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Vidste du... om økologi

Alle de økologiske kyllin-
ger vokser i et væsentligt 
langsommere og mere na-
turligt tempo end de ikke 
økologiske.

Alle de økologiske køer og 
kvier er på græs om som-
meren i mindst seks timer 
om dagen fra den 15. april 
til 1. november, medmin-
dre vejret er alt for dårligt.

95 procent af alle de ikke 
økologiske grise her i Dan-
mark, må leve uden deres 
hale, og kun fordi de fleste 
landmænd har klippet den 
af. Ingen økologiske grise 
får deres hale klippet af.

 F
orbruget af alle de nærings- og 
 sundere økologiske fødevarer  
 er gennem de senere år vokset 

markant og udgjorde i år 2015 ca. 8 
pct. af omsætningen i detailhandlen. 
Samme tendens gør sig gældende i 
Europa og på verdensplan og udvik-
lingen i økologisektoren forventes at 
fortsætte.

Den frie økologiske produktion har 
hurtigt bevæget sig fra at være en lil-
le nicheproduktion, der blev afsat lo-
kalt, til at være et reelt supplement til 
den konventionelle fødevareproduk-
tion i danske supermarkeder som på 
eksportmarkederne.

Den Økologiske tankegang 

Ordet økologisk stammer jo oprinde-
lig fra græsk og betyder frit oversat 
»læren om naturens husholdning«. 

Det er en meget grundlæggende 
målsætning i den økologiske produk-
tion at holde hus med næringsstoffer 
og i størst mulig omfang undgå tab 
af næringsstoffer.

Målet er at skabe et samlet system 
for en bæredygtig helhedsorienteret 
landbrugs- som fødevareproduktion, 
hvor man tager mange særlige hen-
syn til miljø, natur og dyrevelfærd.

I det frie økologiske landbrug, skal 
dyrkningen af jorden virke i samspil 
let med det omgivende miljø, så det 
påvirker omgivelserne mindst mu-
ligt og beskytter levesteder for vilde 
planter og dyr bedst muligt. Balance, 

mangfoldighed og alsidighed er vig-
tige begreber i det økologiske jord-
brug.

I praksis handler det også om, ude 
på den økologiske gård, at holde hus 
med sine næringsstoffer og ikke fjer-
ne flere næringsstoffer fra gården, 
end man tilfører den. Det er vigtigt at 
genbruge næringsstofferne og vær-
ne om naturens ressourcer.

Husdyrholdet

I husdyrholdet lægger man i det øko-
logiske landbrug en stor vægt på, at 
husdyr skal leve under forhold, der er 
i god overensstemmelse med deres 
naturlige adfærd og behov. 

Helt centralt i den økologiske tan-
kegang er, at man anlægger en for-
sigtigheds betragtning på de ting, 
man foretager sig. Det gør man ud 
fra en tanke om, at naturen er kom-
pleks, og at det kan være svært at 
overskue konsekvenserne af de må-
der, som vi mennesker påvirker vores 
miljø på. Derfor er det for eksempel 
ikke tilladt at bruge genmodificerede 
planter og organismer (GMO) i det 
økologiske jordbrug.

I forarbejdningen af de økologiske 
produkter er der fokus på, at lave en 
så skånsom forarbejdning som mu-
ligt med brug af færrest mulige til-
sætningsstoffer.

Der findes cirka 2.600 økologiske 
landbrug i Danmark. Cirka 70 pct. af 
bedrifterne er store landbrug.

 Økologisk fødevareproduktion handler om  
at skabe en bæredygtig landbrugs-  
og fødevareproduktion.

 hvad er økologi?
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01
Koster ikke arbejdspladser 
Hovedkonklusionerne i regnestykket er, at 
det hverken vil koste arbejdspladser eller 
indtjening i det danske landbrug, hvis man 
omlægger til 100 procent økologi.

 100 procent økologisk i danmark?100%
Landet Danmark er det mest in-
tensivt dyrkede land i verden, og 
landbruget i Danmark har en af-
gørende aktie i at nå målet om en 
rig natur og et rent miljø. 

Men det konventionelle landbrug 
har over de sidste mange år op-
levet en støt nedadgående spiral, 
hvor gælden er vokset, samtidig 
med at flere og flere arbejdsplad-
ser flytter til udlandet.

Man har lavet en beregning inde 
hos Danmarks Naturforening af, 
hvad det vil betyde, hvis det dan-
ske landbrug over en årrække på 
20-30 år blev omlagt til 100 pro-
cent økologi.

økologisk inden år 2040

02
Færre svin  
En omlægning til økologi vil samtidig be-
tyde, at der vil blive produceret væsentlig 
færre svin, end der gør i dag. Hvor der i dag 
produceres 19 mio. svin om året, så vil det 
tal falde til under 6 mio. om året i et hundre-
de procent økologisk scenarie.

03
Store gevinster for naturen
Samlet set vil det være en lang række gevin-
ster. Naturen vil lettes for sprøjtegifte. Sam-
tidig vil der blive udtaget 400.000 hektar, 
hvoraf 200.000 hektar vil være lavbundsare-
aler, det kan for eksempel være arealer tæt 
på vandløb, og det vil forbedre vandmiljøet.

04
Fritage Ø-mærkede varer for moms
En hævning af momsen på ikke-økologiske 
varer kan også være en løsning. Da sådanne 
forslag kan opfattes konkurrenceforvriden-
de og dermed møde modstand i EU, kan 
det blive nødvendigt, at vi allierer os med 
andre EU-lande.

05
Håndtering af økologiske varer 
Det er også vigtigt, at regler om håndtering 
og emballering af økologiske varer ikke 
bliver en uoverskuelig barriere, som står i 
vejen for overgangen til økologi i praksis. 

Her er 5 ideer til at starte på.
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Økologisk markedsandel 2015

Produkt Andel Produkt Andel

Havregryn 36 pct  Grøntsager 11 pct

Mælk 29 pct Frugt 10 pct

Æg 29 pct Kaffe 7 pct

Mel 23 pct Oksekød 6 pct

Yoghurt 18 pct Fast ost 5 pct

Smør/blandingsprodukter 14 pct Svinekød 3 pct

Kilde: Danmarks Statistik

Det danske folk er et af de folkefærd 
her i Europa der bruger flest penge 
på økologiske varer, og det økologi-
ske forbrug stiger år for år. Danmark 
er det land i verden, hvor det økolo-
giske har den største markedsandel i 
detailhandlen. 

