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Naturmælk relancerer spydspidsmælk

Irmas direktør, Søren Steff ensen, er selv vegetar, men når han drejer Irmas sorti-
ment i en mere plantebaseret retning, er det først og fremmest for at tilgodese det 
voksende antal kunder, som er flexitarer og ønsker nogle kødløse dage i den ugent-
lige kostplan. Foto: Colourbox

EU: Sagen er bøf- også når 
den er vegetarisk
Et flertal i EU-Parla-
mentet har afgjort, at 
det er tilladt at betegne 
vegetariske fødevarer 
som enten steak, pølse, 
schnitzel eller burger, 
selv om mange forbinder 
disse udtryk med kød-
produkter

EU: Det lykkedes ikke for EU- Parla-
mentets landbrugsudvalg at få ved-
taget et forbud mod at give plante-
baserede produkter kødrelaterede 
navne som pølse, bøf og burger.

Ifølge PolicyWatch stemte 379 
EU-parlamentarikere i sidste uge 
mod udvalgets forslag, mens 284 
stemte for, og der gælder dermed 

stadig ret vide grænser for, hvem 
der må kalde deres fødevare for en 
bøf eller en burger.

Rune-Christoff er Dragsdahl, der 
er generalsekretær i Dansk Vegeta-
risk Forening, glæder sig over, at for-
slaget er faldet, men han minder om, 
at der blot skulle flyttes 48 stemmer 
for at forslaget var blevet vedtaget.

»Jeg er sikker på, at vi er nogle 
stykker, som skal fejre resultatet 
med en rødbedebøf i de kommende 
dage,« siger Rune-Christoff er Drags-
dahl til Økologisk Nu.

Han glæder sig over, at 10 ud af 
de 12 danske EU-politikere valgte 
at følge opfordringen og stemte til 
nej-siden.

»Et ja ville have været et unød-
vendigt og ærgerligt benspænd for 
den grønne omstilling. Ord som bur-

ger og bøf er gennem mange år ble-
vet så indlejret i det danske sprog, 
at det ikke ville give mening, hvis 
man skulle ud at finde en alternativ 
betegnelse for en rødbedebøf.«

Mens EU-afstemningen blev et 
nederlag for kødbranchen, er hu-
møret højt hos Naturli’ Foods.

»Det er en stor sejr for Naturli og 
ikke mindst for demokratiet. Jeg er 
enormt glad for, at der har været et 
flertal, der vil hjælpe almindelige 
mennesker med at spise mindre 
kød. Det er essensielt for branchen, 
at vi kan lave produkter, som for-
brugerne kender og kan genkende 
sig selv i,« siger Henrik Lund, der er 
adm. direktør i Naturli’ til Fødevare-
Watch.  jb@okologi.dk

Læs hele artiklen på
www.okonu.dk

I foråret trak Naturmælk 
sin »klimaneutrale« 
mælk af markedet eft er 
kritik fra grønne organi-
sationer. Nu bliver den 
relanceret i en ny 
indpakning

MEJERI: Naturmælk har relanceret 
sin omdiskuterede ’klimamælk’ un-
der nyt navn. Mælken kom i handlen 
i uge 43 i både Føtex og Bilka, og via 
et samarbejde med Løgismose hav-
ner den også i køledisken hos Netto. 

Mælken markedsføres som en 
Økologisk Gårdmælk 0,4 %, og den 
kommer fra gårde, som ønsker at 
styrke økologien og har ekstra fo-
kus på dyrevelfærd, biodiversitet og 
klima.

Naturmælk oplyser, at den nye 
mælk markerer startskuddet på me-
jeriets nye bæredygtighedsinitiativ 
’Mælkebevægelsen’, som skal være 
med til at gøre mælken lidt grønnere. 

