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Med en frihøjde på den selvkørende sprøjte på 1,25meter ogmed sprøjtebommen hævet over den
to meter høje afgrøde kan man give majsmarken en svampebekæmpelse med midlet Opera før
skridning - senest i stadie 51. Foto: Niels Damsgaard Hansen.

Sen svampebekæmpelse i majs
giver en bedre ensilagekvalitet
I 2010 fik Dirk Millenaar i Sør-
vad givet dele af sine majsmar-
ker en svampebekæmpelse med
Opera lige før skridning.

Resultatet blev mere grønne
marker uden visne planter i
august. Nok så væsentligt blev
ensilagens kvalitet langt bedre.

Derfor fik Dirk Millenaar
svampebekæmpet hele sit areal
med majs i 2011, og det samme
sker i år. Læs herom side 6.

Toksiner og biprodukter
er risici for foderstoffer
Der blev blandt andet sat fokus
på nogle mindre kendte og ikke
regulerede mykotoksiner, der
dannes under danske klimati-

ske forhold, da DTU Fødevare-
instituttet for nylig holdt semi-
nar om risikovurdering for fo-
derstoffer.

Agronom Johannes Woller
deltog i seminaret for Grovva-
renyt og beretter om mykotok-
siner i korn og ensilage. Side 5.

Økologiplan mangler midler
til forskning og udvikling
Hvordan bliver det økologiske
areal i Danmark fordoblet frem
til 2020?
Svaret skal findes i regerin-

gens nye økologiske handlings-
plan, som fødevareministerMet-
te Gjerskov netop har offentlig-
gjort.

- Det er en fin plan med gode
initiativer som investeringsstøtte
til økologiske landmænd, støtte
til produktudvikling og forar-
bejdning af økologiske produk-
tersamt fokus på eksporten.
- Men ministeren må ikke

glemme, at hvis vi skal nå

målet om en fordobling af det
økologiske areal i 2020, er det
afgørende, at der bliver øre-
mærket penge til forskning og
udvikling, siger Ole Bloch
Engellyst, økologichef i Viden-
centret for Landbrug.

Læs mere side 9



Uafhængigt ugebrev med
nyheder og viden om grovvarer
- branchen og virksomheder -
og om handel, korn, foderstoffer,
gødning, planteværn, såsæd, frø,
energi mm.
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Kommuni-
kationschef i
Danish Agro
Søren
Møgel-
vang
Nielsen,
32 år,
er ansat
som
kommu-
nikati-
onschef i
Danish
Agro pr.
1. juni
med det
formål at
styrke
kommu-
nikation og branding i koncer-
nen, oplyser DanishAgro.
Søren Møgelvang Nielsen

kommer fra en stilling som
Brand Communications Mana-
ger i Novo Nordisk, hvor han
har været siden juni 2005. Han
er kandidat i Public Relations
(Cand. Scient. Soc. PR) fra
Roskilde Universitetscenter.
- I takt med at Danish Agro

vokser både i Danmark og
internationalt er behovet for at
kommunikere, hvad vi står for
og hvilke ydelser, vi tilbyder,
blevet øget.
- Ansættelsen af en kommu-

nikationschef gør os nu i stand
til at profilere os endnu stærke-
re i forhold til omverdenen,
kunder og samarbejdspartnere,
siger Christian Junker, adm.
direktør i DanishAgro.
Søren Møgelvang Nielsen

er født og opvokset på et land-
brug i Venslev, Horns Herred,
og hans første job var hos HC
Venslev i deres byggemarked
som ungarbejder.
- Kommunikationsfagligt

har jeg ikke erfaring med grov-
varebranchen, men jeg har fået
landbrug ind med modermæl-
ken, siger den nye kommuni-
kationschef til Grovvarenyt.

Søren Møgelvang
Nielsen

Danmark sammenligner sig
med nabolandene i stort set alt,
hvad vi foretager os.
Er vi bedre end svenskerne

til fodbold, staver danske børn
dårligere end de finske, og be-
handler vi flere hjertekarsyg-
domme på de danske hospitaler
end de gør i Norge?
Sammenligningsiveren fin-

des også i landbruget.
Er produkterne bedre, er

produktionen mere effektiv, er
priserne højere?
De danske landmænds nabo-

er har andre regler, end vi har
herhjemme, og de danske reg-
ler har generelt været strengere
og kravene højere.
Også end tyskernes.
Men det har ikke hjulpet

miljøet, lød det torsdag fra
direktør Vagn Lundsteen på to
møder omVandplanerne i Him-
merland og Vendsyssel den 21.
juni.
- Selvom vi har haft regule-

ringer og reguleringer i 25 år,
så er indholdet af kvælstof i de
slesvig-holstenske vandløb la-
vere end i Danmark, sagde han
til de forsamlede landmænd og
fortsatte:
- Selvom det har kostet jer

millioner, så har det gavnet mil-
jøet nul.

Problematisk
oversættelse af EU-regler
Også formanden for forenin-
gen, Flemming Fuglede-Jør-

gensen, var med til mødet på
Thustrup.
Han forklarede blandt andet,

hvorfor Bæredygtigt Landbrug
har brugt penge og tid på at
samle fakta og argumenter hos
fagpersoner, både i landbruget
og hos Naturstyrelsen.
- Man vinder ikke en krig på

ord, hvis modtageren ikke
optager de fakta, man leverer,
forklarede Flemming Fuglede-
Jørgensen og fortsatte:
- Det har vist sig, at der

ingen miljømæssig gevinst er
ved vandrammedirektivet.
- Det eneste, man opnår, er

at ødelægge et erhverv, og det
er vi nødt til at stoppe, tordnede
formanden.
Direktør Vagn Lundsteen

var helt på linje med sin for-
mand. Han pegede på et stort

problem i forhold til det danske
vandrammedirektiv:
- I Danmark læser man vand-

rammedirektivet som Fanden
læser biblen.
- Man fokuserer stort set kun

på kvælstof, understregede di-
rektøren og fortalte de 120 del-
tagere, at de danske politikere
har fejloversat et væsentligt ord
i EU-teksten.
De danske planer taler om

vandforsyningspligt, når de
oversætter ’water services’,
men direktøren pegede på, at
det udelukker dræningspligt og
–ret og derfor er en direkte fejl-
oversættelse, der gør de danske
planer problematiske.
- Det der bliver sagt til os

igen og igen er, at det er EU,
der kræver det, men det kan jo
ikke nytte noget, når man over-
sætter EU-teksten forkert, lød
det tørt fra bestyrelsesformand
Flemming Fuglede-Jørgensen.

Tekst: Pressemeddelelse
fra Bæredygtigt Landbrug 22. juni.

Bæredygtigt Landbrug:

Vandmiljøplanen
gavner ikke miljøet
På to orienteringsmøder i Nordjylland
slog direktøren for Bæredygtigt Landbrug,
Vagn Lundsteen, fast, at de danske
vandplaner ikke hjælper miljøet.

Annoncer
iGrovvarenyt

koster kun
�� 4,60 kr. / spalte-m.m.
�� 1/1 side: 4.360,- kr.
�� 1/2 side: 2.200,- kr.
�� 1/4 side: 1.110,- kr.