Så samlet set udgjorde markeds-
andelen for de økologiske fødevarer 
i detailhandlen 8 pct. i 2015, og der 
forventes en fortsat stigning i salget 
i årene fremover. I alt blev der solgt 
for over 6,2 mia. kr. økologi i de dan-
ske supermarkeder i 2014. Endvidere 
blev der solgt for cirka 0,6 mia. kro-
ner økologiske fødevarer via alterna-
tive salgskanaler som gårdbutikker-
ne,  internetbutikker, specialbutikker, 
og abonnementsordninger.  

Hos Foodservicesektoren (grossi-
sterne og cateringvirksomhed) som 
sælger mad til offentlige og private 
køkkener og kantiner, købte i 2015 
økologi for 1,3 mia. kr.

Husholdningers privatforbrug

Udviklingen i de danske husholdnin-
gers privatforbrug, kan ses på bag-
grund af et øget fokus på miljøet og 

sundhed i befolkningen, koblet med 
de økologiske sektors fokusering på 
produktudvikling og branding, hvil-
ket tilsammen har været med til at 
øge danskernes store interesse for at 
købe økologisk mad. En undersøgel-
se fra Landbrug & Fødevarer viser, 
at sundhed, miljø og dyrevelfærd er 
blandt de parametre som danskerne 
lægge vægt på, når de køber økolo-
gisk.

Det er ikke kun her i Danmark, at 
vi spiser mere og mere økologi. Sam-
me gode tendens gør sig gældende 
på verdensplan. Således er den glo-
bale omsætning af økologiske varer 
vokset fra 18 mia. US Dollars i 2000 
til hele 72 mia. US Dollars i 2014. Om-
kring 95 pct. af salget foregår i Nord-
amerika og i Europa.

Økologiske produkter

Det er især mælkeprodukterne, æg-
gene, havregryn, mel, yoghurt samt 
frugt og grøntsager som gulerødder, 
tomater, agurker, bananer, æbler og 
citrusfrugter, som danskerne i stor 
stil køber økologisk nu. Derudover er 
hver tredje liter mælk danskerne kø-

ber økologisk, mens hver anden liter 
mælk, som skolebørn drikker under 
skolemælksordningen, har det røde 
Ø mærke. Det betyder den økologi-
ske mælkeproduktion gennem flere 
år har udgjort op mod 10 pct. af den 
totale produktion af mælk.

Økologiske æg udgør godt 20 pct. 
af alle indvejede konsumæg i Dan-
mark, hvilket betyder, at hvert femte 
æg forbrugeren lægger i indkøbs-
kurven er økologisk.  

Kød i detailhandlen

Danskerne er nu endelig ved at få øj-
nende på for økologisk kød. I alt steg 
omsætningen af økologisk kød i de-
tailhandlen med 21 pct. i 2015. Især 
er interessen for økologisk svinekød 
steget markant. Således steg salget i 
Danmark i 2014 med 36 pct.

En liter mælk, en pakke havregryn 
eller en pose gulerødder var engang 
de eneste økovarer, som kunne fås i 
stort set alle butikker. Men sådan er 
det ikke længere.

 Det økologiske marked
 Salget af økologiske varer stiger i Danmark og  
vi er det land i verden, hvor økologien har  
den største markedsandel. 

På bare et år er antallet og udvalget af økologiske varer 
vokset drastisk, så det ofte omfatter eksotiske varer som 
ingefær, ananas og mango.

Supermarkederne

Supermarkeder som Kiwi, Irma, SuperBrugsen, Føtex og 
Kvickly har op imod 1.000 forskellige økologiske varer, 
som kunderne kan vælge imellem, mens der i discount-
butikkerne er 200-300 økovarer, oplyser markedschef i 
Økologisk Landsforening Henrik Hindborg. 

På bare et år er udbuddet af grønt og kød nogle steder 
steget med 50 procent, hvor andre butikker har fordob-
let antallet af økologiske produkter«, siger Henrik Hind-
borg. Samtidig er priserne faldet med i gennemsnit 3 pro-
cent, viser et pristjek, som Lørdagsliv har foretaget.

Forandringer i grøntafdelingerne

Især grøntafdelingerne er blevet forandret i den økolo-
giske retning. For et år siden var det kun Irma, der hav-
de mere end 65 forskellige grønne økovarianter, men nu 
har flere store supermarkeder ifølge Økologisk Landsfor-
ening omkring 100, mindre butikker har 50 og discount-
butikkerne omkring de 25 forskellige slags øko-frugt og 
grønt.

Før syntes butikkerne, at det var fint nok at have økologi-
ske icebergsalat. I dag er der et udvalg af salater, som gør 
det nemmere for kunderne at kombinere og lave mere af-
vekslende økologisk mad, siger Henrik Hindborg.

Et radikalt skift

Forbrugerne oplever på den måde nogle forandrede bu-
tikker, som har økologien fremme på prominente pladser, 
påpeger Jon Fuglsang, der er madsociolog og lektor ved 
Det Sundhedsfaglige og Teknologiske Fakultet ved Pro-
fessionshøjskolen Metropol.

Der er sket, er et radikalt skift inden for de sidste to 
år, hvor økologi samlet set er gået fra at være niche til at 
være mainstream. Som forbruger af økologi var det tid-
ligere let at føle sig begrænset, fordi den ønskede vare 
ikke var der, eller måske ikke var særlig frisk. Men nu er 
varerne der, siger Jon Fuglsang. 

Når der er økovarer som færdigretter, chips og conve-
nienceprodukter, er det et tegn på, at stort set alle typer 
varer findes i økologisk version, mener han.

Man kan faktisk ikke længere gå ind i en butik uden at 
der er et stort udvalg af økologiske produkter, og det er 
kun et spørgsmål om tid inden vi ser et meget større ud-
valg end det i dag.
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Økologi gør en forskel, vær med til at bakke op om Økologisk landsforenings arbejde for mere økologi
på danske marker og middagsborde. 
Sammen sikre vi bedre dyrevelfærd, rent grundvand, rig natur og mad uden sprøjtegifte. Bliv øko-ven. 
Det koster kun 230 kr. om året 

Du får også tilsendt magasinet økologisk med masser at viden om økologi.  

www.okologi.dk/bliv medlem

Tager du på besøg hos en familie med to forældre og 
hjemmeboende børn, er der stor sandsynlighed for, at du 
finder økologiske varer i køleskabet. Det peger en ny ana-
lyse fra Danmarks Statistik på.

Børnefamilier

Analysen viser, at andelen af det samlede økologiske for-
brug af føde- og drikkevarer ligger på 8,9 pct. for en hus-
stand med 2 voksne med børn. Til sammenligning har en 
husstand med to voksne uden børn et økologisk forbrug 
på 7,4 pct. og for enlige med børn er 7,3 pct. af de føde- 
og drikkevarer, de køber, økologiske. Det skriver foodcul-
ture.dk. Det er, når du begynder at blive børnefamilie, at 
maden bliver en af de ting, der bliver vigtige, siger Kirsten 
Lund Jensen, økologichef i Landbrug & Fødevarer.

