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Fyn Ø
kologiske G

ruppe

Fyn Ø
kologiske G

ruppe er en fl ok ildsjæ
le, 

der ønsker Fyn som
 D

anm
arks første 100 %

 
økologiske ø inden for de næ

ste 7 år.
E

r du interesseret i at høre m
ere om

 gruppen 
og dens arrangem

enter, så kontakt os på
potentiana@

m
ail.dk eller pr. telefon 2073 0855

G
R

Ø
N

 VILJE
- H

vis der er en grøn 
politisk vilje, kan m

an 
uden de store om

kostninger 
fl ytte rigtig m

eget.

Forsker N
iels H

eine Kristensen 
om

 potentialet i 
offentlig om

læ
gning. 
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- M
an kan m

åle på 
vitam

iner og sm
å 

antioxidanter alt det, m
an vil: 

G
ift er gift, - også i sm

å 
m

æ
ngder. D

et bruges til at slå 
insekter, svam

p og ukrudt ihjel.

M
advejleder og foredragsholder 

Lise Faurschou H
astrup. Side 8

FO
R

FULGT
Jeg har stor forståelse 
og sym

pati for de land-
m

æ
nd, som

 bliver ram
t direkte 

af eksem
pelvis vandplanerne. 

Spørgsm
ålet er bare, om

 det er 
m

est form
ålstjenstligt, at m

an 
kollektivt sæ

tter sig hen i et 
hjørne og føler sig forfulgt, eller 
at m

an tager skeen i den anden 
hånd og prøver at tage initiativ, 
så erhvervet reelt kan væ

re en 
del af løsningen? 

Form
and for Økologisk 

Landsforening 
Evald Vestergaard. 

Side 2

Fødevarem
inister H

enrik 
H

øegh kan sove roligt om
 

natten 

H
ans 

økologipolitiske 
vision, 

som
 er blevet m

ødt m
ed så m

e-
gen kritik fra økologiske land-
m

æ
nd, 

organisationer, 
politisk 

opposition  og eksperter, kom
-

m
er til at sejle trygt gennem

 den 
politiske behandling.

- Jeg er tilfreds. D
et er klart, 

hvad jeg vil betegne som
 en ud-

gave ét, m
en den rum

m
er de 

nødvendige tiltag og m
angler ik-

ke rigtig noget, siger R
ené C

hri-
stensen, der er fødevarepolitisk 
ordfører for D

ansk Folkeparti.
O

g når  R
ené C

hristensen er 
tilfreds, kan fødevarem

inisteren 
også væ

re det, for han har nem
-

lig allerede på forhånd m
eddelt, 

at socialdem
okraterne og de øv-

rige oppositionspartier ikke bli-
ver indbudt til at drøfte økologi-
politikken. D

et snakker han m
ed 

D
ansk Folkeparti om

.
R

ené C
hristensen ønsker m

e-
re økologi - m

eget m
ere - og det 

m
ener han vil kom

m
e gennem

 
de 18 tiltag i den økologipoliti-
ske vision.

- B
landt forslagene er jo en 

ræ
kke undersøgelser, der skal vi-

se, hvordan vi bedst løser nogle 
problem

er. F.eks hvad der skal 
gøres for at hindre, at landm

æ
nd 

læ
gger tilbage, når de først er 

blevet økologer. D
et kan godt 

væ
re, at der skal nogle nye initi-

ativer til her, m
en nu skal vi først 

have lavet undersøgelsen, siger 
han.V

isionen er blevet kritiseret 

for at væ
re for slap, og kritikere 

har blandt andet foreslået, at sta-
ten skruede op for det offentlige 
forbrug af økologi.

- Jeg er ikke m
eget for skal-

løsninger, siger R
ené C

hristen-
sen. Jeg tror bestem

t, at et øget 
offentligt forbrug vil vokse na-
turligt frem

 fra ønsket om
 m

ere 
økologi f.eks. fra foræ

ldrebesty-
relser i børnehaverne, siger R

ene 
C

hristensen.
sb@

okologi.dk

ØKO-VISION HAR FLERTAL

O
ffentlig 

om
læ

gning 
kun et lille 
skridt 
på vejen
Selv om

 alle offentlige 
storkøkkener og insti-
tutioner 

om
læ

gger 
til 

100 pct. økologi, er der 
stadig m

eget langt til 
m

ålet om
 en fordobling 

af det økologiske areal. 
Ifølge 

beregninger 
af 

Per K
ølster, er der kun 

behov for et landbrugs-
areal 

i 
størrelsesord-

nen 25-30.000 hektar 
for at dæ

kke behovet 
for danske økologiske 
råvarer til de offentli-
ge køkkener. Sam

tidig 
viser en kortlæ

gningen 
af økologipolitikken i 
landets kom

m
uner, at 

økologien langt fra står 
øverst på dagsordnen 
på landets rådhuse.  
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Verdens bedste grøntsager skal have det hårdt
Verdens bedste 
gulerødder – ja, det 
må de jo være, når de 
var på den menu, der 
gjorde kokken Rasmus 
Kofoed til verdens 
bedste kok – groede 
på Kiselgården i det 
vestsjællandske 

