som foder-
mester og driftsleder på en 
gård i 13 måneder, hvor jeg 
havde hævet ydelsen med et 
ton, og jeg havde fået meget 
flotte anbefalinger med fra 
de steder, hvor jeg havde 
været gennem tiden. Des-
uden kunne jeg bevise, at jeg 
var i stand til at tjene mine 
penge selv. Jeg havde jo ikke 
arvet en masse penge men 
selv oparbejdet en vis egen-
kapital, så alt i alt har det nok 
alt sammen været med til at 
overbevise dem om, at jeg 
var værd at satse på. 

Drømmen gik i opfyldelse
Så Mortens barndomsdrøm 
gik i opfyldelse stort set 
samme dag han trådte ud fra 

landbrugsskolen.
- Det har været pissesjovt, 
men også hårdt, erkender 
Morten med et stort grin.
- Der er så mange ting, man 
gerne vil have i orden fra 
starten af, men man lærer 
jo at prioritere, hvad der er 
vigtigst, selv om det er svært 
indimellem. En ting, der har 
betydet rigtig meget for mig, 
er, at jeg ikke bor alene på 
gården. Jeg har prøvet at bo 
alene her i fire måneder, og 
det var for ensomt. Jeg ar-
bejdede jo bare hele tiden, 
for mit arbejde er jo også 
min hobby. Men nu er det 
dejligt sådan en kold vinter-
eftermiddag at se, der er liv 
og lys i stuehuset, og jeg ved, 
at jeg skal ind og hygge mig 
med min kæreste og hendes 
datter, når jeg kommer ind i 
varmen. 

Tilfældigvis var det 
økologisk
At gården var økologisk, var 
ikke noget, Morten skænke-
de så mange tanker, da han 

overtog den, men det er på 
den anden side heller ikke 
noget, han fortryder i dag.
- Det var helt tilfældigt, at 
det lige var en økologisk 
gård, der var til salg på det 
tidspunkt. Jeg syntes om går-
den og stedet. Jeg har aldrig 
opfattet det som noget pro-
blem, at den var økologisk. 
Jeg vidste jo ikke ret meget 
om økologi i forvejen, men 
fik stor hjælp fra landbrugs-
konsulenten og nogle kam-
merater, der har arbejdet 
på økologiske gårde. På en 
måde er det jo også let nok 
at være økolog, for som ud-
gangspunkt så må man jo 
bare ingenting, siger Morten 
og griner. 

Dyrevelfærd og 
høj mælkeydelse
Noget af det, der ligger Mor-
ten særligt meget på hjerte, 
er at sikre, at hans dyr har det 
godt, er sunde og trives.
For mig er dyrevelfærd nøg-
leordet til succes. Dyrene 
kvitterer for, hvordan de 

mortens drøm blev til virkelighed

BLÅ BOG
► Morten er uddannet landmand og 21 år.
► Han bor sammen med sin kæreste, som er under uddannelse til frisør, 
samt hendes datter på 2½ år.
► Til bedriften hører 95 ha jord med græs og majs. Heraf er 15 ha forpagtet. 
► Besætningen er på 130 jerseykøer og mælken leveres til Thise Mejeri. 
► Mælkeydelsen, der er den højeste for økologiske jerseykøer, er på 10.500 kg pr. ko.
► Der er ansat en landbrugselev fra Ukraine 37 timer om ugen.

I en alder af blot 
20 år blev Morten 
Dalby Jensen ejer af 
egen gård med 130 
jerseykøer

har det. For mig handler det 
ikke kun om penge, for der 
er ikke noget værre end et 
sygt dyr. Men har koen det 
godt, så yder den jo også 

bedre, og det minimerer 
så omkostningerne i sidste 
ende, og dermed opnår jeg 
en højere fortjeneste, forkla-
rer han.