I året, hvor det røde Ø-mærke fyl-
der 30 år og er blevet allemandseje, 
står det ifølge det sønderjyske mejeri 
paradoksalt nok klarere end nogen-
sinde, at landbrugets ambitionsni-
veau for bæredygtighed er nødt til at 
stile endnu højere, hvis det skal leve 
op til forbrugernes krav.

»Det gælder i meget høj grad for 
arbejdet med at nedbringe kvæg-
brugets udledning af drivhusgasser, 
og det gælder for dyrevelfærd og 
biodiversitet, hvor der er behov for 
at sætte endnu mere og hurtigere 
handling bag branchens gode in-
tentioner,« skriver Naturmælk i en 
meddelelse om den nye gårdmælk.

Mælken bliver i første omgang 
leveret af mejeriets formand, Jens 
Krogh, som dermed er den første 
af forhåbentlig mange landmænd, 
som vælger at blive en del af Mæl-
kebevægelsen, oplyser Naturmælk.

”Vi har taget initiativ til den her 
bevægelse, fordi vi synes, der er be-
hov for en fast form på de mange 
ekstra tiltag inden for bæredygtig-
hed, som vi er mange, der har arbej-
det målrettet med i årevis. Økologi-
en er et godt og solidt grundlag for 
det, men i dag er det ikke længere 
nok. Vi skal stræbe højere, hvis vi 
skal nå de mål for bæredygtighe-
den i dansk landbrug om 10-20 år, 
som jeg og mange andre landmænd 
drømmer om,« siger Jens Krogh.

 jb@okologi.dk
Læs hele artiklen på

www.okonu.dk

DanRoots lancerer skæve 
gulerødder i Rema 1000
MADSPILD: Nyt samarbejde mellem Danmarks største rod-
frugtsproducent DanRoots A/S, forbrugerbevægelsen Stop 
Spild Af Mad og discountkæden Rema 1000 sikrer, at små, 
frasorterede, 2. sorterings økologiske gulerødder ender i bu-
tikkerne.

Fra denne uge vil kunderne i alle landets Rema 1000-butik-
ker kunne købe danske, økologiske minigulerødder fra Dan-
Roots A/S i poser med det velkendte ’Stop Spild Af Mad-logo’. 

Selv om der er tale om små, frasorterede, skæve og uku-
rante gulerødderne har de ifølge samarbejdspartnerne 1. 
klasses kvalitet og smag, da de udelukkende er frasorteret 
pga. deres størrelse og udseende. 

”De skæve gulerødder smager lige så godt som de pæne 
og lige. Men vi oplever desværre, at de fleste kunder vil have 
de ’perfekte’ lige gulerødder. Vi håber derfor at være med til 
at rykke forbrugernes krav til grøntsagernes udseende,” siger 
Lone Kondrup Jensen.  Læs mere på www.ekonu.dk

Tilskudsordning giver 
rødt kort til grønne fisk
Både Dansk Akvakultur og Økolo-
gisk Landsforening kritiserer ny 
tilskudsordning til  den hjemlige 
fiskeproduktion, som er målret-
tet store intensive produktions-
anlæg og ikke levner plads til 
økologien

Fiskeristyrelsen har netop åbnet en 
ny tilskudspulje på knap 40 mio.kr. 
til grøn omstilling af eksisterende 
salt- eller ferskvandsdambrug, men 
i modsætning til tidligere støtteord-
ninger er kriterierne for tildelingen 
af støtte skruet sammen på en måde, 
som gør det yderst vanskeligt for de 
økologiske producenter at få tilsagn 
til støtten.

Det møder kritik fra både Dansk 
Akvakultur og Økologisk Landsfor-
ening. Udfordringen for de økologi-
ske dambrugere er, at støtten bliver 
tildelt til de anlæg, der kan producere 
flest kg fisk målt i forhold til vandfor-
bruget og udledningen af kvælstof, 
fosfor og organisk materiale. Den pri-
oritering tager hverken særlig hensyn 
til dyrevelfærden, kvaliteten af det 
økologiske fiskefoder eller forbruget 
af medicin og kemikalier. I ekstensiv 
økologisk akvakulturproduktion er 
blandt andet disse parametre i fokus 
som følge af det økologiske regelsæt.