Intet tillæg for farver. Priserne er excl. moms.

http://grovvarenyt.dk/DK.aspx
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NU FLERE END 100 UDSTILLERE
BOOK DIN STAND NU !

BESTIL DIN STAND NU 
Kontakt Morten Ihlow på tlf. : 76 202 685
eller mail: mi@messec.dk
Du kan også booke online på www.nutrifair.dk
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PRISERNE FRA 2012

23. - 24. januar 2013

Scan koden med din smart-
phone og få direkte kontakt 
med Morten.
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  på messen

• 82 % af de besøgende kunne foretage indkøb /   
  disponere 

• 92 % af de besøgende havde et tilfredsstillende,   
  godt eller særdeles godt indtryk af NutriFair ’12
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Til at varetage professionelt salg og rådgivning til vores mange kunder inden for 
kvægsegmentet søger vi en energisk salgskonsulent. Du får base i vores regionshoved-
kontor i Vrå.

Med udgangspunkt fra vores regionshoved-
kontor i Vrå skal du betjene de nordjyske 
landmænd inden for kvægsegmentet, primært
i Vendsyssel-området.

Dine opgaver
Dine opgaver vil primært være opsøgende og 
vedligeholdende relationsbaseret handel med 
foder og afgrøder til det professionelle 
landbrug i regionen. Herudover vil det være 
salg af følgeprodukter som for eksempel 
gødning, såsæd, planteværn samt energi og 
farm supply-produkter.

Salget foregår delvist via telefonisk kontakt og 
delvist via besøg hos kunder.

Du:

landbrugsfagligt uddannet eller tilsvarende.

trives med at færdes her. Alternativt har du 
erfaring med salg af produkter fra service
erhverv til landbruget.

om virksomheden: Danish Agro-koncernen består af en række agroindustrielle selskaber i ind- og udland. De har alle den overord-

hovedsageligt beskæftiget inden for salg af foderblandinger, råvare-og vitaminforblandinger, gødning, planteværn, såsæd og energi 
samt køb af afgrøder fra landbruget. Danish Agro-koncernen beskæftiger ca. 1.900 medarbejdere og vil i 2012 nå en omsætning i 
niveauet 16-17 mia. kr.

Læs mere på:
www.danishagro.dk

salgskonsulent søges
- til Danish Agro’s salgsregion i Nordjylland

Vi tilbyder:

og gode udviklingsmuligheder.

kollegaer i grovvaredivisionen på landsplan.

ret sundhedsforsikring.

Vi har en behagelig og uformel omgangstone i 
et professionelt og rart miljø, og virksomheden 
er præget af en stærk kultur med gode, solide 
værdier.

til kvalifikationer. Tiltrædelse snarest muligt.

Ansøgning:

os din ansøgning, mrk. Salgskonsulent pr.
e-mail til hr@danishagro.dk senest d. 29. juli 
2012. Alle henvendelser behandles fortroligt.
Har du spørgsmål til stillingen, kan du enten 
sende en mail til hr@danishagro.dk eller 
kontakte detaildirektør Jan Vanggaard på tlf.
20 12 90 16 eller HR-afdelingen på tlf.
56 76 99 97. Vi indkalder kandidater til samtale 
primo august 2012.

Ny positivliste
for pesticider
En ny liste
i Middeldatabasen
hjælper til at tjekke, om
pesticider er lovlige at
anvende og opbevare.
Er dine pesticider lovlige?
Det er vigtigt at kunne svare

på dette spørgsmål.
Desværre har det været bes-

værligt at give et entydigt svar,
fordi udgåede midler fremover
forbydes, og listen over forbudte
midler bliver meget lang og
kompliceret at finde ud af. Der-
for er der udarbejdet en ”positiv-
liste”, som viser de pesticider,
der må opbevares på bedriften.
Positivlisten er lavet med

udgangspunkt i data fra Middel-
databasen. Her kan du gå direkte
til listen.
Ideen med listen er, at den

skal vise alle de midler, som du
må opbevare på bedriften. Hvis
ikke midlerne er med på listen,
skal de bortskaffes.
Listen bruger farvekoder

(grøn – gul – rød) til at angive
midlernes status.Der er endvide-
re en kort vejledning i brug af
listen.
Tekst: Nyhed fra Videncentret
for Landbrug, Planteproduktion
15. juni.

Bæredygtigt Landbrug og NNF
har fundet fælles fodslag i kam-
pen mod vandplanerne.
Onsdag27. juni kl. 19.00 er der

i Ringsted Kongresenter oplys-

ningsmødeom, hvorforBæredyg-
tigt Landbrug har valgt at stævne
staten og om de store, negative
konsekevenser vandplanerne vil
få for NNF´smedlemmer.

En fremtidsforsker vil komme
med en frisk rapport i inderlom-
men, som fortæller, hvordan
landbruget kan reguleres uden at
det går ud over miljøet, og hvor
mange nye arbejdsplader der kan
skaffes med en ny og anderledes
regulering af landbruget, oplyser
Bæredygtigt Landbrug 22/6.

Dansk-kinesisk
møde om
grøn økonomi
Miljøminister Ida Auken mød-
tes torsdag med den kinesiske
premierminister Wen Jiabao
og derpå med sin miljømini-
sterkollega Zhou Shengxian.
Formålet med møderne er

at diskutere omstilling til en
grøn økonomi.
Kineserne er især interesse-

rede i de danske erfaringer
med at skabe økonomisk frem-
gang uden, at det sker på
bekostning af miljøet.
Kineserne investerer 3.500

milliarder kroner i deres vand-
sektor for at sikre rent drikke-
vand til deres borgere.
Ifølge Udenrigsministeriet

betyder det, at Danmark vil
kunne eksportere for 10 milli-
arder kroner om året i 2020,
oplyser Miljøministeriet.

Bæredygtigt Landbrug og NNF
arrangerer møde mod vandplaner

http://www.landbrugsinfo.dk/Planteavl/Plantevaern/Bekaempelsesmidler/Filer/Vejledning_Godkendte_pesticider_i_Danmark_positivlisten.pdf
http://www.landbrugsinfo.dk/Planteavl/Plantevaern/Bekaempelsesmidler/Filer/Vejledning_Godkendte_pesticider_i_Danmark_positivlisten.pdf
http://planteapp.dlbr.dk/middeldatabasen/positiveList.asp
http://planteapp.dlbr.dk/middeldatabasen/
http://planteapp.dlbr.dk/middeldatabasen/


- Man finder kun, hvad man
leder efter.
- Men, hvad med alt det

andet?
Med det spørgsmål, gjorde

Peter Have Rasmussen det kry-
stal klart, at der ikke er styr på
alle risici ved foderstoffer, da
han talte ved DTU Fødevarein-
stituttets seminar om risikovur-
dering af foderstoffer den 31.
maj.
Peter Have Rasmussen er

seniorforsker ved DTU Føde-
vareinstituttet, hvor han i de
senere år har arbejdet med at
kortlægge svampegifte og de-
res maskerede former i foder-
korn.
Peter Have Rasmussen sæt-

ter især fokus på nogle mindre
kendte og ikke regulerede my-
kotoksiner, der dannes under
danske klimatiske forhold,
som det fremgik af hans ind-
læg.
Så sent som i 2002 og 2003

blev der fundet ret høje koncen-
trationer af mykotoksinet DON

i prøver af hvede, der blev ind-
samlet her i landet.
Det drejer sig om indhold

mellem 150 og 200 mikrogram
(= milliontedele gram) pr. kg.
I 2008 og 2009 lå fundene

under 25 mikrogram pr. kg,
fremgår det af et søjlediagram,
som Peter Have Rasmussen
viste på seminaret.
I de to seneste år har har man

fundet prøver, der har overskre-
det grænseværdierne.