Og Morten taler af erfaring. 
Hans 130 jerseykøer yder 
10,5 ton, så han har i øjeblik-
ket en af de højeste mælke-
ydelser for økologiske jer-

seykøer i Danmark. Mælken 
leveres til Thise Mejeri.
- Den høje mælkeydelse, me-
ner jeg, skyldes flere ting. En 
af dem er, at jeg malker tre 
gange om dagen, hvilket jeg 
vil blive ved med. En anden 
er, at jeg er meget fokuseret 
på hver enkelt kos velbefin-
dende. Når køerne nærmer 
sig kælvning, så observerer 
jeg dem meget tæt og sør-
ger for ikke at stresse dem. 
De går for sig selv i en rolig 
ende af stalden og får al den 
ro, de har brug for. To dage 
før kælvning og en uge ef-
ter kælvning er jeg ekstra 
opmærksom på køerne og 
sørger for, at de stort set 
udelukkende får hø og intet 
kraftfoder. Så kan de få vom-
men i gang og begynder ikke 
bare at producere en masse 
mælk med det samme. Det er 
min erfaring, at det giver den 
bedste ydelse og den bedste 
start for koen. Den yder må-
ske ikke så meget fra starten, 
men når den så først kommer 
op i ydelse, så holder den en 
høj ydelse over en længere 
periode, fordi den har fået ro 
til at starte op i sit eget tem-
po, forklarer Morten.
Selv om en tur i stalden vid-

ner om rolige og flotte dyr og 
et rent og behageligt stald-
miljø, har det hele ikke bare 
været en dans på roser. 
- Da jeg overtog gården, var 
køerne ikke helt i topform. 
Jeg havde ikke erfaring med 
jerseykøer, så i starten tro-
ede jeg bare, de skulle se så-
dan ud, men da jeg fandt ud 
af, hvordan de kunne se ud, 
fik jeg gjort noget ved det, og 
i dag er de, som de skal være 
med bedre huld og en flot 
pels, fortæller Morten stolt. 
Han har også har haft proble-
mer med høj kalvedødelig-
hed på grund af Coli-infekti-
on, men det er der også styr 
på nu takket være hans kon-
sekvente indsats og fokus på 
dyrenes ve og vel. 

Drømmen fortsætter
På lidt længere sigt kunne 
Morten godt drømme om at 
udvide bedriften.
- En dag kunne det da være 
sjovt at have måske 3-400 
køer, smiler han.
- Skal det kunne lade sig 
gøre, er jeg naturligvis af-
hængig af adgang til mere 
jord, og da området omkring 
Sunds stort set er lagt ud til 
konventionel kartoffelavl, så 

bliver det nok svært at finde 
noget. Jeg kunne godt ønske 
mig, at der boede en økolo-
gisk planteavler lige i nær-
heden. Det ville gøre en del 
ting meget lettere og åbne 
nogle nye muligheder, som 
jeg ikke har i dag. Men jeg er 
nu godt tilfreds med det, jeg 
har nu. Det er ikke noget, jeg 
går og tænker seriøst på i det 
daglige.

Fascinationen intakt
Barndommens fascination af 
landbruget og særligt inte-
ressen for køerne og livet i 
kostalden har Morten stadig 
i behold.
- Jeg må ærligt indrømme, at 
jeg elsker den særlige stem-
ning, man kan opleve i en 
kostald.  Måske man kan høre 
lidt metallisk raslen et sted 
i stalden og noget puslen i 
halmen, men ellers kan der 
være helt stille. Jeg nyder 
virkelig at stå og se, når mine 
dyr ligger og tygger drøv, og 
jeg kan se, de har det godt og 
trives, fortæller Morten næ-
sten henført. 
Når man ser Morten stå i stal-
den og betragte sine køer, er 
man ikke i tvivl om, at han 
taler sandt. 
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Tekst og foto: Morten Telling

Der blæser en frisk, kold 
oktober-vind hen over de 
store åbne kløvergræsmar-
ker på gården Gothenborg 
ved Them syd for Silkeborg. 
Hundredvis af hvide økolo-
giske gæs og ænder samler 
sig i flokke og forsøger at 
undgå den bidende vind ved 
at ligge i læ af hinanden. Det 
er her på Gothenborg, at Lars 
Hedegaard årligt producerer 
600 gæs, 600 kalkuner, 4500 
kyllinger og 8000 ænder på 
friland. De fleste af dyrene 
sælges i frossen tilstand fra 
ejendommens velassortere-
de gårdbutik, som Lars’ kone 
Lone står for. 
- Lone er den udfarende og 
kreative, og jeg passer land-
bruget og dyrene. Det er også 
Lone, der står for koordine-
ring af de mange andre akti-
viteter, der foregår på gården, 
som kurser og selskaber, siger 
Lars, da vi har sat os ind i var-
men i det tilhørende anneks 
med hver vores rugbrødsmad 
med røget kalkunfilet. 