Når man bliver forælder, bliver man som oftes meget 
bevidst om at give det bedste videre til den næste gene-
ration, og det vil blandt andet sige god og sund mad. 

Light– users

Jeg tror mange har været økologiske light–users i forve-
jen, men ved at blive forældre bevæger forældrene sig 

over til at blive tungere økologiske forbrugere. Thomas 
Bøker Lund, der er adjunkt på Københavns Universitet og 
forsker i forbrugeres adfærd, er enig i analysen.

Børn er et tipping point. En situation i ens liv, hvor man 
begynder at tænke meget mere over sit eget og andres 
helbred og velbefindende. Mange bliver drevet af at skul-
le leve sundt, og begynder at tage større hensyn, når de 
får børn. Økologi bliver et symbol for sundhed i og om-
sorg for kernefamilien.

Han peger på én afgørende grund til, at det primært 
er børnefamilier med to voksne og ikke enlige med hjem-
meboende børn, der tegner sig for det højeste økologi-
forbrug. Det kan ikke udelukkes, at det spiller en rolle at 
to forældre indgår i en fælleshed og derfor i højere grad 
kan diskutere fordelene ved økologi indbyrdes, men jeg 
vil vurdere, at den primære forklaring er forskellen i det 
økonomiske rådighedsbeløb. Vi ved fra undersøgelser, at 
det er sværere for enlige med børn, at få økonomien til at 
hænge sammen, og at det også viser sig i et strammere 
madbudget. Ved mælkeprodukter samt frugt og grønt, 
er der næsten ingen forskel på prisen, men når det kom-
mer til kødudskæringer, er det ofte en anden snak.

 Børn og økologi
 Familier med børn har en større tendens til at  
prioritere økologi, viser tal fra Danmarks Statistik. 
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Den økologiske svineproduktion ud-
gør kun en lille andel af den samlede 
danske svineproduktion. Over halv-
delen af det økologiske svinekød, der 
produceres i Danmark, går nu til eks-
port.

Dyrevelfærd i centrum

Hos den økologiske svineproduktion 
er dyrevelfærden i centrum. Dyrene 
skal have mulighed for at udøve de-
res gode naturlige adfærd, og derfor 
tilstræber man, at alle opdrætsmeto-
der og staldforhold imødeser alle svi-
nenes udviklingsmæssige, adfærds-
mæssige og fysiologiske behov. Det 
afspejler sig i de regler, der gælder 
for den økologiske svineproduktion, 
samt i den økologiske svineproduk-
tion går alle søer på friland, hvor de 
bor i hytter. Her har de mulighed for 
at græsse samt rode i jorden og om 
sommeren skal der være adgang til 
et brusebad eller mudderbad, så gri-
sene kan afkøle sig.

Frilands grise

Smågrisene bliver født på friland og 
går sammen med soen, indtil de er 
mindst syv uger gamle. Det betyder, 
at de i deres første leveuger dels le-

ver af somælk, men også langsomt 
vænnes til almindeligt foder samtidig 
med, at de har mulighed for at rode i 
jorden. Det er med til at styrke deres 
immunforsvar og gør det lettere for 
smågrisene at komme væk fra soen.

Forbudt at klippe haler

Hos den økologiske svineproduktion 
er det forbudt at klippe haler og slibe 
tænder på grisene rutinemæssigt.

Alle de økologiske slagtesvin hol-
des oftest i stalde. I staldene har de 
et enormt stort indendørsareal med 
masser af halm de kan rode i og lige 
så meget øko grovfoder, som de kan 
æde. De har også muligheden for at 
komme udenfor i en tilhørende løbe-
gård.

Alle de økologiske grise skal fod-
res med mindst 95 pct. økologisk fo-
der og det må ikke indeholde GMO. 
Dyrene skal have fri adgang til grov-
foder i formen af for eksempel friskt 
grønt, hø, ensilage eller rodfrugter. 
Det betyder blandt andet, at grisene 
bruger lang tid på at æde hver ene-
ste dag og dermed har de noget, at 
holde dem beskæftigede med.

Stort set alt det økologiske svine-
kød der produceres i Danmark slag-

tes af selskabet Friland. Friland er et 
godt datterselskab af Danish Crown, 
der udover økologisk kød også slag-
ter dyr, der er opdrættet på friland.

Restriktive regler

Der er nu mange restriktive regler for 
brugen af antibiotika og anden stærk 
medicin i det økologiske husdyrhold. 
Derfor er der lav risiko for, at der ud-
vikles få bakterier, som er resistente 
(modstandsdygtige) over for antibi-
otika. Hvis et dyr er blevet behandlet 
med medicin, skal der gå dobbelt så 
lang tid, før det må afleveres til slag-
teriet end en gris fra en konventionel 
besætning.

Der er to områder, hvor der gås på 
kompromis med naturligheden i den 
økologiske svineproduktion. Det sker 
i forbindelse med kastration af han-
grise og ved ringning af søer. Af hen-
synet til miljøet er det tilladt at sæt-
te ring i søernes næse. Det gør man 
også for, at søerne ikke helt skal en-
devende alle græsmarkerne og der-
med ødelægge dem. Hvis ikke mar-
kerne er helt bedækket med græs er 
der stor risiko for, at kvælstoffet fra 
dyrenes gødning udvaskes til vand-
miljøet og det er ikke godt.

I den økologiske svineproduktion er dyrevelfærd  
i centrum. Dyrene skal have mulighed for at  
udøve deres naturlige adfærd. 

  svineproduktion
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I dagens Danmark spiser vi mere og 
mere økologisk frugt og grønt, og i 
2015 blev der omsat for over 1,4 mil-
liard kroner. Den danske økologiske 
frugt- og grønsagsproduktion er dog 
stadig fortsat relativ lille. Hovedpar-
ten af det økologiske frugt og grønt 
vi spiser, importeres fra udlandet.

Import at frugt og grønt

Der er flere årsager til den store im-
port af økologisk frugt og grønt.

Årstidsbestemte store sæsonuds-
ving og manglende udbud af danske 
produkter spiller også ind. Både kva-
litet og pris har en betydning, når su-
permarkedskæderne skal til at vælge 
mellem dansk eller udenlandsk frugt 
og grønt.

Hovedsagligt Holland og Italien er 
de to største eksportører til Danmark 
af økologisk frugt og grønt. Totred-
jedele af alle de økologiske æbler, 
som skal sælges fra supermarkeder-
ne, kommer fra udlandet.