Villy Larsen fra Akvakons, som er 
landets mest erfarne omlægnings-
konsulent af økologiske akvakul-
turanlæg er meget kritisk over for 
kriterierne, som i realiteten sætter 
økologerne bagerst i køen, når der 
skal søges støtte.

”Hvis man gerne vil have en øko-
logisk produktion, skal kriterierne 
for støtte skrues sammen på en helt 

anden måde,« siger Villy Larsen og 
fortsætter:

”I den tilsvarende bekendtgø-
relse for investering i akvakultur fra 
2017 tog man netop højde for disse 
betragtninger, og havde dengang to 
parallelle støttegrupper – en for øko-
logisk produktion og en for konven-
tionel produktion. Den tilgangsvinkel 
er nu væk til skade for økologien men 
burde genindføres til gavn for mange 
af landets op mod 100 små og mel-
lemstore dambrug. De ligger oft e i 
landets yderområder, hvor de ville få 
økonomisk mulighed for at investere 
i økologisk akvakultur og omlægge 
produktionen til gavn for miljøet og 
i mange tilfælde for deres økonomi”.

Fødevarepolitisk chef i Økologisk 
Landsforening, Sybille Kyed ser også 
et stort potentiale i at udvikle det 
ekstensive fiskeopdræt.

»Den økologiske produktionsform 
er en alternativ vej til at undgå tab 
af næringsstoff er til omgivelserne 
ved at indrette en mere ekstensiv 
produktion, hvor der i alt anvendes 
færre næringsstoff er,” pointerer hun.

 jb@okologi.dk
Læs hele artiklen på

www.okonu.dk
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Økologer kritiserer regeringens 
millionindsprøjtning til kvægbønder
Regeringens økonomi-
ske håndsrækning til 
kødproducenter overser 
kvæg, som yder natur-
pleje, mener Økologisk 
Landsforening, som flere 
gange har henvendt sig til 
ministeriet om problem-
stillingen

Regeringen har valgt at hæve slagte-
præmien for kvæg med i alt 65 mio. 
kr. allerede i år. Hensigten er at holde 
hånden under en branche presset af 

corona-pandemien, men beslutnin-
gen møder kritik fra Økologisk Lands-
forening (ØL).

Sybille Kyed, foreningens land-
brugs- og fødevarepolitiske chef, for-
klarer, at vægtgrænsen på 160 kg for 
at modtage præmien er sat så højt, at 
det i overvejende grad er nødvendigt 
at fodre dyrene med korn for at opnå 
den krævede vægt. Dermed spænder 
regeringen ben for at basere kødpro-
duktionen på græs, da græssende 
kvæg generelt har svært ved at nå 
vægtgrænsen.

»Det har både voldt problemer, 
når vi har skullet skabe grundlag for 
at beholde jersey-tyrekalvene (lang-
somt voksende race, red.), og det er 
et problem for de producenter, der 

engagerer sig i naturpleje,« siger Sy-
bille Kyed.

Finn Tang, formand for ØL’s mæl-
keudvalg, forklarer, at der kan være 
nogle racekrydsninger, som kan vokse 
hurtigt nok til at opfylde slagtepræmi-
ens betingelser, men at det er et pro-
blem for de små, robuste renracede 
kvæg. Foreningen har derfor foreslå-
et, at vægtgrænsen sænkes til 130 kg.

»Vores vision for fremtiden er, at 
der bliver meget mere græsproduce-
ret kød, og det bliver svært at opnå 
slagtepræmien til det. I stedet præ-
mierer man den intensive produktion 
frem for den mere klimabevidste og 
landskabsmæssige produktion,« si-
ger han.

