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»Det duer ikke, at vi
er afhængige af flere
husdyr for at drive
økologisk planteavl«,
siger Ole Olsen. Han
satser på afgasset
gylle og recirkuleret
madaffald fra biogas-
anlæg.
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Det er gylletid hos økolo-
gisk planteavler Ole Ol-

sen, Dysted på Sydsjælland.
I den skarpe marts-sol er en 

ung mand fra maskinstatio-
nen i fuld gang med at køre 
gylle ud på hans marker. 

Så snart den GPS-styrede 
slæbeslangevogn er tømt for 
gylle, suger han nye forsynin-
ger op fra en buffertank i vej-
kanten. 

Det synker hurtigt i den blå 
container, som løbende bliver 
efterfyldt af tre tankbiler. De 
kører i pendulfart mellem Ole 
Olsens bedrift og en af de kon-
ventionelle landmænd, der le-
verer gylle til hans marker.

»Det er en travl tid«, kon-
staterer den sydsjællandske 

landmand, som har været på 
tæerne siden kl. 5 for at over-
våge, at der er rørt godt om i 
gylletanken hos leverandøren. 

Næstsidste gang
Det er formentlig sidste gang, 
Ole Olsens gylle-forår kom-
mer til at udspille sig efter da-

gens drejebog: 
Til næste år regner han med 

at modtage tre fjerdedele af 
sin gødning fra det nye bio-
gasanlæg i Køng, som Nature 
Energy er i gang med at op-
føre.

En 10-årig kontrakt er i hus, 
og gødningen bliver en blan-
ding af afgasset gylle og fly-
dende næringsrig biomasse 
fra bl.a. madaffald og ro-
etoppe. 

Det, at der bliver tale om 
’genbrug’ af næringsstoffer, 
er helt afgørende for den sjæl-
landske økolog, der er aktiv i 
bestyrelsen for Landbrug & 
Fødevarers Økologisektion.

»Idéen om recirkulering er
helt grundlæggende i økolo-

gien, og når vi landmænd for-
mentlig inden længe skal til 
at lave klimaregnskaber, er 
der slet ikke tvivl om, at bio-
gasgylle og recirkulerede næ-
ringsstoffer vil pynte på både 
klima og bæredygtighed«, si-
ger han.

»Bortset fra det er det væ-
sentlig bedre gødning, der 
kommer ud af et biogasanlæg, 
end det, der kommer direkte 
fra gylletanken. Fornuftige 
udbytter er en del af at være 
bæredygtig«.

Strategisk mål
Ole Olsen vil få leveret den af-
gassede gødning fra biogasan-
lægget i Køng gratis, og Nature 
Energy vil for egen regning 
søge om at opføre en lokal be-
holder på hans bedrift.

Samtidig forventer han at 
spare omkring 200.000 kr. om 
året på de nuværende udgifter 
til gyllekørsel.

»Vi er sindssygt heldige. De

Økologisk planteavler 
klar til at droppe stor 
del konventionel gylle

Det er gylletid, men snart 
tager de økologiske land-
mænd et stort skridt mod 
at udfase brugen af kon-
ventionel gylle.

Genanvendelse af nærings-
stoffer fra bl.a. madaf-
fald er en grundlæggende 
tanke i økologien. Det vil 
betyde, at de økologiske 
planteavlere ikke er af-
hængige af, at der kommer 
flere husdyr - for det gør 
der ikke, mener Ole Olsen.

Recirkulerede næringsstoffer fra biogasanlæg kan sik-
re fremtiden for økologer på Sjælland, siger Ole Olsen.

lastbiler, som kører for mig 
nu, koster 800 kroner i timen«.

Men først og fremmest er 
der tale om at sikre fremtiden 
og udviklingsmulighederne 
som økologisk planteavler i 
et husdyrfattigt område som 
Sjælland, siger Ole Olsen.

Nyt loft på vej
Hvis han kører videre som nu, 
hvor han baserer en stor del 
af sin gødsknings-strategi på 
gylle-kontrakter med konven-
tionelle landmænd, vil han 
allerede fra august 2022 løbe 

ind i store problemer:
Da vil han støde loftet mod 

det nye strategiske mål om et 
fast loft på 40 kilo kvælstof pr. 
hektar fra uafgasset ikke-øko-
logisk husdyrgødning, som 
Landbrug & Fødevarers Økolo-
gisektion og Økologisk Lands-
forening i fællesskab har sat. 
Målet om et loft på 40 kg N 
ikke-økologisk uafgasset gød-
ning lyder måske ikke drama-
tisk, men det er det i mange 
økologers øjne, og det skal hol-
des op mod den nuværende 
vejledende grænse på 50 kg N, 

som kan hæves helt til 100 kg 
N ved dokumenteret behov. 
Ikke alle økologer er begej-
strede.

»Det er et stort skridt. Ingen
tvivl om det«, siger Ole Olsen.

Omvendt økolog
Debatten om at udfase kon-
ventionel husdyrgødning af 
økologien har bølget i næsten 
20 år, og Ole Olsen har selv be-
væget sig fra skeptiker til hel-
hjertet tilhænger af at tage det 
nye skridt.