Konventionel produktion

Generelt er udbytterne per hektar la-
vere i økologisk frugt- og grønsags-
produktion end i konventionel pro-
duktion. Derfor er økologisk frugt og 
grønt dyrere end konventionelt dyr-
ket frugt og grønt.

En ny analyse af udviklingsmulig-
hederne for den økologiske frugt- og 
grøntsektor i Danmark vurderer, at 
der er et stort potentiale for, at dyrke 
mere økologisk frugt og grønt i Dan-
mark. Det kræver dog, at de rigtige 
rammevilkår er til stede, og at der 
sættes fornyet fokus på forskning og 
udvikling.

Som en del af regeringens seneste 
2020 plan er der lavet en årlig etab-
leringsstøtte til frugt- og bærplanta-
ger der skal være med til at øge are-
alet med 50 pct. Dette er som led i 
visionen om at fordoble det økologi-
ske areal i Danmark frem mod 2020.

Frugt og bæravlere

Der findes omkring 169 danske frugt- 
og bæravlere i landet, heraf er langt 
de fleste deltidsproducenter (2014), 
hvor æbler er den økologiske frugt, 

der dyrkes mest af i Danmark. Der 
dyrkes også pærer, blommer og kir-
sebær, ligesom der i små mængder 
dyrkes jordbær, solbær og hyld.

De økologiske frugtavlere er me-
get afhængige af, at sygdomme og 
skadedyr ikke angriber frugterne, da 
de ikke må bruge kemiske bekæm-
pelsesmidler. Især svampesygdom-
men æbleskurv er et stort problem i 
økologiske æbleplantager. Derfor er 
der behov for, at der udvikles mod-
standsdygtige og robuste sorter, 

 Forbruget af økologisk frugt og grønt stiger. En del af produktionen 
sker i Danmark, hvor der er økologisk produktion af frugt, bær,  
frilandsgrøntsager og grøntsager i væksthuse.

  Økologisk frugt og grønt

BESTIL GRØNTKASSEN FRA GRO
I DIN LOKALE REMA1000
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Kære hverdagskok

Lad os levere alt til din aftensmad i Rema1000 
— inkl opskrifter - Det er lige til at gå til

Hos GRO brænder vi for gode råvarer og god mad - og så drømmer vi om at give 
vores kunder inspiration til nye, nemme og sunde retter, der gør måltiderne til et  
højdepunkt i hverdagen

Derfor pakker vi hver onsdag sæsonens bedste råvarer i kasser, vedlægger nye 
inspirerende opskrifter på sund og velsmagende hverdagsmad - og så er det klar til 
afhentning i din lokale REMA1000. Det giver dig alle disse fordele:

•  Det er nemt: Vi leverer kassen i din lokale REMA1000 klar til at tage med
•  Det er kvalitet: Du får økologiske varer af højeste kvalitet
•  Det er sundt: Opskrifterne sikrer dig en sund og varieret kost
•  Det er inspirerende: Du får masser af nye ideer til madlavning hver uge
•  Det er uforpligtende: Der er ingen bindingsperiode

Med denne kasse har vi lagt ekstra vægt på at give dig mere overskud i hverdagen. 
Derfor kan alle vores retter laves på under 30 minutter!

Aflerver svarkuponen i din lokale Rema1000 og så klarer vi resten så din kasse står 
klar til afhentning. 

Venlig hilsen

Simon Thomsen
Kok og medstifter af GRO

Simon Thomsen

Du har også mulighed for at vælge +kød 
og få lækkert økologisk kød til ugen sammen 
med din frugt- og grøntsagskasse 

— Det er lige til at gå til
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Mad med mere smag
Økologiske landmænd lader planterne vokse i et naturligt 
tempo. Deres grøntsager, frugt og dyr har de bedste og 
mest naturlige betingelser. Det er blandt andet derfor, at 
økologiske varer ofte vinder gourmet-priser.

Bedre smag i økoæbler
Økologiske æbler smager af mere, fordi de indeholder 
mellem 4 og 6,7 procent mere sukker end ikke-økologiske 
æbler. De er desuden mere faste i frugtkødet end ikke-øko-
logiske æbler af samme sort. Det viser målinger foretaget 
af Gasa Nord Grønt. Selskabet leverer omkring halvdelen af 
al frugt, der sælges i danske supermarkeder.

Økologisk succes i de danske kantiner
Økologisk kvalitet er på hastig fremmarch i de danske kan-
tiner. Det gælder blandt andet kantinen hos Statens It. Her 
arbejder køkkenchef Malene Jungberg på at øge andelen af 
økologiske råvarer i køkkenet fra 46 til mindst 60 procent 
og gerne mere.

Ifølge EU’s økologiregler er der få en-
kelte alternative bekæmpelsesmid-
ler, der er godkendt til at bekæmpe 
sygdomme og skadedyr i den økolo-
gisk frugtproduktion i EU. Disse mid-
ler er som hovedregel ikke godkendt 
i Danmark, og for at få lov til at bruge 
midlerne, skal man ansøge om god-
kendelse. Restriktioner på alternative 
bekæmpelsesmidler her i Danmark 
kan betyde, at de danske frugtavlere 
har svært ved at konkurrere mod de-
res europæiske kollegaer.
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På den samme tid, foregår der en stor intern debat blandt 
økologiske frugtavlere i Danmark om, hvorvidt man øn-
sker at få lov til at anvende alternative bekæmpelsesmid-
ler. Kravet hos producenterne er, at midlerne ikke må stri-
de imod den økologiske tankegang.

20 pct. af Danmarks grønsagsproduktion er økologisk 
(2015). De vigtigste grøntsager, der dyrkes på friland er 
gulerod, løg, salat, kål, porre, diverse rodfrugter, blomkål 
og skøn broccoli. Dertil kommer en betydelig produktion 
af kartofler.

Udbytterne i de økologiske grønsagsmarker udgør 60 
–100 pct. af udbytterne i konventionelt dyrkede marker – 
alt afhængig af, hvilke afgrøder der er tale om.

Kunstgødning og kemiske sprøjtemidler

Som i en anden økologisk produktion, må der ikke bruges 
kunstgødning og kemiske sprøjtemidler i den økologiske 
grønsagsproduktion.

For at holde ukrudtet og sygdomme i ave i økologiske 
grønsagsmarker, er det meget vigtigt med et godt sæd-
skifte. Det vil sige, at man tilrettelægger, hvilke afgrøder 
man dyrker på den samme mark fra år til år, så der kom-
mer mindst muligt ukrudt og sygdomme. Derudover er 
det vigtigt med robuste og modstandsdygtige sorter.

Hvis der skulle komme for meget af ukrudtet, bekæm-
pes det i reglen mekanisk med forskellige typer af maski-
ner, der kan tage ukrudtet op.