Ville ikke være landmand
- Jeg er bondefødt fra Salling 
og ville være landmand lige-
som min far. Så jeg gik ud af 
9. klasse og tog grundskolen 
på landbrugsskolen i Borris, 
fortæller Lars.
- Så fik jeg en idé om, at jeg 
hellere ville være agronom 
og tog derfor en HF på Nr. 
Nissum ved Lemvig. Her bo-

ede jeg hos nogle flinke folk 
på en gård, hvor jeg hjalp til 
med at passe grisene. Gri-
sene stod i tre etager og i 
fuldstændig mørke. Jeg kan 
huske, jeg skulle vaccinere 
søerne, og de stivnede, når 
de så mig med sprøjten. Det 
påvirkede mig meget, og jeg 
tænkte: ‘Hvis det er sådan, 
det er at være landmand, så 
skal jeg ikke være landmand’. 
Efter at have afsluttet HF tog 
Lars derfor i stedet en fem-
årig uddannelse som Skov- 
og Landskabsingeniør. En ud-
dannelse, der i kombination 
med forløbet på landbrugs-
skolen gjorde det muligt for 
ham at søge job som driftsle-
der inden for både skov- og 
landbrug. Alligevel endte han 
med at få job som forstassi-
stent og senere skovbrugs-
konsulent ved Skovdyrker-
foreningen Østjylland, hvor 
han fortsat arbejder. Men Lars 
kunne ikke helt slippe tanken 
om at have et landbrug ved 
siden af.
 - I princippet kunne jeg godt 
have overtaget min fars gård, 
men Lone ville ikke med til 
Salling, så vi slog os ned her 
på Gothenborg i 1992, siger 
Lars.
- Vi var begge blevet færdige 
med vores uddannelser og 
havde også nået at rejse jor-
den rundt sammen i to år, så 
vi var meget klar til at etab-
lere os. De første år havde 
vi kun lidt planteavl, men i 
1996-97 valgte vi at lægge 
om til økologi og startede 
samtidig en fjerkræproduk-
tion op. Det gik imidlertid ret 
hurtigt op for os, at vi ville 
sælge vores fjerkræ direkte 
fra gården i stedet for via et 
slagteri som leverandør. Så 
vi etablerede gårdbutik på 

ejendommen i 2000, fortæl-
ler Lars.

Gårdbutik på fuld tid
Lone droppede sit lønarbej-
de som sygeplejerske for at 
hellige sig gårdbutikken på 
fuld tid, men selv om produk-
tionen er vokset en del siden 
de første år, har Lars beholdt 
sit fuldtidsjob ved siden af 
landbruget.
- Mit job som konsulent pas-

ser godt ind i produktionen. 
Når jeg har mest travlt her-
hjemme med dyrene i foråret 
og sommeren, er der ikke så 
travlt på arbejdet. Det bli-
ver der først efterår og vin-
ter, men på det tidspunkt er 
dyrene jo slagtet, siger Lars 
med tilfredshed i stemmen.
- Vi kunne godt leve af virk-
somheden uden mit job, men 
så skulle jeg være 100 pro-
cent landmand, sætte pro-

duktionen op og sikkert også 
leje mere jord. Men jeg sy-
nes, bedriften har en passen-
de størrelse, og jeg er meget 
glad for mit lønarbejde. Der 
er også mange gode ting ved 
at have et arbejdsliv uden for 
ejendommen, fortæller Lars. 