»Det skal ikke være nogen

hemmelighed, at mit hoved-
formål med at gå ind i økolo-
gisektionens bestyrelse var at 
få recirkulering af gylle og an-
dre næringsstoffer på dagsor-
denen. Det er for mig at se en 
god historie hele vejen gen-
nem: Vi løser nogle affalds-
problemer på en bæredygtig 
måde, vi sikrer gødskning og 
bæredygtige udbytter, og vi 
gør os ikke afhængige af, at 
der kommer flere husdyr - for 
det gør der ikke«.

»Min mission har hele ti-
den været, at vi ikke skulle 
udfase konventionel husdyr-
gødning, før vi havde nogle 
alternativer. Det har vi nu«, 
siger Ole Olsen.

»Så skal vi nok producere
de havegryn, proteiner, ær-
ter og bønner, forbrugerne vil 
have«.
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Økologi noter

I forbindelse med indsatsen for både at fastholde og øge det 
økologiske areal arrangeres der i samarbejde med Fonden 
for Økologisk Landbrug, Seges og den lokale økologirådgiv-
ning en møderække for landmænd. Formålet er at få gang i 
en dialog om den nødvendige faglige udvikling.

Der vil være fokus på emner som indfasning af recirku-
lerede næringsstoffer og optimering af sædskiftet. Udfor-
dringer og løsninger skal på bordet i samarbejde mellem 
landmænd, rådgivere og eksperter. 

Økologien  
udvikler sig stadig
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Erfaringer fra 5 økologiske mælkeproducenter viser, at et tæt 
samarbejde med dyrlægen om behandlingsstrategien kan 
sænke forbruget af antibiotika.  

Erfaringerne blev indsamlet i forlængelse af en opgørelse 
af forbruget af antibiotika i øko-malkebesætninger. Den viste, 
at den højeste fjerdedel af besætningerne har mere end 1,0 
behandling pr. årsko, mens den laveste fjerdel ligger på 0,5 
eller lavere.

Seges lavede herefter et interview hos 5 økologiske mælke-
producenter med høj besætningssundhed og et lavt forbrug 
af antibiotika. 

Vigtige budskaber fra mælkeproducenterne var, at
• syge dyr altid skal behandles
• hver behandling med antibiotika skal afstemmes med

dyrlægen
• ansvaret for at vurdere, hvad der skal ske med et sygt dyr,

altid skal ligge hos et veluddannet personale eller hos 
ejeren

Producenterne pegede også på, at en strategi med mindre 
behandling bør omfatte smertestillende medicin som sup-
plement eller alternativ til antibiotika. Det vigtigste er at få 
koen i balance og holde ædelysten oppe. 

Oplagte områder, hvor der kan spares antibiotika, er be-
handling af ældre køer for mastitis i midtlaktation og ved 
afgoldning.

Gode muligheder for at spare 
antibiotika til økologiske malkekøer

»Der skulle gerne ryge penge ind på kontoen hos en
masse økologer i de kommende uger«, siger Kirsten
Lund Jensen, Økologichef i Landbrug & Fødevarer.

Landbrugsstyrelsen påbegyndte udbetaling af 
økologisk arealtilskud og plejegræstilskud for 2020 
i sidste uge. Mens der i skrivende stund er udbetalt 
plejegræstilskud til mere end 25 pct. af ansøgerne, er 
der kun udbetalt økologisk arealtilskud i 127 sager, sva-
rende til 3,9 pct. Flere sager skulle dog gerne være på 
vej til udbetaling.

Udbetaling af økologisk 
arealtilskud 2020 er i gang

»Min mission har
hele tiden været, at
vi ikke skulle udfase
konventionel hus-
dyrgødning, før vi
havde alternativer.
Det har vi nu!«

Ole Olsen.

■ L&Fs Økologisektion og
Økologisk Landsforening er
enige om

■ at indfase flere recirkulerede
næringsstoffer i økologien
og fra august 2022 be-
grænse brugen af uafgasset
ikke-økologisk husdyrgød-
ning til maksimalt 40 kg
kvælstof pr. hektar.

Nyt strategisk mål

Af Frank Oudshoorn, Seges 
Økologi Innovation

Afgrøder har brug for næ-
ringsstoffer, bl.a. kvæl-

stof. Men når man tilsætter 
gødning til markerne, skal 
den organiske gødning først 
omsættes til noget, der kan 
optages af planterne. Det or-
ganiske materiale skal derfor 
først omsættes til ammonium 
og derefter nitrat. Nitrat kan 
imidlertid både udvaskes og 
omsættes til lattergas. 

Hvis omsætningen fra am-
monium til nitrat er sket i takt 
med, at planterne havde brug 
for gødningen, vil det være en 
fordel for landmandens udbyt-
ter, og samtidig vil det redu-
cere udledningen af lattergas. 