Der er ekstremt vigtigt, at alle grønsagsproducenterne 
kan levere tilstrækkelige mængder af enkelte grøntsager 
til supermarkedskæderne. Tidligere dyrkede de enkelte 

grønsagsavlere mange forskellige grøntsager til lokal af-
sætning. I dag er grønsagsavlerne større og mere specia-
liserede, med kun få typer af grøntsager på deres marker

Der er i branchen fokus på, at øge samarbejdet mellem 
producenterne for at sikre volumen og afsætning.

Væksthuse

I de økologiske væksthuse dyrkes der primært tomater, 
agurker samt lidt salat og snackpeberfrugter. Vækstsæ-
sonen går ca. fra 1. april til 1. november, hvor Danmark er 
selvforsynende med økologiske agurker og tomater.

Det økologiske væksthusareal udgjorde i år 2015 ca. 
150.000 m2. Generelt har der været en stigning i det øko-
logiske væksthusareal i de seneste år.

Den økologiske væksthusproduktion er hårdt presset 
af international konkurrence, fra bl.a. Holland og Spanien

Danske væksthusgrøntsager har svært ved at konkur-
rere på prisen pga. relativt høje udgifter til energi, afgifter 
og arbejdsløn.

I væksthusene gror planterne enten i økologisk jord el-
ler i afgrænsede bede i et organisk materiale, som består 
af spagnum, ler, stenmel, kalk og økologisk jord. I konven-
tionelle drivhuse vokser planterne typisk i inaktive vækst-
medier som for eksempel Grodan.

Der må som i al anden økologisk produktion ikke an-
vendes kunstgødning. Derfor anvender man nu forskelli-
ge former for husdyrgødning, der udover makronærings-
stoffer som kvælstof, fosfor og kalium, også indeholder 
spor- og mikronæringsstoffer. Der må højst anvendes 25 
pct. ikke-økologisk gødning.

Det er ikke tilladt at bruge de kemiske sprøjtemidler til 
at bekæmpe sygdomme, insekter og andre skadedyr i de 
økologiske væksthuse. Brugen af biologisk skadedyrsbe-
kæmpelse, hvor nyttedyr holder bestanden af skadedyr 
nede på et acceptabelt minimum, er almindelig udbredt 
i både den økologiske og den konventionelle produktion 
af væksthusgrøntsager.

Ca. en til to ekstra portioner grøntsager om dagen. Så 
mange af de sunde anti oxidanter vil det ca. svare til, at 
du spiser yderligere, hvis du skifter over til det økologisk 
frugt og grønt.

Pesticidrester

Der er normalt ekstrem fokus på pe-
sticidresterne, når man sammenligner 
de økologiske og ikke økologiske fø-
devarer, men sundhedsværdien på en 
række parametre er markant højere i 
økologisk frugt og grønt. Det viser et 
omfattende studie udgivet i tidsskrif-
tet British Journal of Nutrition, hvor 
forskere har gennemgået al videnskabelig litteratur med 
sammenligninger af de to dyrkningsmetoder.

Faktisk kan du forebygge kræft ved at skifte de sprøj-
tede grøntsager ud med de usprøjtede og studiet er ba-
nebrydende, mener en fremtrædende dansk forsker på 
området.

undersøgelser 

Der dukker jo hele tiden nye undersøgelser op, som siger 
først det ene og så det andet, der forvirrer forbrugerne. 

Men det her studie er meget overbevisende, fordi de har 
undersøgt al relevant litteratur og fundet markant for-
skel, og fordi de kigger på den samlede sundhedsværdi, 
siger professor på Aarhus Universitet Eva Cecilie Bone-
feld-Jørgensen.

Nye undersøgelser på kræft

Især to forhold i undersøgelsen viser, at man kan fore-
bygge kræft ved at spise økologisk. I studiet fandt man, 
at der var op til 69 procent højere indhold af antioxidan-
ter i økologiske produkter. Antioxidanter er for eksempel 
vitamin C og E og har længe været i fokus som stoffer, 

der kan forebygge kræft.
I sprøjtegiftene er der en  

nervegift, der skal bekæm-
pe alle svampe og slå insek-
ter ihjel. Stofferne er regule-
ret af EU, så en vis mængde 
er tilladt i konventionelle fø-
devarer, hvis det holder sig 
inden for en grænseværdi, 

men grænseværdierne tager ikke højde for den såkaldte 
cocktaileffekt.

Vi kan ikke bruge det til ret meget, at grænseværdier-
ne bliver overholdt, for man skal se på det samlede ind-
tag af kemikalier fra alle de fødevarer vi spiser. 

Det kan både give for tidlig pubertet hos piger og mis-
dannede kønsorganer hos drenge, så jeg vil helt fraråde 
de gravide og børn at spise konventionel frugt og grønt, 
men spis hellere det økologiske, siger professor Eva Ceci-
lie Bonefeld-Jørgensen.

Der er op til 69 procent  
højere indhold af antioxidanter  
i økovarer. 

”
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I alt har mere end én million gæster 
været med til at lukke de økologiske 
køer på græs, siden den første Øko-
dag løb af stablen i 2005. I går satte 
eventen igen en rekord med 237.000 
gæster, og præcis klokken 12 åbnede 
staldportene på 75 økologiske gårde, 
og øko-køer hoppede og sprang ud 
på marken.

Dansende køer

Det er fantastisk, så mange danskere 
år efter år tager ud og deler oplevel-
sen af de dansende øko-køer med de 
økologiske landmænd til Økodag.

 Det er utroligt smittende at mær-
ke køernes begejstring for at komme 
ud på marken, og her oplever dan-
skerne »live«, hvilken forskel de gør, 
når de køber den økologiske mælk, 
siger Per Kølster, formand for Øko-
logisk Landsforening og påpeger, at 
man som forbruger kan være med til 
at sætte køerne fri ved at vælge øko-

mælk. Blandt de tusindvis af tilskuere 
til køernes forårskåde dans, var Hen-
des Kongelige Højhed Kronprinsesse 
Mary, H.K.H. Prinsesse Isabella, H.K.H. 
Prins Vincent, samt H.K.H. Prinsesse 
Josephine, der sammen med Føde-
vareminister Dan Jørgensen, marke-
rede Ø-mærkets 25-års fødselsdag 
ved den officielle åbning af Økodag 
på gården Bækkenstoft på Sjælland.

En skøn forårsfest

Økodag er de økologiske køers for-
årsfest og den dag, hvor øko-køerne 
lukkes ud på marken efter en ret lang 
vinter i stalden. Det sker med stort 
opløb af nysgerrige børn og voksne, 
som kan se ”køerne danse”, når de i 
ren kådhed over den friske luft, solen 
og smagen af forår laver spjæt på vej 
mod markens friske græs. I 2015 var 
der mere end 247.000 danskere, der 
trak i gummistøvlerne og besøgte de 
økologiske køer.