Ifølge Sybille Kyed har ØL »gentag-

ne gange« anbefalet Miljø- og Føde-
vareministeriet at sætte vægtgræn-
sen for slagtepræmien ned, men med 
ministeriets seneste udmelding føler 
hun ikke, at der er lyttet.

Business as usual
»Det er, som om at det med klima og 
bæredygtighed bare er noget, vi taler 
om. Der er ikke et seriøst ønske om 
at ændre politik. Det er bemærkel-
sesværdigt, at man bare fortsætter 
med ’business as usual’. EU-Kommis-
sionen peger selv på, at fremtidig po-
litik, herunder markedsordningerne, 
skal udnerstøtte den bæredygtige 
produktion,« siger Sybille Kyed.

Slagtepræmien i 2020 var oprin-
deligt på 180 mio. kr. Med de ekstra 

65 mio. kr. kan der uddeles 245 mio. 
kr. for slagtede dyr i 2020. EU-Kom-
missionen har accepteret forøgel-
sen af slagtepræmien for 2020, som 
Landbrugsstyrelsen udbetaler i for-
året 2021.

»Med de 65 mio. kr. holder vi hån-
den under et erhverv, som er præget 
på grund af lave priser. Det er helt af-
gørende, at vi fortsat producerer kvæg 
i Danmark – det skal de ekstra penge 
til slagtepræmieordningen være med 
til at sikre,« sagde fødevareminister 
Mogens Jensen (S), da nyheden om 
pengene blev off entliggjort.

Økologisk Landbrug har forgæves 
bedt om en kommentar fra regerin-
gens fødevareordfører, Anders Kron-
borg (S).

SLAGTEPRÆMIE 
AF HENRIK HINDBY KOSZYCZAREK

Vicepræsident i EU: Vi har brug for et helt nyt landbrug
Europa-Kommissionens 
vicepræsident mener, 
at der er behov for gen-
nemgribende ændringer 
i landbruget og højere 
ambitioner på biodiversi-
tetsområdet

Biodiversiteten er i krise, og der 
er behov for højere ambitioner på 
området. Sådan lød budskabet fra 
Europa-Kommissionens vicepræsi-
dent, Frans Timmermans, da han 
medvirkede på et møde afholdt af 

tænketanken Friends of Europa. Det 
skriver euractiv.com. Han opfordrede 
ligefrem EU-borgerne til at lægge et 
større pres på politikerne for at øge 
ambitionerne på det grønne område.

»Hvis I ønsker, at vi rent faktisk 
lykkedes med at få vedtaget det, vi 
lægger på bordet, skal I alle lægge 
pres på lovgiverne. Både i regerin-
gerne og Europa-Parlamentet er der 
en mangel på hast i begge institutio-
ner,« sagde han ifølge euractiv.com.

Behov for mere lovgivning
Frans Timmermans udtrykte også et 
behov for yderligere lovgivning end 
blot loven om at beskytte 30 pct. af 
EU’s land- og havarealer, som er på 

tegnebrættet i unionen.
Samtidig finder han det nødven-

digt med gennemgribende ændrin-

ger i nutidens landbrugssystem. Han 
mener, at modviljen til forandring 
blandt landmændene skyldes mang-

lende incitamenter til at passe bedre 
på omgivelserne.

»Vi har brug for massive investe-
ringer, vi skal bruge konkrete planer, 
og vi har behov for, at hele værdikæ-
den er en del af det,« sagde han og 
påpegede vigtigheden i at tage dia-
logen med landbrugssektoren om at 
få udviklet forretningsmodeller, der 
fremmer beskyttelsen af biodiversi-
tet, skov og miljø.