Undersøger for 27 forskellige
mykotoksiner på en gang
-Mykotoksinet enniatin findes
typisk i dansk foderkorn i ret
højemængder, selv omvi ikke er
særlig opmærksomme på det.
- Dertil kommer, at en række

mykotoksiner ofte forekommer
i majs- og græsensilage, fortæl-
ler Johannes Woller, der deltog
i seminaret for Grovvarenyt.
- DTU Fødevareinstituttet

har udviklet en multimetode til
på en gang at undersøge indhol-
det af 27 forskellige svam-

petoksiner og deres metabolit-
ter, tilføjer Johannes Woller.

Mere DON end man finder
- Et yderligere problem er, at
der er former for DON, som
man ikke kontrollerer.
- DON findes i mange for-

skellige typer, men overordnet
opdeles i to hovedformer acety-
lerede og glycosylerede, for-
klarer Johannes Woller.
Han tilføjer, atman alene ana-

lyserer for den acetylerede form,
men at der findes væsentligt
mere, måske dobbelt så meget,
af den glycosylerede form, som
man ikke leder efter.
- Peter Have Rasmussen op-

lyste på seminaret, at den gly-
colylerede form formelig æn-
dres til den acetylerede form,
når den kommer ned i tarmen.
- Dermed er glycosylerede

former, som også kaldes maske-
rede mykotoksiner formentlig
lige så giftige, som de typer af
DON, man normalt leder efter,
forklarer Johannes Woller.

Fokus på toksiner i ensilage
- Peter Have Rasmussen viste
også, at der kan være betydeli-
ge mængder mykotoksiner i
majsensilage.
- Jeg er overbevist om, at det

kan være en væsentlig årsag til
de mange tilfælde af alvorlige
problemer, som mange danske
kvægbesætninger kæmper med
i øjeblikket, fastslår Johannes
Woller.
- Derfor er der gode grunde

til, at man i foderindustrien og-
så har fokus på dette emne.
- Det er jo næsten altid kraft-

foder, der bliver undersøgt som
årsag, når der er helbredspro-
blemner i en kvægbesætning -
også selv om ensilagen kan
være en oplagt kilde, siger
Johannes Woller.
Peter Have Rasmussen ind-

læg handlede om et af fire spor
om risikovurdering af foderstof-
fer, som er gennemført på DTU
Fødevareinsttituttet siden 2004.
Ved brug af biprodukter i

dansk foder skal man have særlig
fokus på risikoen for opkoncen-
trering af mykotoksiner.
Salmonella og forureninger

var også i fokus, men disse områ-
der er der bedre styr på her i lan-
det. Gunner Buck
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Fusarium culmorom angreb i hvede.
Kilde: Dokumentation for, at mykotoksiner på korn dannes i
marken eller under lagring. Bilag til seminar om risikovurde-
ring af foderstoffer - DTU Fødevareinstituttet 31. maj.

Penicilliumverrucosum-påkorn - forårsager lagringsproblemer.
Kilde: Dokumentation for, at mykotoksiner på korn dannes i
marken eller under lagring. Bilag til seminar om risikovurde-
ring af foderstoffer - DTU Fødevareinstituttet 31. maj.

Toksiner og biprodukter
er risici for foderstoffer
Når kvægbesætninger rammes af sygdom, leder man ofte efter
årsager i kraftfoderet - også i tilfælde, hvor ensilage er en oplagt
kilde. Derfor bør man i foderindustrien også interessere sig for
kvalitet af grovfoder, mener agronom Johannes Woller.



Af Niels Damsgaard Hansen,
ndhtxtfoto

Når 300 køer skal fodres og yde
en masse mælk hver eneste dag
året rundt, kræver det sit foder.
Det ved alle mælkeprodu-

center.
Langt de fleste af dem ved

også, hvordan de skal dyrke
deres grovfoder og opnå høje
udbytter i en god kvalitet.
Ellers overlever de nemlig

ikke i erhvervet.
Men alligevel sker der hele

tiden en nyudvikling, som de
kan høste fordele af.
- Vi har alle længe vidst, at

korn skal beskyttes mod svam-
pe ved at sprøjte det med svam-
pemidler, og det samme er nu
tilfældet med majs, fastslår
Dirk Millenaar.
Men indtil 2010 havde han

ikke prøvet at beskytte sin majs
mod svamp, da Opera ikke var
godkendt til formålet.
I flere af hans arealer har der

været majs i monokultur i om-
kring 25 år, og her begyndte
majsen at visne allerede i au-
gust.
- Jeg troede, at den mangle-

de kvælstof, når den så sådan
ud.
- Men så prøvede jeg lidt for

sjov at sprøjte noget af min
majs med Opera mod svamp i
2010, og det viste sig at være en
særdeles god ide.
- For det blev en helt anden

kvalitet ensilage end den, vi fik
fra den ubehandlede majs, for-
klarer han.
- Konkret betød den høje

kvalitet, at majsen erstattede
for 600 kroner sodakorn pr. dag
til hans køer.
Da han skiftede til ensilagen

fra den usprøjtede majs, måtte
han nemlig bruge så meget me-
re sodakorn for at holde ydel-
sen oppe.
Så det eneste, han kom til at

fortryde, var, at han ikke sprøj-
tede hele majsarealet i 2010.

Fremover beskyttes
majsen mod svamp
Dirk Millenaar har boet i Dan-
mark siden 1997 og startede
med det samme Millenaar Dai-
ry på gården i Sørvad.
På det tidspunkt var der færre

køer, men majsen var der allere-
de som et vigtigt grovfoder.
- Vi har høj og lav jord, og

efter min mening skal majs
dyrkes på den høje jord, mens
vi kan hente gode udbytter i
græs på den lave jord, forkla-
rer han.
Med gode udbytter mener

han 9.000-10.000 FE i såvel
græs som majs.
Men det handler ikke kun

om udbytte, men i høj grad om
kvalitet, der giver masser af
mælk i tanken til mejeriet.
Efter hans mening er kvalitet

i ensilage:

� høj fordøjelighed

� høj fodereffektivitet

� cirka 33 procent tørstof

� fra 1,1 til 1,2 kg tørstof pr. FE

Den kvalitet kan han nå i sin
majs ved at anvende Opera til at

holde eventuelle svampeangreb
væk.
- Det var erfaringen i 2010,

så i 2011 blev hele majsarealet
på 50 hektar sprøjtet, fortæller
han.
- Og så var der ingen visne

majs i august.

Sprøjten har en stor frihøjde
Dirk Millenaar har i alle årene
haft Erling Kjær’s Maskinstati-
on til at så og finsnitte sin majs.
Da maskinstationen i 2010

købte en selvkørende, hollandsk
Agrifac sprøjte, var der gode
muligheder for at køre i høj
majs uden afgrødeskader.