Der var igen i år smagsprøver på alle 
de lækre økologiske mejeriproduk-
ter og masser af rige muligheder for 
at se, høre, smage, røre og lugte til 
økologien. Så tag alle børnene i hån-
den og madkurven med, og glæd jer 
til en sjov og lærerig oplevelse på et 
økologisk landbrug næste gang. Her 
er det tilladt at stille spørgsmål og 
få svar fra dem der kender økologi-
en bedst – nemlig landmændene, og 
kom i god tid! Så kommer I ikke til at 
sidde i bilkø.

Vores økologiske landmænd læg-
ger stor vægt på, at køerne har det 
rigtigt godt og lever så naturligt som 
muligt. Derfor er øko-køer på græs 
fra april til 1. november, hvis vejret til-
lader det. 

Økodag gennemføres igen i år af 
Økologisk Landsforening og alle de 
økologiske mejerier Arla, Vestmælk-
Gläserne Meierei, Thise, Naturmælk, 
Øllingegaard, Them, og Løgismose.

  ØKOdag
Slip køerne fri
 Oplev de økologiske køer danse begejstret  
ud på græsmarken efter en lang vinter i stalden.

Tak til alle jer der så køerne danse i år - vi ses til næste år

237.000
danskere var med til 
at slippe de økologi-
ske køer ud på for-
årsgræs på i alt 80 
gårde landet over til 
Økodag 2016.

PRAKTISK INFO:

 + Hop i et par gummistøvler

 + Kom i praktisk tøj,

 + Gør som din mor siger

 +  Vask hænder før og efter

 + Ingen fodring af dyr.

 + Kør hjemmefra i god tid. 

 + Besøg kun én økogård 
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Økologiske æg udgør cirka 20 pct. af alle de æg, der sæl-
ges her i Danmark som konsumæg. Andelen af økologi-
ske æg til industrielt brug i for eksempel kager og pasta 
er langt mindre.

De økologiske høns lever i huse med op til 3000 høner 
per flok. De fleste ægproducenter har flere hønseflokke, 
der lever i de separate staldafsnit på den samme bedrift. 
Økologiske høns lever under forhold, der gør det muligt 
for dem at udøve deres naturlige adfærd. Det afspejler 
sig blandt andet i kravene til hønsehusenes indretning.

Hønsehusene

I hønsehuset skal hønerne have siddepinde og reder, og 
der skal være dagslys. På gulvet skal en tredjedel af area-
let være dækket med halm eller sand. Strøelsen giver hø-
nerne mulighed for at støvbade, hvilket er en vigtig del af 
dyrenes naturlige adfærd. Der må højst være seks høner 
pr. m2 nytteareal. Det giver alt i alt økologiske høns mere 
plads at leve på, i forhold til andre typer hønsehold og 
det betyder jo rigtigt meget for dyrevelfærden.

Ligesom de andre økologiske dyr, skal hønsene have mu-
lighed for at komme ud året rundt. Hver høne skal have 
mindst 4 m2 udeareal. Hønsegården skal være helt dæk-
ket med græs eller anden beplantning. En gang om året 
skal dyrene over i en ny hønsegård, mens det gamle areal 
hviler sig. Det sker for at forebygge angreb af parasitter, 
og for at vegetationen kan komme sig efter hønsene har 
rodet i den.

Næbtrimning

I det økologiske hønsehold er næbtrimning forbudt. For 
at undgå, at hønsene hakker hinanden, skal landmanden 
i stedet for at trimme hønernes næb, sørge for at de har 
rodemateriale og grovfoder til at holde dem beskæftige-
de og give dem trivsel. Endvidere arbejder man på at fre-
mavle afstamninger med et roligt temperament.

Økologiske høns får tit foder, der er økologisk dyrket, 
men op til fem pct. af foderet må være ikke-økologisk, 
dog hønsene skal have adgang til grovfoder som for ek-
sempel græs, ensilage, gulerødder eller roer.

 Økologiske æg  
og fjerkræ

Økologiske kyllinger vokser 
i et væsentligt langsommere 
og mere naturligt tempo end 
de ikke økologiske. 

Når man holder fjerkræ som især hø-
ner, men også kyllinger, gæs og æn-
der i frugtplantager, har både dyr og 
planter gavn af hinanden.

Holder plantagen fri for ukrudt

Alle frugttræerne giver læ og skygge 
til hønsene og når det er sæson, er 
der masser af nedfaldsfrugt at æde. 
Fjerkræne gøder til gengæld træer-
ne, æder skadelige insekter og hol-
der plantagen fri for ukrudt.

Alle frugttræernes gode optagel-
se af næringsstoffer reducerer end-
videre, en eventuel stor udvaskning 
af kvælstof og fosfor til miljøet.

Ud over man planter skønne frugt-
plantager på alle vores udearealer, 
kan det også gavne landmænds ind-
tægter hvis man planter eksempelvis 
pil eller poppel som kan høstes til en-
ten eget forbrug eller sælges videre 
til kraftvarmeværker.

Markedet for alle de økologiske slag-
tekyllinger er indtil videre ikke særlig 
stort. Produktionen udgør kun under 
1 pct. af den samlede kyllingeproduk-
tion i Danmark. Der mærkes dog en 
stigende interesse samt efterspørg-
sel efter de økologiske kyllinger, på 
både det danske og det internatio-
nale marked.

Ligesom for de æglæggende hø-
ner skal slagtekyllingernes levevilkår 
i videst muligt omfang sikre dyrenes 
velfærd. Det vil sige, at dyrene skal 
have plads og mulighed for at udøve 
deres naturlige adfærd. Derfor er der 
særlige krav til staldenes indretning.

Alle slagtekyllingerne lever i flokke 
med højst 4800 kyllinger i hver flok 
og de har mere end dobbelt så me-
get plads at bevæge sig på, end alle 

de konventionelle kyllinger. Endvide-
re har kyllingerne adgang til at kom-
me ud i det fri og rode i jorden. I stal-
den skal der så være dagslys, de skal 
have siddepinde og mulighed for at 
støvbade. Som de æglæggende hø-
ner, skal kyllingerne fodres med øko-
logisk foder og have grovfoder.

Lever dobbelt så længe

Økologiske kyllinger lever cirka dob-
belt så længe som de konventionelle 
kyllinger, simpelthen fordi de vokser 
langsommere. Afhængig af racen le-
ver en økologisk kylling typisk mel-
lem 63 og 81 dage, mens konventio-
nelle kyllinger bliver slagtet, når de er 
cirka 40 dage gamle. Det gør en stor  
forskel og er absolut bedre for dyre-
veldfærden. 