REFORM 
AF HENRIK HINDBY KOSZYCZAREK

Europa-Kommissionens vicepræsi-
dent, Frans Timmermans, udtrykker 
et klart behov for store ændringer i 
EU, hvis biodiversiteten skal styrkes.
Arkivfoto: Partij van de Arbeid/flickr/CC-
BY-2.0

Regeringens økonomiske indsprøjtning 
til kvægbranchen overser dyr, som yder 
naturpleje, mener Økologisk Landsfor-
ening, der flere gange har henvendt sig 
til ministeriet om problemstillingen.
Arkivfoto: Irene Brandt-Møller.
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Fjerkræ skal leve ude 
og slagtes hjemme
Jørgen Bang fra Bangs på 
Sjælland producerer både 
konventionelt og økolo-
gisk fjerkræ, men fælles 
for alle produktioner er, 
at de foregår i sæson og 
på friland, så snart dyre-
ne er klar til at komme ud

»Der er mange, der allerede produce-
rer fjerkræ på stald. Så det behøver vi 
ikke at gøre. I stedet vil vi gerne skille 
os ud og lave en velfærdsproduk-
tion,« forklarer Jørgen Bang.

På gården, der ligger nordvest for 
Ugerløse, er der 13 ha omlagt jord, 
hvorfra den økologiske produktion 
foregår. Derudover lejer Bangs jord 
hos naboerne - dels til den konven-
tionelle frilandsproduktion og dels til 
produktionen af gården økologiske 
skovkyllinger. Virksomheden omfat-
ter både fjerkræproduktion, salg af 
foder og artikler til fjerkræopdræt og 
sidst, men ikke mindst, en hønnike-
produktion, som har givet det økono-
miske frirum til at forfølge drømmen 
om at producere kvalitetsfjerkræ.

Det er især Bangs produktion af 
økologiske kyllinger, som afviger 
markant fra den produktion, der i 
dag dominerer markedet for økologi-
ske kyllinger.

»I stedet for at køre produktionen 
lige til kanten af regelsættet, profile-
rer vi os på at gøre det bedre. Vi har 
mindre hold og mere plads i hønse-
gården. Vi producerer kun kyllinger 
i sommerhalvåret, vores kyllinger 
lever fra 81-100 dage, og så slagter 
vi alt vores fjerkræ i hånden her på 
gården,« forklarer Jørgen Bang. Hans 
ægtefælle, Line Bang, uddyber:

»I år er 5. sæson med eget slag-
teri, og vi prioriteter at slagte dyrene 
her på gården, fordi det ikke giver 
mening for os at lave et velfærdspro-
dukt, og så proppe levende dyr i kas-
ser og fragte dem til et slagteri.«

Dyre lærepenge
Bangs startede med et mobilt fjer-

kræslagteri, og planer om at køre det 
rundt til andre lokale fjerkræprodu-
center og tilbyde at slagte deres dyr; 
men veterinærreglerne stod i vejen 
for en realisering af denne plan, som 
endte med at det mobile slagteri blev 
stationært på gården.

»Men efter det første år i det mobi-
le slagteri droppede vi denne løsning 
og byggede i stedet et fast slagteri, 
som er indrette langt mere hensigts-
mæssigt end det mobile slagteri var. 
Det kostede os en million; men vi 
lærte rigtig meget,« fortæller Jørgen 
Bang.

Han er godt tilfreds med, at fami-
lien aldrig har investeret penge i går-
den, som de ikke havde tjent først.

»Uden gæld er vi frie. Og det var 
ærgerligt at tabe penge på det mo-
bile slagteri; men vi stod ikke tilbage 
med en gæld, der skulle afdrages. Det 
er hønnikeproduktionen, som vi star-
tede med, der også giver os mulighed 
for at gøre nogle af de andre ting, vi 
gerne vil udvikle,« forklarer han.

… men så kom Covid-19
Jørgen Bang har gennem sit net-
værk opbygget en mindre men fast 
og loyal kundekreds, som består af 
gourmet-restauranter i København, 
slagterforretninger og lokale, der kø-
ber ind i Bangs gårdbutik.

