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»Man står i en hel rus, når 
man skal blande tre kilo hvid-
løgspulver i 100 kg foder - det 
lugter i hele hytten«.

Nicolaj Pedersen, økolo-
gisk griseproducent fra Hov-
borg i Sydjylland, misunder 
ikke sine smågrise deres mid-
lertidige diæt: De deltager i 
et test-forsøg for Aarhus Uni-
versitet, forsøget skal vise, om 
hvidløgs- og æblepulver i fo-
deret kan blive et af alternati-
verne, når medicinsk zink fra 
juni 2022 udfases af europæ-
isk griseproduktion. Hvidløg 
har dokumenteret antibakte-
riel effekt, håbet er, at pulve-
ret kan skabe ro i smågrisenes 
maver og reducere fravæn-
ningsdiarré, når zink ikke læn-
gere er en farbar vej.

»De har afprøvet det på 
Foulum for et par år siden 
med ret godt resultat. Nu vil 

de afprøve det i større skala«, 
fortæller Nicolaj Pedersen.

Første hold igennem
Nicolaj Pedersen er som næst-
formand i Friland en kendt 
økologisk grisemand, der ofte 
og gerne deltager i forsøg og 

afprøvninger af nyt ud fra te-
sen »stilstand er tilbagegang«.

Han har sine 650 frilands-
søer på markerne langs Hov-
borgvej, hvor det frie griseliv 
udfolder sig i det flade land-
skab året rundt. 

Når grisene er syv en halv 
uge indskrænkes frihedsgra-
derne, smågrisene fravæn-
nes og går derefter i mindre 
flokke i hytter med udearea-
ler.

De ensartede hytter gør Ni-
colaj Pedersens smågrise op-
lagte til det aktuelle test-for-
søg, fordi man kan have to 
helt sammenlignelige grup-
per: En hvidløgsgruppe og en 
kontrolgruppe. 

I alt fire x 2 hold smågrise 

skal gennem fire ugers test-
perioder. Det første hold er 
igennem, og det næste er i 
gang. Endnu kan Nicolaj Pe-
dersen ikke selv vurdere, om 
hvidløgspulveret har haft ef-
fekt: Faktisk trives både hvid-
løgs- og kontrolgruppen indtil 
videre nærmest ekstraordi-
nært godt.

»Med lidt ekstra fokus kan 
alting lade sig gøre, sjovt nok«, 
siger Nicolaj Pedersen.

Rigtigt at udfase
Nicolaj Pedersen har selv tid-
ligere klaret sig uden medi-
cinsk zink i tre år, men sidste 
år måtte han alligevel ty til 
den nemme løsning: zink. 

Alligevel bakker han helt 
op om, at brugen må stoppe, 
da zink bl.a. kan skabe resi-
stens mod antibiotika. Des-
uden er zinkoxid i foderet et 
velfærdsproblem. Grisene får 
mindre diarré, men zinkoxi-
den er hårdt ved tarmene, 

Økologiske smågrise 
har fået hvidløgsånde i 
en god sags tjeneste

»Jeg har altid godt kunnet 
lide udfordringen ved at 
finde alternativer til det 
nemmeste«, siger Nikolaj 
Pedersen.

Søndag 22. maj er Nikolaj 
Pedersen en af værterne 
ved Sofari. »Det er en su-
perdejlig dag og man får 
ryddet op i krogene - jeg 
kan kun opfordre andre til 
at springe på den vogn«.

Både æble- og hvidløgspulveret (foto) er dansk produ-
ceret.

skader immunforsvaret og gi-
ver betændelse. Nicolaj Peder-
sens plan B uden zink, hvis alt 
andet svigter, er at udsætte fra-
vænningen med tre uger. 

»Jeg tror, at hvis vi kigger 
tre-fem år frem, vil fravæn-
ningsalderen være 10 uger hos 
langt de fleste økologer. Bov-
bjerg Økologi f.eks. har nye 
avlsracer med grise på 31-32 
kg ved 10 ugers fravænning. 
Så springer de fravænningstal-
den over og har en super stærk 
gris«!