 Økologiske  
slagtekyllinger

 Beplantning på udearealer
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Godt en tredjedel af den mælk der drikkes i Danmark er 
nu økologisk. Den økologiske mælkeproduktion har igen-
nem de sidste 10 år ligget stabilt med en andel på ca. 10 
pct. af hele Danmarks mælkeproduktion. Det vil sige, at 
mælken kommer fra vores køer, der lever efter de økolo-
giske regler. Det økologiske oksekød udgør kun omkring 
6 pct. af danskernes oksekødsforbrug (2014). Økologisk 
hakket oksekød udgør langt hovedparten af danskernes 
forbrug af økologisk kød.

182.000 økologiske kvæg

Der findes i Danmark næsten 182.000 økologiske kvæg 
(2014). Den økologiske ko giver ca. 8.500 kg. mælk om 
året, mens den konventionelle ko giver knap 10.000 kg 
mælk.

Økologisk kvæg skal have mulig-
hed for at leve et liv, der er i over-
ensstemmelse med deres naturli-
ge adfærd og behov. Det betyder 
bl.a. at de skal på græs om sommeren, 
så de kan udøve deres naturlige adfærd som 
drøvtyggere.

Det er vigtigt, at staldene er indrettet, så 
at de understøtter køernes naturlige adfærd, 
samt køerne går typisk i løsdriftsstalde, hvor 
de kan bevæge sig frit omkring. I staldene er 
der masser af lys og luft, og køerne kan be-
væge sig frit og lægge sig i halm eller anden 
strøelse. Der skal derfor som minimum være 
seks m2 pr ko.

  Økologisk mælk og oksekød
 Godt en tredjedel af den mælk der drikkes i Danmark er 
økologisk. Økologiske køer skal have mulighed for at 
komme på græs om sommeren.

Hvis vejrforhold tillader det, skal kø-
erne i sommerhalvåret - fra 15. april 
til 1. november - være ude på græs i 
mindst seks timer om dagen. Her får 
de frisk luft og motion samtidig med, 
at de har adgang til alt det græs, de 
kan æde. Endvidere skal dyrene have 
adgang til drikkevand på marken.

Kløvermarker

Kløverne er krumtappen i det økolo-
giske sædskifte. Kløvergræs er ikke 
kun godt for jordens beholdning af 
kvælstof, men det er også det vigtig-
ste foder for køerne. Derfor har den 
økologiske landmand mange kløver-
marker i sit sædskifte.

Størrelsen på mælkekvægsbesæt-
ninger bliver, desto større krav stiller 
det til græsningsarealerne, størrelsen 
og beliggenhed i forhold til gården. 
Det skal være praktisk muligt at få 
køerne hjem til malkning og ud igen, 
samtidig med at de skal have adgang 
til at æde en masse frisk græs.

Økologiske kalve skal have opfyldt 
deres naturlige behov så godt som 
muligt. Det betyder blandt andet, at 
kalvene skal gå sammen med koen i 

mindst et døgn efter fødslen, og de 
skal have tilfredsstillet deres naturli-
ge suttebehov i de første to måneder 
af deres liv.

Under åben himmel

Økologiske malkekøer er mere under 
åben himmel end de konventionelle.

Hos det økologiske landbrug, bli-
ver der lagt vægt på, at dyrene har 
mulighed for at udfolde deres natur-
lige adfærd, og det betyder for køer-
nes vedkommende, at de skal have 
lov til at græsse på markerne, så læn-
ge vejret tillader. Typisk mindst i 150 
dage om året. Når de er på stald, skal 
de økologiske køer også have ad-
gang til den daglige motion, et blødt 
leje samt frisk luft, og der skal være 
mindst 6 kvadratmeter gulv til hver 
af køerne. 

Til sammenligning er det kun om-
kring 60 procent af de konventionel-
le malkekøer, som kommer på græs 
en del af året. Resten tilbringer både 
sommer og vinter i en stald, som ikke 
skal leve op til de samme høje krav 
som den økologiske stald.. Tilmed er 
det en faldende andel af de konven-

tionelle køer, der får lov at komme på 
græs om sommeren.

Når en lille kalv kommer til verden 
i den økologiske bedrift, får den lov 
til at være hos koen i mindst ét døgn 
efter fødslen. I erkendelse af at det 
godt kan være en barsk oplevelse for 
kalven at komme fra sin mor, kræver 
økologi-reglerne, at kalven skal have 
dækket sit suttebehov. For eksempel 
ved hjælp af en suttespand. Økolo-
giske kalve er sikret mælk i de første 
tre måneder af deres liv, og når kal-
ven er en uge gammel, skal den have 
selskab af mindst én anden kalv i sin 
boks. Der er ikke tilsvarende regler i 
det konventionelle landbrug.

Transporttid til slagteriet

Køer og kalve i Danmark har en for-
holdsvis kort transporttid til slagteri-
erne, fordi der ligger slagterier over 
hele landet. Men økologiske dyr ikke 
udsættes for udmattende transport, 
er det indføjet i de danske økologi-
regler, at kvæg og svin fra økologi-
ske bedrifter højst må transporteres i 
otte timer i lanstbilerne på vores lan-
deveje.  
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Efter godt 25 år på danske økologiske fødevarer, er det 
velkendte røde økologimærke nu godt kendt hos samt-
lige forbrugere i Danmark. Det fremgår af en spørgeske-
maundersøgelse, som firmaet YouGov har udarbejdet for 
Miljø- og fødevareministeriet.

Det kendte Ø–mærke

Godt 1.000 repræsentativt udvalgte forbrugere er blevet 
spurgt om deres kendskab til økologi. Ingen af de 1.000 
adspurgte svarer, at de ’aldrig har hørt’ om Ø-mærket. 15 
procent har hørt om, men kender næsten intet til mær-
ket, mens 30 procent kender mærket virkelig godt og tit 
køber ting med mærket på.

Økologistøtte

Vi er lige nu vidner til en stor flot og markant udvikling af 
dansk økologi både på forbruger- og producentsiden.

Forbrugerne inden for og uden for vores lands græn-
ser efterspørger stadigt flere økologiske varer. Med Fø-
devare- og landbrugspakken har partierne bag den sik-
ret, at alle de landmænd, der har mod på at lægge om fra 
konventionel til økologisk drift, kan modtage økologistøt-

ten. Dermed kan de være med til at imødekomme kun-
dernes stigende efterspørgsel, siger miljø- og fødevare-
minister Esben Lunde Larsen. Det danske røde Ø-mærke 
har længe markeret sig som et brand med en kendskabs-
grad, som ikke mange andre brands kan måle sig med. 