- Det var derfor, jeg fik lyst
til at se, hvad det kunne give at
bruge cirka 600 kroner pr. hek-
tar på at sprøjte med Opera,
siger Dirk Millenaar.
Majsen skal ifølge godken-

delsen af Opera udsprøjtes se-
nest i stadie 51 - det vil sige, når
den er ved at skride.
På det tidspunkt er hanblom-

sten mærkbar i planternes top.
- Men man kan slet ikke se,

at majsen er angrebet af svamp,
siger Erling Kjær.
Majsplanterne er i det stadie

cirka to meter høje, og en stor
frihøjde under det køretøj, der
sprøjter, er en fordel for at und-
gå køreskader.
Med en frihøjde på 1,25

meter er der ikke problemer
ved at køre med eksempelvis en
Agrifac selvkørende sprøjte.

Bedre end ensileringsmiddel
Denmajs, der blev sprøjtet med
Opera i 2010, var meget grøn-
nere end den usprøjtede langt
hen på sæsonen.
- Det var, som om den mod-

nede på en mere naturlig måde,
fordi svamp ikke fik bladene til
at visne, siger Dirk Millenaar.
For Dirk Millenaar var det

klart, at han fik en helt anden
afgrøde at ensilere.
- Efter min opfattelse er

beskyttelse af majs mod svamp
meget bedre end at anvende
ensileringsmiddel, siger han
uden at blinke.
Han er derfor heller ikke i

tvivl om, hvad han gør her i
2012:
- Jeg tør slet ikke lade være

med at sprøjte med Opera mod
svamp i min majs, fastslår han.
Dirk Millenaar har 300 køer,

der yder 10.000 kg EKM, på
basis af grovfoder af høj kvali-
tet.
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Svampmiddel sikrer
store værdier i majs
Mælkeproducent Dirk Millenaar i Sørvad har erfaret, at der er meget
at hente i foderkvalitet og udbytte ved at sprøjte mod svamp i majs

Dirk Millenaar (tv) og Erling Kjær ved ensilagestakken med
majs fra 2011.Al majsen blev behandlet med Opera for at for-
hindre svamp i at ødelægge udbyttet og kvalitet.

Ensilagen er lavet af majs,
der har været gennem natur-
lig modning, fordi majsens
øjeplet ikke har fået lov til at
ødelægge bladene.
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En jordblander, en pottemaski-
ne, et automatisk vandebord og
en regnsimulator.
Det er nogle af de redskaber,

som forskerne ved AU Flakke-
bjerg kan tage i anvendelse, når
de arbejder ved semifieldan-
lægget på det vestsjællandske
forskningscenter nær Slagelse.
I en video om anlægget for-

tæller seniorforsker Solvejg K.
Mathiassen om nogle af de
mange muligheder, som an-
lægget giver, og aktuelle forsk-
ningsprojekter.

Meget ensartede planter
- Noget at det som er meget vig-
tigt for forsøgene i semifieldan-
lægget er at lave nogle planter,
som er meget ensartede.
- For med anlægget er vi i

stand til at lave forsøg, som har
meget større nøjagtighed end
de forsøg, vi laver ude i mar-
ken, påpeger hun.
Solveig K. Mathiassen un-

derstreger, at semifieldanlæg-
get anvendes til at lave forun-
dersøgelser, men at forskerne
hele tiden skal eftervise resulta-
terne i marken efterfølgende.
Semifieldanlægget har blandt

andet en jordblander, som blan-
der alt jord, der anvendes til
forsøgene.
- For at kunne lave meget

ensartede planter anvender vi
en jordblander, der primært an-
vender spagnum, jord og sand.
- Det suppleres med de nød-

vendige næringsstoffer – og
efterfølgende anvender vi en
pottemaskine, som automatisk
kan fylde jord i potterne.
- Derefter føres potterne

frem til en specialfremstillet
såmaskine, som er i stand til at
tælle antallet af frø, der kom-
mer i hver potte.
- Fx kan vi tilføre 20 planter

til hver potte, og når de kom-
mer op af jorden, tynder vi ud,
så vi har fire-seks planter, som

er meget ensartede. Dem kan vi
så efterfølgende begynde at
behandle og dermed få mindre
variation i resultaterne, som
kommer ud af vores forsøg, for-
klarer Solvejg K. Mathiassen.

Simulering af regnvejr
Ved gennemgangen af facilite-
terne tilknyttet semifieldan-
lægget fremhæver hun også
sprøjtedelen, hvor forskerne og
teknikere kan simulere sprøjt-
ninger som almindelige marks-
prøjter kan - herunder anven-
delse af forskellige dyser og
regulering af hastigheden på
bommen.
- Den maksimale hastighed

for bommen er 18 km i timen
og derfor kan vi komme ned på
nogle meget lave væskemæng-
der, hvilket kan være interes-
sant i nogle forsøg, selv om det
er en hastighed, der ikke er nor-
mal under almindelige mark-
forhold, siger Solvejg K.
Mathiassen, som også fremvi-
ser en regnsimulator:

- Regnsimulatoren bruger
vi til at undersøge, hvad det
betyder, hvis det begynder at
regne kort til efter, man har
været ude at sprøjte.
- Er det nødvendigt at sprøj-

te om, eller kan man stadigvæk
forvente at få effekt af sprøjt-
ningen. Det er noget, som
landmænd er meget interesse-
rede i specielt under danske
forhold, hvor det ofte regner.

Resistens hos fuglegræs
Solvejg K. Mathiassen fremvi-
ser også aktuelle forsknings-
projekter i videoen – herunder
et om resistens hos fugle-
græspopulationer, der er ind-
samlet af konsulenter og land-
mænd.
- Vi oplever, at resistens er

et stigende problem.
- Ukrudtsplanter bliver tole-

rante over for nogle af de
ukrudtsmidler vi anvender.
- Udbredelsen af resistente

fuglegræs er ved at være ret
stort i Danmark, siger hun og
påpeger, at resistens bevirker,
at doseringen skal øges mar-
kant for at få effekt på resisten-
te planter
- Når vi snakker om resistens

over for specifikke bekæmpel-
sesmidler, så snakker vi om en
resistensfaktor på omkring 60
til 100, hvilket betyder, at man
skal øge doseringen 60 til 100
gange for at få den samme
effekt som på en følsom bioty-
pe, siger hun.
Et andet forsøg, der omtales

i videoen, omhandler integreret
ukrudtsbekæmpelse, hvor for-
skerne kigger på, hvad sorts-
valg, udsædsmængde og såtek-
nik betyder for konkurrenceev-
nen for vinterhvede i forhold til
ukrudt som vindaks.
I forsøget anvendes to sorter

af vinterhvede, tre udsæds-
mængder – 200, 400 og 800
planter pr. kvadratmeter – og
forskellige såteknikker.
Videoen, der varer 10,4

minutter, kan ses ved tryk på
dette link.
Tekst: Søren Tobberup Hansen
DCA - Nationalt Center
for Fødevarer og Jordbrug,
Aarhus Universitet.

Miljøministeren:
Verden skal
lære at
købe grønt
Allerede i dag begynder mil-
jøminister Ida Auken at føre
den kommende Rio-aftale ud i
livet med en række initiativer,
som skal fremme offentlige
bæredygtige indkøb blandt
verdens lande.