Gothenborg-anden 
er et kendt brand
Ænderne har altid været det 
bærende i produktionen, og 

Gothenborg-anden er ef-
terhånden blevet et kendt 
brand inden for økologisk 
slagtefjerkræ.
 - Der er mange, der har 
spurgt, om de måtte sælge 
den, men vi er meget forsigti-
ge med at få for mange store 
aftagere. Vi har 30-40 kun-
der, som aftager fra 25 op til 
1000 ænder, og vi er da også 
åbne over for nye kunder, 
men vi ønsker ikke at afsætte 

Vores ænder skal ikke sælges af hvem som helst

BLÅ BOG
►  Lars Hedegaard, 51 år, er uddannet landmand og skov- og landskabsingeniør.
Udover arbejdet med fjerkræ, landbrug og skovbruget på ejendommen arbejder Lars 
som konsulent i Skovdyrkerforeningen Østjylland på fuld tid.
►  Er gift med Lone, 50 år, som er uddannet sygeplejerske og kostvejleder, men 
arbejder i dag fuldtid med gårdbutikken samt med køkkenet og de mange kursus- og 
selskabsaktiviteter, der afholdes på Gothenborg. 
►  Sammen har de 5 børn. Morten, som de desværre mistede for nylig, Johanne på 18 
år, som går i gymnasiet, Tine på 14 år, Solveig på 12 år og Marie på 10 år som alle går i 
skole.
►  Overtog ejendommen i 1992. 
►  Ejendommen er på 26 ha, heraf er 15 ha under plov, og resten er skov og juletræer.
Der produceres årligt 600 gæs, 600 kalkuner, 4500 kyllinger og 8000 ænder på gården.

Lars Hedegaard 
producerer årligt 
8.000 Gothenborg-
ænder, men det er 
ikke alle, der får lov 
at sælge dem

til supermarkeder eller større 
partier end max. 25 procent 
af vores samlede produktion. 
Vi bliver for sårbare både i 
forhold til prisen men også 
i forhold til, at de så måske 
vil bestemme for meget over, 
hvordan vi skal producere. 
Supermarkederne tænker 
kun i profit og lave indkøbs-
priser. Vi vil gerne beholde 
vores frihed, fastslår Lars.

Moskusand x 
dansk landand
Gothenborg-anden er en 
krydsning mellem en mo-
skusand og en dansk lan-
dand. Hvor moskusanden er 
kødfuld, er dansk landand en 
ret fed and.
- Krydsningen er lavet i Frank-
rig, og den er specielt veleg-
net til vores frilandsproduk-
tion, fordi den er god til at 
spise græs og kløver. Den er 

også mere robust end dansk 
landand og tåler bedre vejrli-
get. I den konventionelle pro-
duktion har man som regel 
ænderne i 50 dage, inden de 
bliver slagtet. Vores får lov at 
leve i over 100 dage. På det 
tidspunkt vejer de 3-3½ kg. 
Mange synes, det er lige vel 
dyrt, at vores ænder koster 
det dobbelte af en almindelig 
and, men vi kan bare konsta-
tere, at en 3 kg Gothenborg-

and fint rækker til 5-6 perso-
ner, hvorimod en almindelig 
and med samme vægt ofte 
kun rækker til 2-3 personer. 
Og smagsmæssigt er den i en 
klasse for sig, fordi anden er 
meget kødfuld uden at være 
for tør. De fleste kunder sy-
nes, det alle pengene værd, 
siger Lars.
Selve fjerkræproduktionen 
på friland er meget følsom 
især i opstarten med dag-
gamle unger. Den første tid 
går de daggamle kyllinger, 
ællinger og gæslinger i en 
voliere med et hus, de kan gå 
ind i. Men senere efter nogle 
uger fjernes volieren, og de 
får adgang til de store åbne 
arealer med kløvergræs. I 
2005 gik alt nærmest i stå 
på grund af fugleinfluenzaen, 
der rammer ekstra hårdt, når 
man producerer på friland. 
Normalt er det dog mere vej-
ret og rovdyr, der udgør pro-
blemet.
- Det værste rovdyr er krager-
ne. De kan tage 5-10 kyllin-
ger på en dag, hvis de får mu-
lighed for det. Men vejret kan 
også være besværligt. Man 
kan lukke en flok ællinger ud 
om morgenen i solskin, og 
kommer der så pludselig en 
regnbyge, så bliver de helt 
paralyseret og kan blive våde 
og kolde med risiko for, at de 
efterfølgende bliver syge. Så 
man skal følge dem tæt hele 
tiden, forklarer Lars.