Omsætning på 6.2 mia. økologiske fødevarer

På det danske marked i 2015 blev der omsat for 6,2 mia. 
kr. på økologiske fødevarer i detailhandlen. En vækst på 6 
procent fra 2013-2014. Den økologiske markedsandel på 
7,6 procent i detailhandlen er verdens højeste.

Befolkningens kendskab til de økologiske mærker vid-
ner både om stor interesse for økologiske fødevarer og 
om et stort markedspotentiale. Økologiske fødevarer ef-
terspørges i stigende grad både af danske og udenland-
ske forbrugere, og med et solidt økologisk hjemmemar-
ked, står det dansk landbrug i en meget 
gunstig position, når den økologi-
ske efterspørgsel fra eksportmar-
kederne skal imødekommes, si-
ger Miljø- og fødevareminister, 
Esben Lunde Larsen.

  Alle danskere  
kender økomærket
 På 25 år har kendskabet til det statskontrollerede røde  
økologimærke for første gang nået 100 procent. 

I 2015 blev der omsat for 6,2 mia. kr.  
økologiske fødevarer i detailhandlenʼ̓
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Dyrk selv sunde grøntsager som er  
fri for sprøjtegifte.

Mennesket har i tusinder af år dyrket 
forskellige slags afgrøder for at føde 
sig selv og ders husdyr, men først i 
den tidlige middelalder opstod køk-
kenhaven, som vi kender den. Mun-
kene dyrkede lægeurter, krydderur-
ter og grøntsager i afgrænsede bede 
i klostergården. Der var som oftest 
også en frugthave udenfor klosterets 
mure, så munkene stort set var selv-
forsynende. På slotte og store herre-
gårde var det også almindeligt med 
en stor park eller prydhave suppleret 
med frugt- og køkkenhaver.

Køkkenhaven – en fritidsaktivitet

Efter industrialiseringen og især i de 
seneste tredive år, er det blevet al-
mindeligt, at vi kan købe alle slags 
grøntsager og frugt året rundt. Køk-
kenhaven mistede sammen med vel-
færdssamfundet sin værdi som for-
sikring mod fødevareknapheden. I en 
lang årrække forsvandt køkkenhaven 

fra danskernes haver, men i de 
seneste år har interessen igen 

været stigende. Det skyldes 

både et ønske om at bruge arbejdet 
med haven som en afslappende fri-
tidsaktivitet, men sikkert også for-
brugernes støt voksende bevidsthed 
om fødevarernes tilblivelse.

I ens køkkenhave bestemmer man 
suverænt selv, om der skal anvendes 
sprøjtemidler.

Køkkenhavens placering

Køkkenhaven behøver ikke at være 
ret stor. I en køkkenhave på 40 kvm 
kan man sagtens høste et betydeligt 
supplement til familiens lille forbrug 
af grøntsager, for jo større køkken-
haven er,  mere arbejde skal der også 
investeres i haven. Det handler ikke 
kun om at plante og luge i køkkenha-
ven, men der skal også afsættes til at 
høste, koge, sylte og fryse frugt og 
grøntsager, så de kan holde sig hele 
vinteren. Det er en god idé at begyn-
de med en mindre have og derefter 
så udvide, efterhånden som man får 
mere og mere erfaring.

Køkkenhaven skal helst gerne pla-
ceres et sted, hvor der både er læ og 

masser af sol. Jorden skal helst være 
sund og ikke have alt for mange rød-
der. Sørg for, at der også er en bænk 
eller plads til dine havemøbler i køk-
kenhaven, så du har et sted at sidde 
og nyde det flotte syn af den. Skel-
let mellem prydhave og køkkenhave 
behøverjo ikke at være rigidt. Du kan 
sagtens også plante  blomster.

Vælg de rigtige afgrøder

Vælg afgrøder efter din egen smag 
og den tid, du har til rådighed. Husk 
at bede ikke behøver at være firkan-
tede stykker jord med lige rækker af 
radiser og ærter, men sagtens også 
kan være runde elle sættes op i en 
god arbejdshøjde som højbede.

Det både sjovt og meget lærerigt 
for børn at hjælpe med alt fra plan-
lægning til indretning og dyrkning af 
køkkenhaven. Gulerødder, som man 
selv har sået, passet og trykket op ad 
jorden, smager helt anderledes end 
dem, man køber i supermarkederne 
samt så er de tilmed sunde og fri for 
giftige sprøjtemidler.

 Dyrk dine egne  
økologiske grøntsager  
i køkkenhaven eller  
drivhuset

Ærter foretrækker en muldet lerjord 
eller sandmuld samt en pH-værdi på 
6.5–7.5. Ærterne er kvælstoffikseren-
de, så de skal ikke tilføres kvælstof, 
men har brug for fosfor og kalium. 
Hvis jorden er gødet året før til f.eks 
kartofler, behøver ærterne slet ingen 
gødning. Det er meget vigtigt, at jor-
den er løsnet i dybden, da en luftig 
jord er forudsætningen for kvælstof-
fikseringen på ærterødderne. 

Gulerødderne er nu meget tolerante, 
hvad angår spiretemperaturen. Gu-
lerodsfrø kan spire allerede ved 4°C, 
men den bedste og hurtigste frem-
spiring får man ved temperaturer 
mellem 10 og 30°C. Temperaturen 
må ikke overstige 35 grader, for så 
skades frøene, men det er ikke noget 
problem her i landet. Ved den opti-
male spiretemperatur tager spirin-
gen en uges tid.

Tidlige kartofler sættes med 30 cm 
afstand i rækken og med 40 cm mel-
lem rækkerne – på et 1,20 cm bredt 
bed kan man sætte 3 rækker. Sene 
kartofler sættes med 35 cm afstand 
og med 50–60 cm mellem rækker-
ne – på et 1,20 cm bredt bed sættes 
2 rækker. Hvis man sætter 3 rækker 
sene kartofler på et 1,20 cm bed, får 
man mange små kartofler, mens 2 
rækker giver noget større kartofler. 

gulerødderÆRTER kartofler



KAN VI VÆRE SIKRE PÅ 
AT ÆGGENE KOMMER FRA HØNS 

DER HAR HAFT DET GODT? 

ER DET MON EN GOD IDE 

AT DE SUKKERÆRTER 
VI KØBER KOMMER FRA KENYA?

HAR TOMATERNE
I GRUNDEN NOGENSINDE HAFT RØDDERNE I JORD?

HVIS DU SELV DYRKER (NOGET AF) DIN MAD 

SÅ VED DU PRÆCIS 

HVOR DEN KOMMER FRA 

OG HVAD DEN BESTÅR AF 
Citat: Signe Wenneberg