Det meddeler Miljøministe-
riet i en pressemeddelelse 20.
juni, der fortsætter:
I disse minutter kl. 18 dansk

tid afholdes et pressemøde i
Rio, hvor Ida Auken med til at
lancere et initiativ for at sikre
bæredygtige offentlige indkøb
globalt.
Sammen med blandt andre

Brasilien, Chile, Schweiz,
USA og FNs miljøorganisati-
on skal den danske miljømini-
ster bidrage med idéer, inspira-
tion og praktiske erfaringer,
som andre lande kan bruge,
når de skal omstille til grønne
indkøb.
- Med Rio-aftalen bliver der

vedtaget et såkaldt 10-års pro-
gram for bæredygtigt forbrug
og produktion.
- Det går vi nu ud for at

omsætte til virkelighed.
- Offentlige indkøb spiller

en enorm rolle for verdens-
markedet, og alene i Danmark
køber vi ind for 200 milliarder
kroner om året.
- Med andre ord - det her er

en af nøglerne til at omstille
verden til en grøn økonomi,
siger miljøminister Ida Auken.
Miljøministeren går ind i

initiativet for bæredygtige of-
fentlige indkøb med ambitio-
nen om at udarbejde målsæt-
ninger for, hvor stor en andel
af de offentlige indkøb, der
skal være bæredygtige eller
grønne.
- Danmark går meget aktivt

ind i arbejdet, fordi andre ger-
ne vil lære noget af os. Vi lig-
ger i toppen blandt EU-lande-
ne, når det gælder grønne ind-
køb, og derfor lytter de store
spillere som USA og Brasilien
til os.
- Opgaven efter Rio er at

bruge alle de muligheder, som
aftalen tilbyder, for at sikre en
bæredygtig udvikling. Det er
det, vi allerede er gået i gang
med nu, siger Ida Auken.

Se video om forsøg med
herbicider på Flakkebjerg
På forskingscentret AU Flakkebjerg ved
Slagelse arbejder forskere og teknikere i et
semifieldanlæg, der blandt andet kan
anvendes til at lave herbicid-forsøg under
kontrollerede og ensartede forhold.

Seniorforsker Solvejg K.
Mathiassen fortæller i en
video om semifieldanlægget
på forsøgsstationenAU
Flakkebjerg, hvor der blandt
andet forskes i effekt og
selektivitet af herbicider.

http://dca.au.dk/aktuelt/nyheder/vis/artikel/kom-bag-om-forskningsfacaden-paa-au-flakkebjerg/
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Gjerskov vil sætte 
turbo på økologien

Af Helge Lynggaard

Regeringen ser økologi som en 
hjørnesten i en grøn omstilling 
af det danske landbrug.  

 - Vi vil gerne sætte ekstra 
turbo på økologien til gavn 
for vores natur og drikkevand, 

sagde fødevareminister Mette 
Gjerskov, da hun torsdag frem-
lagde regeringens økologisk 
handlingsplan, som skal vise 
vejen frem mod en fordobling 
af det økologiske areal i 2020. 

Handlingsplanen indeholder 
en flerstrenget indsats, der både 
er rettet mod forbrugerne, for-
arbejdnings- og detailsektoren 
samt landmændene.   

- Regeringen vil arbejde for 
mere økologi, for omlægning til 
økolog er ikke afvikling, men 
udvikling. 

- Udvikling af nye drifts-
metoder, nye maskiner og nye 
kreative produkter – alt sammen 

innovation som bidrager til grøn 
omstilling og beskæftigelse i 
Danmark, siger Mette Gjerskov 
i forordet til handlingsplanen.

Her understreger hun, at 
handlingsplanen markerer et 
skift i indsatsen.

- Vi ønsker blandt andet at 
bruge det offentlige mere mere 
aktivt. Det offentlig bør gå for-
an – både som stor jordejer og 
indkøber af fødevarer, fortsætter 
Mette Gjerskov.

Mere fart på
- Vi skal have mere fart på, hvis 
vi skal nå vores mål om en for-
dobling i 2020, siger Mette Gjer-

skov ifølge en pressemeddelelse 
fra ministeren.

 Fødevareministeren frem-
rykker 16. mio. kr. til investe-
ringer i økologi, hvilket giver en 
samlet pulje for de første to an-
søgningsrunder på i alt 80 mio. 
kr. de næste to år. Det betyder, at 
et større antal økologiske land-
mænd nu har mulighed for at få 
tilskuddet.  

 - Det skal gøre det attraktivt 
at investere i nye maskiner og ny 
teknologi, siger Mette Gjerskov. 

Fødevareministeren 
lancerede torsdag 
regeringens økologiske 
handlingsplan, hvor 
målsætningen er en 
fordobling af det øko-
logisk areal i 2020

Af Helge Lynggaard

Langt flere offentlige arealer 
skal dyrkes økologisk. 

Det er et af punkterne i rege-
ringens økologiske handlings-
plan frem mod 2020, som blev 
offentliggjort torsdag.

Heraf fremgår det, at det of-
fentlige ejer cirka 55.000 ha 
landbrugsjord – et areal på stør-
relse med Falster. Heraf dyrkes 
cirka 24 procent økologisk. 

- Der er derfor potentiale for 
mere, hedder det i planen. 

Et andet punkt i handlings-
planen er, at regeringen vil ar-

bejde for at EU-lovgivningen 
om markedsføring af moderne 
plantesorter og frø ændres uden 
at sætte fordelene ved det eksi-
sterende system over styr. 

- Hensigten er at give rum 
for udvikling af sorter, der er 
optimale for den økologiske 
dyrkningsform, hedder det i 
handlingsplanen.

Bedre proteinafgrøder 
til erstatning for soja
Regeringen vil have vurderet 
mulighederne for  at erstatte de 
store mængder soja.

- Økologerne har behov for 
proteinrigt foder til især svin og 
fjerkræ. 

- Det skal afprøves, om der 
som erstatning lokalt kan dyr-
kes afgrøder med de rigtige 
dyrknings- og foderegenska-
ber. Denne indsats støttes blandt 
under Grønt Udviklings- og De-
monstrationsprogram hvor der 
er afsat 20 mio. kr. i perioden 
2012-2015 til økologisk sorts-
udvikling og afprøvning, hedder 
det i handlingsplanen.

Forskning og udvikling
Ifølge planen er der ikke afsat et 
bestemt beløb til forskning og 
udvikling.

- Regeringen vil på kort sigt 
– i forbindelse med udmøntning 
af forskningsreserven – tage 
stilling til en eventuel fremtidig 
forsknings- og udviklingsindsats 
på økologiområdet, hedder det i 
planen.

På en række andre områder 
er der sat beløb på den indsats, 
der skal medvirke til at fordoble 
det økologisk areal inden 2020.

I 2012-2013 er der afsat næ-
sten en halv milliard kroner på 
økologiområdet.

 Som tilskud til omstilling af 
offentlige køkkener er der afsat 
56 mio. kr. Desuden har regerin-
gen afsat 40 mio. kr. inden for 
de næste to år til produktiviling, 
mens der er afsat 20 mio. kr. til 
en ekstra indsats for at styrke 
eksporten af økologiske pro-
dukter. 

