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REKORDAREAL BLI’R ØKO

Landbruget lytter til danskernes ønske om mere økologi
Øko-interessen hos danskerne, som er verdens mest øko-købende folkefærd, smitter af på landbruget. Et
rekordstort areal lægges i år om til økologi viser nye tal fra NaturErhvervstyrelsen. Hos Økologisk
Landsforening glæder man sig over den natur, dyrevelfærd og rent drikkevand, der følger med, når flere
landmænd dropper pesticiderne og slipper dyrene fri.
- Danskerne køber mere og mere økologi, og det gør en kæmpe forskel. Landmændene lytter, parkerer
marksprøjterne, og sammen åbner vi stalddørene og lukker flere dyr ud i en rigere natur. Flere økomarker
giver flere sunde økovarer, og pesticidfri marker er med til at sikre rent drikkevand til vores børn og
børnebørn, siger Per Kølster, formand for Økologisk Landsforening, som en reaktion på nye tal fra
NaturErhvervstyrelsen for øko-omlægningen i landbruget i år.
1.028 landmænd søgte i april måned om økologisk arealtilskud til 41.523 hektar ny øko-jord. Det svarer til
en forøgelse af det økologiske areal med næsten en femtedel eller et areal på størrelse med Samsø, Læsø,
Amager og Københavns Kommune til sammen. Godt 500 af landmændene er nye økologer, men det
resterende areal kommer fra nuværende økologer, som omlægger ny jord, der er lagt til gården.
- Aldrig har landbruget lyttet så intenst til de økologiorienterede danskeres ønske om mere økologi i
landbruget og flere økologiske varer på hylderne. Det betyder en tilpasning i landbruget til et marked, hvor
det ikke kun er billigste pris, der sælger. Og den tilpasning går rigtigt stærkt i øjeblikket, hvilket de nye
omlægningstal også vidner om. Endnu flere landmænd står parat, og jo mere danskerne vælger økovaren,
jo flere landmænd vil tage øko-springet, siger Per Kølster.
Flere køer og grise i det fri
Senest er det især mælkeproducenter, der lægger om. Det betyder, at danskerne fremover vil opleve
endnu flere malkekøer ude på de grønne græsmarker, men også andre typer landbrug lægger i stigende
grad om til økologi. Hos Økologisk Landsforening, der rådgiver landmænd om øko-omlægning, har man
oplevet en markant stigende interesse fra landmænd for at få lavet et såkaldt ’øko-omlægningstjek’ af
gården.
- Vores konsulenter har i årets første måneder lavet næsten lige så mange omlægningstjek som i hele 2014,
og der er en bred interesse for alt fra økologisk hønsehold til bærproduktion. I øjeblikket besøger vi især
mange landmænd, der overvejer økologisk svineproduktion, siger Per Kølster og tilføjer:
- Og det er der hårdt brug for. Efterspørgslen på økologisk svinekød er stor både i Danmark og på vores
eksportmarkeder - bedst illustreret af, at slagteriet Friland betaler en bonus på 1.000 kroner til landmanden
for hver so, der bliver økologisk.
22 af landets kommuner har i de senere år samarbejdet med Økologisk Landsforening om målrettede økoomlægningstjek til landmænd med jord typisk i natur- og drikkevandsfølsomme områder.
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