Mangel på øko-korn
Nicolaj Pedersen er alt i alt 
fortrøstningsfuld ved en frem-
tid uden zink til grisene. 

Som mangeårig økolog gen-
nem små 30 år har han den fi-
losofi, at det godt må være ’lidt 
bøvlet’ at være økolog, for ar-
bejdet med at finde løsninger 
er en vigtig præmis for udvik-
ling. Samtidig er de økologi-
ske griseproducenter p.t. ikke 
så økonomisk udfordrede som 
de konventionelle. Friland har 
formået at tjene penge under 
coronakrisen. 

»Vores notering er den 
samme som for et år siden«.

Personligt glæder han sig 
desuden - i en tid med debat 
om biogas - over at være leve-
randør til det rent landmands-
ejede Lincogas. Ved juletid fik 
alle leverandører sat 100.000 
kroner ind på kontoen.

»Alt det profit, der kommer, 
det ryger på vores konto, det 
er dejligt og lidt fantastisk, når 
man hører, hvordan det ser ud 
andre steder«. 

Der er dog skyer også på 
den økologiske himmel, netop 

nu er en særlig mørk én truk-
ket op: Manglen på økologisk 
korn.

»Det er næsten ikke til at 
skaffe, prisen er dobbelt op i 
forhold til i høst. Hvis det var 
150-160 kroner i høst, skal du 
nu op på 300-320 kr for øko-
korn. Samtidig er energipri-
serne steget - det hele er rav-
ruskende galt«. Det eneste 
lyspunkt er, mener Nicolaj Pe-
dersen, at de høje kornpriser 
måske kan formilde de store, 
økologiske planteavlere, som 
det sidste års tid har klaget 
voldsomt over, at de fremover 
må bruge mindre konventi-
onel gylle. Han forstår dem 
ikke.

»Vi skal ikke nærme os de 
konventionelle, når vi får 
mere for vores produkter 
netop for at gøre noget andet. 
Vi har sagt i 20 år, at vi vil ud-
fase konventionel halm og 
gylle. Nu skal vi da i gang«.
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Økologi noter

Foto: Pixabay.

Fra 1. januar 2022 skal alle økologer udfylde en erklæring ved 
brug af ikke-økologisk gødning, fortæller Ninna Boesen, Øko-
logisk VKST. Opfylder du ikke dine afgrøders næringsbehov 
gennem et sundt sædskifte og brug af økologisk gødning, er det 
tilladt at bruge ikke-økologisk gødning. Begrundelsen i erklæ-
ringen skal fokusere på, at sædskifte og evt. brug af økologisk 
gødning ikke er nok til at opfylde afgrødernes behov. Oveni kan 
argumenter om tilgængelighed, beliggenhed, management, øko-
nomi og klima/recirkulering bruges. Det er helt nye regler, og de 

Ny erklæring ved behov for 
ikke-økologisk gødning

U
nder optim

ale betingelser kan der opnås gode ef-

Veletablerede efterafgrøder øger og holder på næringsstof-
ferne i dit sædskifte, holder ukrudtet nede og forbedrer din 
jords sundhed. Undersåede efterafgrøder er et godt redskab 
af flere grunde. Efterafgrøderne får en længere vækstsæson, 
og artssammensætningen kan være anderledes end ved 
efterårssåning. Samtidigt lettes arbejdspresset i efteråret, 
forklarer Jakob Kromann Salomonsen, Økologisk VKST. 

For at få en god etablering er det afgørende, at jorden 
forbliver fugtig under såning af efterafgrøden. Derfor kan det 
være en fordel at så hovedafgrøden og efterafgrøden samti-
dig. Der kan også opnås en god etablering i vintersæd om 
foråret, så længe der er blivende jordfugt. Skal der bekæm-
pes ukrudt, må etableringen udføres derefter.

For at undgå høstbesvær og konkurrence med hovedaf-
grøden er det nødvendigt at afstemme konkurrenceforhol-
det. Artsvalg er det oplagte redskab, men rækkeafstand, 
udsæds- og gødningsmængde skal også overvejes.