Harmonisering af EU-regler
Regeringen vil arbejde for en 
større grad af harmonisering af 
økologireglerne på EU-niveau.

- I arbejdet med den forven-
tede revision af EU’s økologi-
forordning i 2013 vil regeringen 
arbejde for, at der indarbejdes 
miljøkrav til forarbejdning, em-
ballering og transport af fødeva-
rer, fremgår det af planen.

 

Flere offentlige arealer 
skal være økologiske   

Der skal udvikles sorter, der 
er optimale i den økologiske 
drift. Foto: Økologisk Lands-
forening, Morten Telling.

Regeringen vil arbejde 
for at EU-lovgivningen 
om markedsføring 
af moderne plante-
sorter og frø ændres, 
så der kan udvikles 
sorter, der er optimale 
for den økologiske 
dyrkningsform.
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Færre økologiske bedrifter 
men arealet vokser igen  

 
Hvordan bliver det økologi-
ske areal i Danmark fordoblet 
i 2020?  Svaret skal findes i 
regeringens nye økologiske 
handlingsplan, som fødevare-
minister Mette Gjerskov netop 
har offentliggjort.

- Det er en fin plan med gode 
initiativer som investeringsstøtte 
til økologiske landmænd, støtte 
til produktudvikling og forar-
bejdning af økologiske produk-

ter samt fokus på eksporten. 
Men ministeren må ikke glem-
me, at hvis vi skal nå målet om 
en fordobling af det økologiske 
areal i 2020, er det afgørende, 
at der bliver øremærket penge 
til forskning og udvikling, siger 

Ole Bloch Engellyst, økologi-
chef i Videncentret for Land-
brug.    

Økologien skal 
vokse hurtigere  
For selv om nye tal fra Natur-
Erhvervstyrelsen viser, at stør-
relsen af den danske økologiske 
jord er vokset en smule fra 2010 
til 2011, så er det langtfra nok til 
at nå en fordobling af økologien 
i 2020.

- Hvis vi ikke får flere penge 
til forskning og udvikling, kan 
vi simpelthen ikke nå målet om 
en fordobling af det økologiske 
areal i 2020. 

- Midlerne skal blandt andet 
bruges på at udvikle den pri-
mære produktion, så vi kan finde 
løsninger på de problemstillin-
ger, der gør det svært at være 
økolog i Danmark. 

- Derudover kommer vi til 
at skulle eksportere en væsent-
lig større del af den økologiske 
produktion. 

Det kræver, at vi udvikler en 
produktion, der er konkurrence-
dygtig, og som stadig lever op til 
de økologiske principper. Ende-
lig har vi udfordringerne med at 
skaffe økologisk gødning og at 
få hævet udbytteniveauet, så der 
er nok at tage fat på, siger Ole 
Bloch Engellyst.

Han henviser til beregninger 
fra The International Centre for 
Research in Organic Food Sy-
stems (ICROFS), der viser, at 
penge til økologisk forskning 
er skrumpet mere og mere ind. 
Ifølge undersøgelsen bliver der i 
dag kun brugt en tredjedel af de 
midler til økologisk forskning, 
der blev brugt i 2009.

- Vi har tidligere rettet en 
skarp kritik af, at der ikke bliver 
afsat nok ressourcer til forskning 
og udvikling inden for dansk 
økologi. Det har vi skrevet i et 
høringssvar til fødevareministe-
ren, som vi lavede sammen med 
blandt andre Landbrug & Føde-
varer, siger Ole Bloch Engellyst. 

Videncentret for Landbrug:

Økologiplan mangler midler 
til forskning og udvikling

Af Helge Lynggaard

I løbet af 2011 steg det økologi-
ske areal herhjemme med 4.325 
hektar til i alt 177.838 hektar. 

Dermed er arealet steget fire 
år i træk efter at det fra 2002 var 
blevet mindre år for år. Nu er det  
kun 500 hektar fra at være lige 
så stort som i 2002.

Til gengæld er de økologiske 
arealer fordelt på færre og færre 
bedrifter. 

Tilbagegangen er ganske 
markant, for antallet af befrifter 
er faldet fra 3.714 i 2002 til nu 
2.670. Fra 2010 har tilbagegan-
gen dog kun været på en enkelt 
bedrift.

Der er stor forskel på bedrif-
ternes størrelse. De økologiske 
bedrifter med mere end 100 
hektar udgør 21,3 procent af de  
økologiske bedrifter og råder 
over 71 procent af det samlede 
økologiske areal. 

13,6 procent af bedrifterne 
har mindre end fem hektar.

Det er NaturErhvervsstyrel-
sen, der fører kontrol med alle 
danske økologiske bedrifter. I 
den forbindelse indsamler Na-
turErhvervsstyrelsen en lang 
række data om de økologiske 
bedrifter. Det er disse data, der 
ligger til grund for statistikken 
over bedriftsstørrelse, antal be-
drifter med videre.

Søjlerne viser det samlede areal for både økologiske bedrifter 
og bedrifter under omlægning. Kurven viser fuldt omlagt øko-
logisk areal.

Hvis målet om en for-
dobling af det økolo-
giske areal i 2020 skal 
nås, er det afgørende, 
at der kommer flere 
penge til forskning 
og udvikling. Sådan 
lyder meldingen fra 
økologichef i Viden-
centret for Landbrug 
Ole Bloch Engellyst.

STATISTIK OVER ØKOLOGISKE JORDBRUGSBEDRIFTER 2011/JUNI 2012 
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Figur 2. Arealudvikling i det økologiske jordbrug 
 

Figure 2. Development in the area under organic cultivation 
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En fordobling af det økologi-
ske areal inden 2020 kræver 
forskning og udvikling, me-
ner Ole Bloch Engellyst. Fo-
to: Økologisk Landsforening, 
Morten Telling.



Der er flere nye aktiviteter på
vej til Agromek 2012, der
holdes i dagene 27.-30.
november i MCH Messecenter
Herning.
- Vi vil tilbyde prøvekørsel

med traktorer og selvkørende
sprøjter på et areal på lands-
skuepladsen.
- Her kan vi anlægge baner,

så traktorerne kan prøvekøres

og de selvkørende sprøjter kan
afprøves, fortæller projektchef
Mona Jakobsen, der er leder af
MCH’s Agromek-gruppe.
Desuden er der planer om at

etablere en bremsebane, hvor
der er mulighed for at afprøve
bremsning af traktorer med
vogne.
Der arbejdes desuden på at

kunne demonstrere læsse-

maskiner ude mellem de haller,
hvor de bliver udstillet.
Et andet nyt tiltag på

Agromek bliver et Speakers
Corner, hvor der vil være korte,
faglige indlæg, som gennem-
føres flere gange om dagen.
Det er medlemmer – og der-

med udstillere – af Agromeks
nye produktudviklingsudvalg,
der er kommet med ideer og
oplæg til aktiviteterne.
- Blandt ideerne, der nu

arbejdes med, er en stor åb-
ningsfest for udstillere, deres
samarbejdspartnere og kunder
tirsdag den 27. november.
- Det skal være en aften,

hvor der bliver mulighed for
at kombinere netværk og
underholdning i ét arrange-
ment, understreger Mona
Jacobsen, der har præsenteret
de nye aktiviteter for
udstillerne på et Agromek
kick-off møde i MCH Messe-
center Herning.