»Det er et forholdsvist lille marked, 
hvor Gothenborgs fjerkræproduktion 
er veletableret og har utroligt loyale 
kunder. Vi har derfor måttet finde vo-
res niche. Fordi vi slagter herhjemme 
på gården, får vi goodwill, fordi trans-
porten er et emne i dyrevelfærdsde-
batten. Samtidig giver det os mu-
lighed for at levere ferske kyllinger, 
hvilket også har åbnet døre for os 
- ikke mindst til gourmetrestauran-
terne i København, som vi heldigvis 
er ret tætte på geografisk,« fortæller 
Jørgen Bang.

»Vi leverer i øjeblikket kun hele 
kyllinger. Det kræver en tilbageven-
den til gamle dyder i køkkenerne, 
hvor der skal være opmærksomhed 
på at anvende hele dyret. Det kan 
være et langt sejt træk; men vi har 
råd til at holde fast i dette princip, 
fordi vi har mange produktionsgrene 
at fordele vores forretning på,« siger 

Jørgen Bang.
Kvaliteten og den høje dyrevel-

færd kombineret med en ihærdig 
salgsindsats har båret frugt, og i 
foråret var Bangs klar til at starte en 
produktion af 250 økologiske kyllin-
ger om ugen i otte uger, men så kom 
Covid-19.

»Restaurant efter restaurant luk-
kede ned og annullerede alle ordrer. 
Så vi har produceret færre økologiske 
kyllinger i år end planlagt.«

Samarbejder med Kiselgården
I stedet har de økologiske kalkuner 
og de konventionelle kyllinger, som 
lever på friland og også først slagtes 
efter 90-100 dage, nydt godt af et ny-
startet samarbejde mellem Bangs og 
Kiselgården, som leverer rester fra 
sin grøntsagsproduktion til foder i 
hønse- og kalkungårdene hos Bangs.

»Vi bor så tæt på hinanden, at et 
samarbejde er oplagt. Vi bytter vo-
res gødning med grøntsagsresterne, 
som især kyllingerne er rigtig glade 
for at æde. Samtidig stimulerer 
grøntsagerne kyllingernes rodenatur 
samtidig giver grøntsagsresterne kyl-
lingerne en større mæthedsfornem-
melse end det almindelige kyllinge-
foder, så de også har tid til at ligge 
og hvile sig under træerne i skoven, 
så det er en rigtig god løsning, som vi 
er glade for,« fortæller Jørgen Bang.

De ferske, konventionelle kyllin-
ger leveres til en stor slagter i Køben-
havn, hvor kunderne gerne betaler 
prisen for en konventionel frilands-
kylling, men kvier sig for at betale de 
25 pct. oveni, som er merprisen for en 
økologisk frilandskylling fra Bangs.

»Det eneste, der adskiller de to 
produktioner, er foderet,« forklarer 
Jøren Bang.

Og mens afsætningen af kyllinger 
har krævet benarbejde, er det gået 
meget lettere af sælge både de økolo-
giske ænder, som gården producerer 
i et stigende antal, og den lille - men 
voksende - økologiske produktion af 
kalkuner.

»Vi kan konstatere, at folk er ret 
vilde med et ferskt, lokalt produkt,« 
siger Jørgen Bang.

FJERKRÆ 
AF IRENE BRANDT-MØLLER

De økologiske bronzekalkunerne på Bangs er et flot blikfang. Foto: Irene Brandt-
Møller.

Bangs producerer:

 Spisefjerkræ
 Fjerkræslagteri
 Udstyr til fjerkræhold
 Foder
 Hønsehuse
 Kalkuner, perlehøns, gæs og 
ænder til opdræt

 Daggamle kyllinger
 Hønniker
 Europæiske vagtler

Jørgen Bang vil hellere levere mindre partier til feinschmeckere, end massepro-
duceret fjerkræ til folk, der kun går efter det billigste produkt. Foto: Irene Brandt-
Møller.