For undersåede efterafgrøder, der indeholder kløver, kan 
man generelt regne med en forfrugtseffekt på ca. 50 kg N/ha 
til den efterfølgende vårsæd.

Underså dine efterafgrøder

Du ved, hvor meget du høster, og hvad din pris er, 
men ved du reelt, hvor meget du tjener på afgrødeni-
veau, når styk- og maskinomkostninger er trukket fra? 
Økologisk VKST tilbyder DBII-tjek til økologiske plante-
avlere. Efter høst får du indblik i din egen bundlinje og 
mulighed for at sammenligne dig med andre økologi-
ske planteavlere. Som noget nyt bruger vi dine realise-
rede priser i rapporten og laver en samlet vurdering af 
dit sædskifte, siger Sandie Holm, Økologisk VKST.

DBII-tjek Økologi - kend 
din bundlinje efter høst

»Jeg tror, hvis vi kig-
ger tre-fem år frem, 
vil fravænningsal-
deren være 10 uger 
hos langt de fleste 
økologer«.

Nikolaj Pedersen.

 ■ Fra sommeren 2022 er det 
ikke længere tilladt at bruge 
medicinsk zink mod fravæn-
ningsdiarré. 

 ■ Zink er et tungmetal. Når det 
udspredes med grisegødning 
ophobes det i jorden, hvor 
det kan sprede antibiotika-
resistens i jordmiljøet og 
skade mikrolivet.

Kort om zink

Af Per Jensen, afdelingsleder, 
Økologisk VKST

Gødning er en knap res-
source på økologiske plan-

teavlsbedrifter, og derfor gæl-
der det om at udnytte den 
bedst muligt. I praksis kan 
markeffekten variere mellem 
25 pct. og 90 pct. Samtidig er 
jorden allermest sårbar over 
for tung trafik lige nu og me-
get våd. Læg derfor en plan for 
din gylleudkørsel, så du opnår 
den bedste udnyttelse og und-
går strukturskader på din jord. 

5 gode råd
For det første er det vigtigt, at 
du overholder reglerne om ud-
kørsel pr. 1 februar. Det bety-
der: 

 y Jorden må ikke være bund-
frossen, snedækket, vand-
mættet eller oversvømmet

 y Der må ikke være risiko for 
afstrømning til vandløb, 

dræn, søer eller kystoplande

For det andet er der et krav 
om nedfældning. Kravet om 
nedfældning på arealer uden 
afgrøde og på arealer med af-
grøder, som ikke høstes, giver 
samtidig den mest optimale 
udnyttelse af gyllen. Det skyl-

des, at tilsætning af svovlsyre 
ikke er tilladt for økologer. Så 
på trods af en højere pris for 
nedfældning er det en vigtig 
prioritering. 

For det tredje egner slag-
tesvine- og biogasgylle sig 
bedst til slange-udlægning i 
vintersæden, og kvæggylle eg-

ner sig bedst til nedfældning 
til vårsæd. I hht. prioritering 
af udkørselsstrategi vil ned-
fældning i vintersæd være 
udelukket, da det skader af-
grøden for meget. Derfor er 
den eneste mulighed slange-
udlægning med slæbeslanger. 

Prioriter følgende afgrøder 
først:

1. Vinterraps bør gødes tid-
ligst muligt og senest primo 
april. Gødskning af frøgræs-
marker med gylle skal som 
udgangspunkt være gjort in-
den vækststart, hvilket er for-
skelligt fra art til art.

2. Vinterhvede kvitterer 
fint for tidlig gødskning med 
gylle. Med en god forfrugt kan 
gødskningen dog godt vente til 
sidste halvdel af april.

3. For vinterrug og vinter-
byg kan der være risiko for 
svidningsskader, hvis det er 
for koldt. Her bør du vente, til 
vejret bliver mildt. 

Sørg for en god udnyttelse af husdyrgødningen

Gylle i vårbyg.