Altid grønne marker
- Vores marker er næsten al-
tid flotte grønne, fordi vores 
dyr har tre-fire gange det are-
al, økologireglerne foreskri-
ver, at de skal have at gå på. 
Udover at dyrene har glæde 
af det, så tager det sig også 
godt ud, når vi har besøg af 

gæster og kunder, fortæller 
Lars.
En af de store udfordringer 
ved økologisk slagtefjerkræ-
produktion har været at finde 
et slagteri, der kunne hånd-
tere slagtningen tilfredsstil-
lende. 
- Vi startede med Gjern slag-
teri, men vi havde alt for ofte 
problemer med kvaliteten. 
De kunne se fine nok ud, når 
de lå i indpakningen, men når 
man åbnede dem, kunne der 
være en masse fjerrester. Det 
var utilfredsstillende, fortæl-
ler Lars.
- Vi har prøvet mange forskel-
lige - også mobile slagterier. 
Men selv om kvaliteten er 
god nok, kan de kun klare 
400 om dagen. Det er for lidt 
for os, så i dag får vi alle vores 
ænder håndslagtet lige syd 
for grænsen i Flensborg. Ve-
terinærmæssigt er det noget 
af en udfordring, med ekstra 
krav om dokumentation osv. 
I princippet eksporterer vi 
jo vores fjerkræ for derefter 
at importere det igen. Dy-
revelfærdsmæssigt betyder 
det heldigvis knap så meget, 
for om dyrene skal til Flens-
borg eller Sydfyn kan næsten 
komme ud på ét. Men det 
ville da være rarere, hvis det 
kunne lade sig gøre at få dem 
slagtet i Danmark og noget 
tættere på, siger Lars.

Positivt dækningsbidrag
Lars er ikke i tvivl om, at kon-
ceptet med at sælge direkte 
fra stalddøren også er årsa-
gen til, at det er lykkedes at 
få en fornuftig forretning op 
at stå.
- Da vi startede med gårdsalg 
i 2000, var der mange andre, 
som solgte fra stalddøren, 
men de fleste er stoppet. Det 

er blevet alt for bøvlet, fordi 
reglerne er blevet strammere, 
og der gøres ikke forskel på, 
om du har en lille eller en 
stor produktion - kontrollen 
er den samme. Men holder 
man ved og tror på det, som 
vi har gjort, så kan det lade 
sig gøre. Vi har haft positivt 
dækningsbidrag de sidste ti 
år, og det er fordi, vores kon-
cept holder, siger Lars.
Alligevel er det ikke en suc-
ces, man kommer sovende 
til. Det er hårdt arbejde, og 
der skal hele tiden tænkes 
nyt.
- Der er lige så meget arbejde 
i at sælge vores fjerkræ, som 
der er i at passe det. Det er en 
stor udfordring at få solgt vo-
res produkter. Det kræver, at 
vi kan tiltrække nye kunder 
og fastholde de gamle. For 
nylig havde vi 400 gæster til 
foredrag med Peter Bastian i 
vores lade. Inden længe vil vi 
leje jord ud til folk fra byen, 
som gerne vil have lidt jord, 
de kan dyrke grøntsager på. 
Høstmarkedet hvert år til-
trækker 1500 besøgende. 
Julestuerne 1. og 2. søndag 
i advent trækker også rigtig 
mange mennesker herud. 
Det er alt sammen sjovt og 
spændende, men det er også 
en måde at tiltrække folk til 
stedet og få skabt synlighed 
på. Det kræver faktisk en helt 
anden uddannelse end land-
mandsuddannelsen, smiler 
Lars. 
Rugbrødsmaden med røget 
kalkun ligger godt i maven, 
og udenfor i eftermiddags-
kulden skutter ænder og 
gæs sig stadig på markerne i 
små klynger - helt uvidende 
om, at de skal slagtes om få 
dage.
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