Konventionelle 
kyllinger
Ca. 36-39 dage gamle

Økologiske
kyllinger
Kyllingerne bliver 
slagtet, når de er ca. 
63 dage gamle.
Hvis man bruger ikke-
langsomt- voksende 
kyllinger, er der krav 
til minimumsslagteal-
der på 81 dage.

Frilandskyllinger

Mindst 81 dage 
gamle.

Hvor gamle er kyllingerne, når de bliver slagtet

TEMA: DYREVELFÆRDEt af økologiens store salgsargumenter er løftet om bedre dyrevelfærd. 
Men er frivillige initiativer i det konventionelle landbrug og dyrevel-
færdsmærker nu ved at udkonkurrere økologien på dyrevelfærd?
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 Pris pr. spaltemm.  7,30 kr.

 STØRRELSE B x H (mm) PRIS PRIS Firefarve

 1/6 side 102 x 152 2.120 kr. 3.095 kr. 

 1/4 side 155 x 152 2.995 kr. 3.965 kr.

 1/3 side 261 x 118 3.800 kr. 4.775 kr. 

 1/2 side 261 x 180 5.630 kr. 6.450 kr.

 1/1 side 261 x 364 10.330 kr. 11.300 kr.

 Andre formater er mulige, så længe bredden passer til spalterne.

Priserne er excl. m
om

s.

Materiale
Priserne er baseret på færdige annoncer.

Annoncer modtages som 
• pdf, hvis nedenstående krav opfyldes.

Fotos: 220 dpi • Tegninger: Minimum 400 dpi.
Stregtegninger: Minimum 600 dpi - helst 1200 dpi.
Farver: CMYK

Billeder modtages som TIFF, EPS, JPG eller Adope Illustrator 
PDF - i ovenstående opløsning eller højere.

Se branchestandard for digitalt annoncemateriale på 
www.kankanikke.dk

Farvetillæg
320,00 kr pr. farve (standard avisfarver).
950,00 kr. for firefarvetryk.

MEDIEINFORMATION 2021

Færdige breddemål

 1 spalte 2 spalter 3 spalter 4 spalter 5 spalter 

 49 mm 102 mm 155 mm 208 mm 261 mm

Særplacering
Normalpris +25%

Gentagelsesrabat (på standardprisen)
15% rabat ved anden og følgende forudbestilte indrykninger 
af uændret annonce.
20% rabat ved mindst 5 forudbestilte gentagelser.

Det er også muligt at annoncere på hjemmesiden
www.okologisk.nu - se herom på 
www.okologi.dk/om-os/medier/annonceinfo

Betalingsbetingelser
14 dage netto. Hereft er beregnes rente: 1,5 % pr. 
påbegyndt måned samt rykkergebyr: 50,00 kr.

Alle priser er excl. moms.

Hel side
261 x 364 

Halv side
261 x 180 

1/3 side
261 x 118 

1/4 side
155 x 152 

1/6 side
102 x 152 

2/6 side
208 x 152 

Indlevering  Bladet
sidste frist  udkommer

 17. dec. 30. dec (2020).

Tema: Mere Grønt

 19. jan. 29. jan.
Tema: Mere grønt 

 16. feb. 26. feb.
Tema: Mere Grønt

 16. mar.    26. mar.
Tema: Mere grønt

 20. apr. 30. apr.
Tema: Høj dyrevelfærd

18. maj    28. maj
Tema: Mere liv

 15. juni    25. juni
Tema: Mere liv

 17. aug.    27. aug.
                      Tema: Mere liv 

14. sep.    24. sep.
Tema: Mere bæredygtighed

19. okt.    29. okt.
Tema: Mere bæredygtighed

 16. nov. 26. nov.
Tema: Mere bæredygtighed

Kontakt:
Bodil Nygaard Fur
booking@okologi.dk
61 97 49 07
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