Styrker
internationale aktiviteter
Her kunne hun fortælle, at
Agromek også styrker de inter-
nationale aktiviteter. Agromek
har etableret et nyt samarbejde
med foreningen Danish Farm-
ersAbroad, hvis medlemmer er
landmænd og selskaber med
aktiviteter i udlandet.
På Agromek kick-off mødet

fik udstillerne også inspiration
til, hvordan de kan bruge
udstillingen optimalt til at
skabe kundekontakt og inter-
esse for deres stand.
Her øste direktør Kaj Stjern-

holm, Stjernholm A/S af egne
erfaringer som udstiller på
blandt andet Agromek.
Desuden gav foredragshold-

er og mentaltræner Søren
Holmgren et underholdende og
samtidig tankevækkende ind-
blik i, hvordan det er at være
blind i dagligdagen – og sam-
tidig bevare det gode humør og
se de positive sider af til-
værelsen.

Tekst: Pressemeddelelse
fra Agromek 22. juni.
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På Agromek 2012
i slutningen af november
bliver der flere nye
aktiviteter foruden alt det
nyeste inden for maskiner,
redskaber, inventar og
hjælpemidler til landbruget.
Foto: Wiegaarden.

Agromek på vej med
en række nyskabelser
Prøvekørsler med traktorer og selvkørende sprøjter,
en bremsebane og en åbningsfest er blandt det nye
på Agromek 2012 i slutningen af november.

Nyt
om navne,

produkter og virksomheder
Runde fødselsdage, jubilæer, udnævnelser,

tiltrædelser og fratrædelser fortjener at blive omtalt.
Det samme gælder for nyheder om virksomheder

og nye produkter.

Kontakt Grovvarenyt på: E-mail: gb@grovvarenyt.dk
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Både forskere og industri-
og landbrugsledere er
globalt enige i, at der ikke
er tale om et enten eller,
men et både og, når det
gælder om at skaffe energi
og andre biobaserede
produkter og samtidig
producere fødevarer nok til
at brødføde den stærkt
voksende befolkning på
kloden.

Kronik – 2. del
Af journalist
Aage Krogsdam

- Sol, vind og bølgekraft kan
levere en væsentlig del af ener-
giforsyningen, men kan ikke
dække hele forbruget.
- Biomasse bliver et vigtigt

redskab til at sikre stabiliteten i
energisystemerne, så der ikke
kun produceres el, når det blæ-
ser eller solen skinner, siger
chefkonsulent Bruno Sander
Nielsen, Landbrug & Fødeva-
rer, der er organisation for dan-
ske landmænd og deres fælles
virksomheder som mejerier,
slagterier og grovvareforretnin-
ger og mange flere.

- Derfor skal der også i frem-
tiden bruges biomasse til ener-
gi, herunder i de sektorer, hvor
det er vanskeligt at bruge el –
for eksempel luftfart, skibsfart
og tunge køretøjer, fortsætter
Bruno Sander Nielsen.
- Her er bioethanol og biogas

gode alternativer.
- Derimod er biomasse det

eneste alternativ, når det hand-
ler om at erstatte alle de materi-
aler, der i dag fremstilles af
olie.
- Med det stigende forbrug

af fødevarer, foder, energi og
materialer bliver der kamp om
ressourcerne.

- Derfor er det helt afgøren-
de, at produktionssystemerne
optimeres, og afgrøderne vide-
reudvikles, så de bliver endnu
mere effektive til at udnytte
næringsstoffer, vand og sollys,
og dermed sikrer en optimal
biomasseproduktion, understre-
ger chefkonsulenten og tilføjer:
- Bioraffinaderier kan blive

vigtige forarbejdningsvirksom-
heder, som kan sikre den flersi-
dige udnyttelse af afgrøderne
til forskellige formål.
- Når vi skal videreudvikle

afgrøderne, skal vi benytte tra-
ditionel forædling sammen med
moderne bio- og genteknologi-
ske forædlingsmetoder såsom
genomisk selektion og gen-
splejsning, slutter Bruno San-
der Nielsen.

Økologi er ikke løsningen
- Mange eksperter mener, at vi
i fremtiden skal fokusere på
energiafgrøder og økologi.
- Det løser ikke alle proble-

mer.
- Første generations bioaf-

grøder har under nordlige him-
melstrøg vist sig ikke at mini-
mere CO2 udslip, men at øge
CO2 udslip på grund af trans-
port af gødning med mere, der
indgår i produktionen af bio-
masse.
Det siger fremtidsforsker,

cand. mag. Martin Kruse,

Institut for Fremtidsforskning
i København.
- Dertil kommer, at bioaf-

grøder formentlig har haft en
vis påvirkning på fødevarepri-
serne, fortsætter Martin Kruse.
- For at løse fremtidens energi-

udfordringer skal vi også fokuse-
re på videndeling, konsolidering,
infrastrukturudvidelse m.m.
- Det handler om at sprede

kompetencerne fra den rige del
af verden til den fattigere, så
befolkningerne her får bedre
muligheder for at løse fremti-
dens energi- og fødevareudfor-

(fortsættes side 12)

Raps er en væsentlig
olieafgrøde i Danmark
og i andre nordeuropæiske
lande samt i Canada.
Rapsolie bruges
til konsum og er
desuden råvare til
smøremidler og biodiesel.
Den proteinholdige rapsskrå
er et godt fodermiddel.

Afgrøder skal bruges til fødevarer
og til erstatning for gas, olie og kul

Bruno Sander Nielsen Martin Kruse
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dringer, slutter Martin Kruse,
Institut for Fremtidsforskning,
København.

Grøn omstilling
- Inden for forskningen i indu-
striel bioteknologi hører Novo-
zymes i Bagsværd til et af de
førende selskaber.
- Den viden og de resultater,

vi har opnået hos Novozymes
kan overføres til landbruget,
siger Lars Hansen, Vice Presi-
dent Europe, Novozymes.
Ved hjælp af bioteknologi

kan flere af landbrugets produk-
ter udnyttes, og derved kan der
produceres både mad og frem-
stilles grønne alternativer til de
produkter, som i dag kommer fra
olie, mener Lars Hansen.
- Europa er faktisk i den

sjældne situation, at der findes
en enorm uudnyttet ressource,
nemlig halm.
- Halmen ligger i dag i man-

ge lande ubenyttet hen på mar-
kerne.
- I Danmark udnyttes ek-

sempelvis 1½ million tons af
halmen til bioenergi, men po-
tentialet er yderligere en milli-
on tons.
- Den britiske tænketank

Blomberg New Energy Finan-
ce, har beregnet, at udnyttelse
af halm i EU-landene fremmod
2020 vil kunne skabe næsten en
million jobs og 31 milliarder
pund i ekstraomsætning i land-
bruget.
- Omlægger vi den fælles

landbrugspolitik i EU (CAP’en)
til at udnytte restprodukterne i

landbruget, kan det betyde en
merindtjening til EU's land-
mænd på op til 1500 kr. pr.
hektar.
- Når denne ressource ikke

udnyttes, skyldes det, at der
ingen efterspørgsel er på rest-
produkterne fra industrien, og
derfor indsamler hovedparten
af landmændene ikke halmen.
- Og uden råvarer fra land-

bruget vil industrien ikke satse
på produktion af biobaserede
produkter.
- Men vi har altså i dag

viden, teknologi og ressourcer
til at producere biomasse på
bæredygtig vis.
- Det eneste, vi mangler, er

den politiske vilje, slutter Vice-
president i Novozymes, Lars
Hansen.

