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Brug græspulp med måde
Græspulp er et nyt fodermiddel, som kan anvendes til kvægfoder. Pulpen 
er den presserest, der er tilbage, når der er udvundet protein af græsset 
til f.eks. foder til svin og fjerkræ, og det gode spørgsmål er, hvordan det 
bruges bedst. Brug det med måde, lyder rådet fra kvægrådgiverne i Øko-
logiRådgivning Danmark. Produktet er så nyt, at der kun er få fodrings-
forsøg med det, og indtil videre anbefales det at gå forsigtigt til værks og 
ikke udskifte al ensilagen med pulp, skriver Hans Lund og Louise Hilligsøe 
i LandbrugsAvisen. 

Rød lus har fået ny grøn fætter
En ny, grøn bladlus, der angriber æbler, er set for første gang i Danmark. 
Bladlusen Aphis spiraecola stammer formentlig fra fjernøsten og er efter-
hånden blevet et udbredt skadedyr i troperne. Den breder sig i Europa og 
nu nordpå; måske som konsekvens af klimaforandringerne. Den kan blive 
problematisk for de danske æbleavlere på niveau med den røde æble-
bladlus, vurderer forskere ved Københavns Universitet. Bladlus suger 
næring af og stresser planten. De afsætter klistret honningdug, hvori 
skimmelsygdomme trives og kan være bærere af sygdomsfremkaldende 
virus.  

Ny planterådgiver i ØkologiRådgivning Danmark

Mads Juul er 1. februar ansat 
som ny planterådgiver i Økolo-
giRådgivning Danmark. Mads 
Juul er jordbrugsteknolog fra Er-
hvervsakademi Aarhus med spe-
ciale i planteproduktion. Han er 
født og opvokset på en kvæggård 
i Sønderjylland og driver selv 
et økologisk planteavlsbrug, så 
han har fingeren i jorden og styr 
på praksis. Mads Juuls specialer 
er frøavl og salgsafgrøder og en 

sund produktionsøkonomi. Endvidere rådgiver han om vildt- og jagtpleje.

Overvejer du at lave eller 
forhandle biodynamiske

Demeter-produkter 
i din virksomhed?

Foreningen for Biodynamisk Jordbrug tilbyder gratis 
vejledning om vilkår for produktion, mærkning og 
markedsføring af biodynamisk produkter.

Kontakt os på info@biodynamisk.dk eller 86 19 94 45

Projektstøttet af Fonden for økologiskøkologisk landbrug  
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Rådgiver anbefaler, at 
økologiske landmænd or-
ganiserer sig lokalt for at 
fremme samarbejdet og 
blive mere interessante 
partnere for biogasanlæg

Kun en mindre del af landets biogas-
anlæg leverer i dag gødning til øko-
loger, men flere ville gerne, for de har 
brug for økologerne. 

Det er den superkorte konklusion, 
som projektleder Erik Fog, SEGES 
Økologi Innovation, opsummerer på 
en rundspørge til 100 biogasanlæg, 
som nu er mundet ud i den 20 sider 
lange rapport ’Mere biogasgødning 
til økologiske bedrifter’.

»Biogasanlæg har brug for økolo-
ger, og økologer har brug for biogas-
anlæg, og behovet bliver ikke min-
dre i fremtiden. Biogasanlæggene 
får i stigende grad brug for såkaldte 
udspredningsarealer, fordi de, der 
leverer biomassen, ikke kan tage al 
den afgassede gødning tilbage. Det 
kan være husdyrbedrifter, der ram-
mer fosforloftet eller leverandører 
af husholdningsaffald eller rester 
fra industrien. Mange økologer har 
arealerne og et behov for gødning,« 
forklarer Erik Fog.  

Et paradoks
41 biogasanlæg har besvaret spør-
geskemaet, og af disse leverer 16 an-
læg gødning til økologer. 

Af de 25 anlæg, der ikke gør, har 

syv et ønske om det. Der burde så-
ledes være potentiale for et større 
samarbejde og mere afgasset gød-
ning til økologiske planteavlere. Al-
ligevel har begge parter en oplevelse 
af, at den konkrete interesse hos den 
anden er begrænset, konstaterer 
Erik Fog.

»Det lyder som et paradoks, men
sagen er, at en del økologer i dag får 
husdyrgødning direkte fra en nabo, 
og det er nemmere end at gå ind i 
et mere kompliceret set-up med et 
biogasanlæg. Biogasanlæggene op-
lever på deres side sonderinger fra 
økologiske landmænd, men de kan 
ikke bruge henvendelser fra enkelt-
personer til så meget, især ikke, hvis 
de skal opbygge en særlig økologisk 
linje for at kunne levere,« forklarer 
Erik Fog.

Landmænd bør organisere sig
Michael Tersbøl, ØkologiRådgivning 
Danmark, som har været med til at 

skrive rapporten, har et bud på en 
løsning. 

»Biogasanlæg og økologer har
fælles interesser, men for at opbygge 
relationer og etablere samarbejde, 
er der brug for en organisering lo-
kalt. Økologiske landmænd inden 
for rimelig afstand af et biogasanlæg 
bør gå sammen og koordinere hen-
vendelsen til biogasanlægget,« siger 
plante- og biogasrådgiver Michael 
Tersbøl.

En samlet opgørelse fra land-
mændene af biomasser, mængder 
og behov for gødning giver biogas-
anlægget et langt bedre beslutnings-
grundlag for at etablere f.eks. en 
økologisk linje på et konventionelt 
anlæg.

»En organisering kan også være
hensigtsmæssig i egentlige forhand-
linger med biogasanlægget,” tilføjer 
Michael Tersbøl.

Økonomisk risiko er stor
Ifølge Erik Fog hersker der hos bio-
gasanlæggene en forståelig usikker-
hed om, hvilke typer af biomasse, 
der er tilladte hos økologer, og hvor-
dan spørgsmål til dette afklares.

»Vi skal i dialog med myndighe-
derne afklare, om der kan oprettes 
et fast track, hvor anlæg eller virk-
somheder hurtigt kan få svar på, om 
et givent restprodukt kan godkendes 
efter Bilag 1 i Økologiforordningen. 
Det vil skabe tryghed. Den økono-
miske risiko, hvis et forkert produkt 
kommer ud som gødning på økolo-
gisk jord, er så stor, at anlæg i dag 
hellere afholder sig fra at levere til 
økologer. Det problem skal vi løse,« 
siger Erik Fog. 

Biogasanlæg og økologer 
har brug for hinanden

41 danske biogasanlæg har besvaret et spørgeskema fra SEGES. 16 af disse leverer gødning til økologer, men flere ville 
gerne. Foto: Marendine Ladegaard
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og økologer har 
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relationer og etablere sam-
arbejde, er der brug for en 
organisering lokalt. 
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