For det fjerde er det vig-
tigt med en god tilrettelæg-
gelse af dit sædskifte for at 
sikre optimal udnyttelse 
af husdyrgødningn. Her er 
dine værktøjer:

 y Hav bælgsæd eller kløver-
græs med i sædskiftet, og 
’fred’ din mark for gylle-
vognen

 y Gode forfrugter, som sæn-
ker dit behov for at gøde 

 y Afbalancer dit sædskifte 
med mindre kvælstofkræ-
vende afgrøder 

 y Opbyg jordens kulstof-
indhold via efterafgrø-
der, flerårige afgrøder, fast 
husdyrgødning og kom-
post. Så er jorden farbar 
tidligere og i længere tid. 

For det femte, sørg for at 
vedligeholde dine dræn. Det 
øger dyrkningssikkerheden.  

Af Per Jensen, afdelingsleder, 
Økologisk VKST.

I efteråret sendte Landbrugssty-
relsen den nye økologibekendt-

gørelse i høring, og de nye reg-
ler blev implementeret den 1. ja-
nuar 2022. 

Landbrugsstyrelsen er dog 
opmærksom på, at der er brug 
for en periode til at omstille 
driften efter de nye regler. Hvis 
man har planlagt sit sædskifte i 
2022 på baggrund af de gamle 
regler, vil det ikke føre til sank-
tioner. Det er dog vigtigt, at 
planlægningen fremadrettet 
sker i overensstemmelse med 
de nye sædskifteregler. 

De nye sædskiftekrav 
2022
Formålet med at fastsætte krav 
til økologiske sædskifter er at 
bevare og forøge jordens frugt-
barhed og biologiske aktivitet. 

Helt konkret betyder det, at 
der er følgende krav til økologi-
ske sædskifter:

 y 20 pct. kvælstoffikserende 
afgrøder som hoved-, mel-
lem- eller efterafgrøder. De 
20 pct. regnes af omdrifts-
arealet. 

 y 50 pct. kulstoflagrende af-
grøder som hoved- mellem- 
eller efterafgrøder. De 50 
pct. regnes på bedriftens ind-
berettede produktionsareal.   

Kvælstoffikserende afgrøder 
kan være arter af ærteblomst-
familien i renbestand eller 
blandinger, græsblandinger 
med f.eks. kløver eller anden 
bælgafgrøde, udlæg, mellem- 
eller efterafgrøder. Vær obs på, 
at kravene for blandinger med 
storfrøede arter er, at mindst 
50 pct. af blandingen er arter 
fra ærteblomstfamilien opgjort 
på antallet af frø. For småfrø-

ede arter skal mindst 15 vægt-
procent af blandingen være ar-
ter fra ærteblomstfamilien. 

Kulstoflagrende afgrøder 
kan være græs, græsblandin-
ger, kløver og lucerne i omdrift 
eller permanent samt udlæg, 
mellemafgrøder eller efteraf-

grøder. Det kan også være skov-
kulturer, frugttræer eller bær-
buske med bunddække af græs, 
energiafgrøder eller naturarea-
ler. Du skal indberette dine ho-
ved-, mellem- og efterafgrøder 
i Fællesskemaet 2022 for at be-
regne om, du overholder sæd-

skiftekravene. 
Derudover vil Landbrugs-

styrelsen også lægge vægt på, 
om du planlægger et hensigts-
mæssigt sædskifte i form af, 
at:
1. der er plantedække på mar-
kerne om vinteren
2. der er efterafgrøder eller 
mellemafgrøder 
a. 1. og 2. år efter ompløjning 
af kløvergræs
b. 1. år efter ompløjning af 1. 
års kløvergræs og andre kvæl-
stoffikserende afgrøder

Du kan se en komplet liste 
over, hvilke afgrøder der tæl-
ler som kvælstoffikserende og/
eller kulstoflagrende i Økolo-
givejledningens bilag 12. Kon-
takt din økologikonsulent, hvis 
du har brug for hjælp til plan-
lægning af et hensigtsmæssigt 
økologisk sædskifte på din be-
drift.

De nye sædskiftekrav gældende fra 1. januar 2022  

De kvælstoffikserende afgrøder kan være arter af ærte-
blomstfamilien i ren bestand eller blandinger.