Energi og fødevarer
På den internationale FN Confe-
rence Rio + 20 i Rio i Brasilien i
disse dage har bioenergi en høj
prioritet.
-Verdensfødevareorganisati-

onen FAO i Rom gør på konfe-
rencen en stor indsats for at få
gang i bioenergiproduktionen
verden over.
FAO mener, at bioenergipro-

duktion er en mulighed for at
landmændene og landbefolknin-
gerne i en lang række ulande kan
medvirke til at opbygge en helt
ny grøn økonomi, som kan være
med til at lappe på årtiers dårlige
metoder og manglende investe-
ringer i udviklingen af land-
brugs- og fødevareproduktionen
i mange ulande.
Det fastslår Alexander Muel-

ler, FAO Assistant Director-
General for Natural Resources
Management and Environment.
- Men udviklingen af bioener-

gi skal styres ansvarligt og om-
hyggeligt og i overensstemmelse
med sociale lokale forhold og på
en bæredygtigmådemed henblik
på at lindre fattigdomog samtidig
med, at der ikke slækkes på føde-
varesikkerheden, sigerAlexander
Muller, og henviser til et projekt,
som det tyske landbrugsministe-
rium har udarbejdet om bioenergi
og fødevaresikkerhed.
Projektet ved navn BEFSCI

har blandt andet ført til udvikling
af et computerbaseret redskab,
som kan vurdere hvordan føde-
varesikkerheden bliver påvirket
af bioenergiprojekter, og hvor-
dan man kan undgå negative

miljømæssige påvirkninger ved
brug af bioenergi.
Computerprogrammet kan

ligeledes vise, hvordan brugen
af bioenergi kan føre til udvik-
ling af landdistrikterne lokalt og
endog medføre øget fødeva-
resikkerhed.
Projektet fra det tyske land-

brugsministerium giver politike-
re og forskere en række redskaber
i hånden med henblik på at an-
vende og udnytte de bedstemeto-
der i udviklingen af bioenergi.
Foruden bioenergi vil FAO i

de kommende år også fokusere
på sultproblemet og på en bære-
dygtig landbrugs - og fødevare-
produktion, fastslår FAOs gene-
raldirektør José Graziano da
Silva, der tiltrådte 1. januar i år.

(slutter side 13)

- Halmen ligger i dag
i mange lande ubenyttet hen
på markerne.
- I Danmark udnyttes
eksempelvis 1½ million tons
af halmen til bioenergi, men
potentialet er yderligere en
million tons, oplyser Lars
Hansen, Vice President
Europe, Novozymes.

Afgrøder skal bruges til.....
Kronik fortsat fra side 11

Lars Hansen AlexanderMueller.
Foto: FAO.



- Jeg tror ikke, der er nogen
modsætning mellem udryd-
delse af sult og bæredygtig
landbrugsproduktion.
- Vi skal øge udbytterne ved

hjælp af færre ressourcer og
gør vi det, løser vi også udled-
ning af CO2, og vi reducerer
forureningen af miljøet.
- Dette kan kun ske ved brug

af nye teknologier, og derfor
skal forskningen inden for
landbrugsproduktionen øges
væsentligt.
- Vi skal satses meget mere

på lokale løsninger, fordi om-
kring 80 procent forøgelsen af
landbrugsproduktionen, som er
nødvendigt for at fjerne sulten,
skal komme fra øgede udbytter
i ulandene, siger FAOs gen-
eraldirektør José da Silva.

Biobrændstoffer
og fodermidler
Også COPA / COGECA, der er
organisationer for europæiske
landmænd og deres andelssel-
skaber, har fokus på bioenergi
produktion.
På FN konferencen i Rio

har organisationens general-
sekretær Pekka Pesonen sat
fokus på bioenergiproduktion i
Europa.

Han siger blandt andet, at
fremstilling af biobrændstoffer
som biodiesel og ethanol ikke
alene hjælper med at reducere
udledning af CO 2, men er
også med til at mindske
Europas afhængighed af dyre-
foder, fordi de proteinrige bi-
produkter fra produktion af
biobrændstoffer benyttes i fo-
der.

- Det kan også føre til en
reduktion i prisen på dyrefoder
og dyrefoder kan netop pro-
duceres bæredygtigt i EU uden
at der kompenseres for indirek-
te brug af landbrugsjord i ikke
EU lande.
- Det skyldes blandt andet,

at ikke al dyrkbar jord i EU
udnyttes.
- Øget produktion af land-

brugs- og skovbaserede bio-
brændstoffer i EU mindsker
presset på landbrugsjord i ikke
EU lande, og er med til at
reducere skovfældningen i de
livsvigtige tropiske områder i
verden, siger Pekka Pesonen.
Generalsekretæren advarer

dog om, at omstillingen til
grøn bioenergi ikke må ske på
bekostning af Europas land-
mænds konkurrenceevne.

Global enighed
Både forskere og industri- og
landbrugsledere er globalt eni-
ge om, at der ikke er tale om et
enten eller, men et både og, når
det gælder om at skaffe energi
og andre biobaserede produk-
ter og samtidig producere
fødevarer nok til at brødføde
den stærkt voksende befolk-
ning på kloden.

Det kan lade sig gøre at
udnytte landbrugsprodukterne
både til fødevarer og til energi.
Derfor må kampen om res-

sourcerne føre til, at al den
viden, som forskerne har til
rådighed i form af nye teknolo-
gier, skal udnyttes i et globalt
samarbejde mellem de rige og
fattige lande.
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Afgrøder skal bruges til.....
Kronik fortsat fra side 12

Pekka PesonenJosé Graziano da Silva.
Foto: FAO.

Fakta
Bruno Sander Nielsen.
Chefkonsulent i Landbrug &
Fødevare, Axelborg Køben-
havn. En af de førende

eksperter i Danmark indenfor
bioteknologi.

Martin Kruse.
Seniorforsker i Institut for
Fremtidsforskning, København.

En af de ledende forskere i
Danmark indenfor innovation,
klima, energi og fødevarer.

Lars Hansen.
Vicepræsident i Novozymes,

Bagsværd, København.
Verdensomspændende forsk-
nings- og produktionsvirk-
somhed inden for enzymer
til mange formål.
Direktør for Novozymes i
Europa.

Alexander Mueller
Vicegeneraldirektør for
Natural Resources Manage-
ment and Environment i FAO.

José da Silva.
Generaldirrektør for FNs land-
brugs- og fødevareorganisation
FAO med hovedkontor i Rom.

Pekka Pesonen.
Generalsekretær for de
Europæiske paraplyorganisa-
tioner COPA og COGECA,
Bruxelles.
De to organisationer
repræsenterer samtlige land-
mænd og deres organisationer
samt alle landbrugsbaserede
andelsselskaber i Europa.

Natur og landbrug.
Værebro Å ved
Veksø i Nordsjælland.
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