Nitrifikations- 
hæmmere for økologer
Der er fundet kemisk syn-
tetiserede forbindelser, der 

kan begrænse lattergasemis-
sioner med op til 40 pct. Stof-
ferne hæmmer omsætningen, 
så den sker langsommere, og 
det giver planterne en bedre 
mulighed for at nå at optage 
kvælstoffet, inden det enten 
udvaskes eller bliver til latter-
gas. De stoffer kaldes også for 
nitrifikationshæmmere. Disse 
kemiske stoffer er dog ikke til-
ladt i økologisk produktion, 
og nogle af dem er let opløse-
lige og kan derfor udvaskes til 
grundvandet og være årsag til 
forurening. 

Derfor ledes der efter natur-
lige (NNI) eller biologiske nitri-
fikationshæmmere (BNI), som 
ikke er skadelige for miljøet, 
og som økologer kan bruge. 
NNI er planter, der selv produ-
cerer nitrifikationshæmmere 
for at sikre, at næringsstof-
ferne, som er omkring deres 
rødder, kun kommer fri i den 
grad, som de har brug for dem. 
BNI er stoffer, der udvindes fra 
planter eller mineraler eller 
ved at bearbejde biologisk ma-
teriale. De har en hæmmende 
virkning på omsætningen af 

ammonium til nitrat, når de 
tilsættes til jord eller gødning. 

Potentielle nitrifikati-
onshæmmere afprøves
Der mangler en systematisk 
undersøgelse af potentielle na-
turlige og biologiske nitrifika-
tionshæmmere, og derfor har 
Seges Økologi Innovation sat 
en screening i gang af mulige 
emner. De forskellige stoffers 
potentiale som nitrifikations-
hæmmere afprøves i et for-
søg med lukkede kamre. Hvis 
det lykkes at finde nogle stof-
fer med en god effekt, vil det 
kunne hjælpe økologisk jord-
brug med at reducere latter-
gasemissionerne - til gavn for 
klimaet.

SCAN QR-KODEN 
 - i billedet, og se en video om 

forsøget.

Lattergasudviklingen fra marken kan 
reduceres af naturlige stoffer

Af Tove Mariegaard Pedersen, 
Seges Økologi Innovation

Seges sætter fokus på det mi-
krobielle liv i jorden. Ved at 

undersøge koblingen mellem 
det mikrobielle liv i jorden 
og dyrkningstiltag i marken 
er målet, at man på sigt kan 
bruge sammensætningen af de 
mikrobielle samfund som en 
indikator for jordens tilstand. 
Derved kan man tilrettelægge 
målrettede dyrkningstiltag 
for at opnå en gunstig sam-
mensætning af de mikrobielle 
samfund i dyrkningsjorden. 
Undersøgelser af den mikro-
bielle sammensætning i dyrk-
ningsjorden har ofte fokuse-
ret på det direkte samspil mel-
lem planten og de bakterier og 
svampe, som findes i umid-
delbar tilknytning til planten. 
Det mikrobielle liv lige om-
kring rødderne bestemmes af, 

hvilken afgrøde der dyrkes, 
men også af hvilke mikroorga-
nismer og forhold der findes i 
jorden. I det nye projekt er der 
fokus på dyrkningsjorden som 
helhed.

Prøver fra 100 økologiske 
marker
Der vil blive arbejdet med ind-

samling af jordprøver til DNA-
analyser, som vil blive brugt 
til at registrere forekomsten 
af mikrobielle samfund i mar-
ken. Der indhentes samtidig 
relevante dyrkningsoplysnin-
ger. 

Planen er, at der samles 
data fra 100 økologiske mar-
ker og et antal konventionelle 

marker. Herefter vil eventu-
elle sammenhænge mellem 
de mikrobielle samfund, og 
hvordan marken dyrkes, blive 
undersøgt. Derudover under-
søges funktionen af de forskel-
lige mikrobielle samfund.  

Mikroorganismerne er 
uundværlige medspil-
lere
Faldende kulstofindhold, jord-
pakning og erosion er kendte 
udfordringer, som landmænd 
oplever i deres marker. Det 
kan give vanskeligheder ved 
etablering, mistrivsel af afgrø-
der og manglende robusthed 
ved ekstreme vejrhændelser. 

Jordens mikroorganismer 
har vigtige funktioner i dyrk-
ningsjorden. De bidrager til 
opbygning af jordens struk-
tur og indlejring af kulstof i 
jorden, leverer næringsstoffer 
til afgrøderne, fungerer som 

fødegrundlag for dyrene i jor-
den og meget andet, og derfor 
spiller de en nøglerolle i for-
hold til at opbygge en sund og 
frugtbar dyrkningsjord.  

Er du jordens bedste 
landmand?
Seges og Landbrug & Fødeva-
rer sætter i 2021 ekstra fokus 
på dyrkningsjorden med af-

holdelse af Danmarksmester-
skab i jordfrugtbarhed. Hvis 
du eller en, du kender, gør en 
særlig indsats for jordfrugt-
barheden, har du i 2021 mu-
lighed for at nominere dig selv 
eller en anden på hjemmesi-
den www.landbrugsinfo.dk/
dmjordfrugtbarhed.

Undersøgelserne finansie-
res af Promilleafgiftsfonden.

Det usynlige liv under overfladen

Økologiske læggekartofl er 
og stikløg sælges

NYHED.
Nye skimmel-

resistente sorter
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