Og de er verdens bedste – el-
ler i hvert fald rigtig, rigtig 
gode, fordi de og deres efter-
følgere gror i gammel mose-
jord og er blevet sået, dyrket 
og høstet efter alle biodyna-
miske forskrifter.

Så enkel er forklaringen 
ifølge Ask Rasmussen, der er 
den nye generation på Kisel-
gården, som han ejer og dri-
ver sammen med sine foræl-
dre Lis og Eigil Rasmussen 

– midtvejs i et glidende 5- 
årigt generationsskifte.

- Det er den helt rigti-
ge jord til netop gulerødder. 
Måske er udbyttet ikke så 
stort, som man ville kunne 
nå andre steder. Vi må kas-
sere mange gulerødder, for-
di de er skæve og mærkelige, 
men kvaliteten, smagen er 
uovertruffen, siger Ask Ras-
mussen, der dyrker rodfrug-
ter som selleri, persillerod, 
pastinak osv. i en helt anden 
jordtype, fordi der trives de 
netop ikke bedst, men bliver 
bedst.

- De kan have det lidt svært 
i den tunge lerjord, vi dyrker 
dem i, men de bliver bedst, 
hvis de har fået lidt tæsk. Det 
giver smagen, mener Ask.

Og der må være noget om 
snakken, for Kiselgården 

er hofleverandør til en stri-
be gourmetrestauranter med 
NoMa – verdens nummer 1 – 
som toppen.

Så vejen mod gastronomi-
ske topbedrifter skulle væ-
re banet for mange, for det er 
nøjagtig de samme grøntsa-
ger, der er i kasserne, når Ki-
selgården leverer til Køben-
havns Fødevarefællesskab 
eller direkte til egne kunder, 
der abonnerer på kasser fra 
gartneriet.

- Det er de samme varer, 
siger Ask. Det eneste, der er 
noget særligt i den forbindel-
se, er, at restauranterne gerne 
vil have tingene enten meget 
små eller meget store. Det 
sidste til at lave f.eks. juicer 
og det første til at lægge på 
tallerknerne.

Da Rasmus Kofoed vandt 
guld, var der gulerødder og 
rødbeder fra Kiselgården 
blandet ind i serveringen. 
Der stod også Kiselgården 
på citronmelissen.

Ask har ansvaret for mar-
kerne, mens Eigil Rasmus-
sen står for kryddeurterne, 
der dyrkes i drivhuse. År-
ligt produceres der 300.000 
potter med urter, og også de 
dyrkes på biodynamisk vis – 
selv om det faktisk ikke kan 
lade sig gøre.

Krydderurterne dyrkes på 
borde og i jord, som vi im-
porterer fra Sverige, fortæl-
ler Ask Rasmussen. Det kan 
ikke godkendes som biody-

namisk herhjemme, men vi 
håber, at det vil kunne blive 
godkendt senere. Det er bio-
dynamisk i mange andre lan-
de, så måske kommer det og-
så her.

Mange af krydderurterne 
kræver minst 18 graders var-
me, så de kan ikke dyrkes un-
der åben himmel. Eigil Ras-
mussen kan heller ikke følge 
den biodynamiske såkalen-
der i drivhusene, fordi der 
sås dagligt, og så skal der 
vandes og vandes og vandes.

Og netop her kommer bio-
dynamikken ind, for Eigil 
tilsætter vandingsvandet de 

biodynamiske præparater, 
der er så stor en del af rig-
tig biodynamisk drift, lige-
som han lader det recirkule-
rede vandingsvand cirkulere 
gennem vandtrapper.

Ask er ikke så meget for 
at snakke præparater, kohorn 
og kosmisk påvirkning.

- Det kommer så nemt 
til at lyde, som om vi er en 
flok overvintrede hippier el-
ler hekse, siger han. Og det 
er helt skævt. Vi driver det 
her så modene og rationelt, 
som det overhovedet kan la-
de sig gøre. Kunne det lade 
sig gøre, var der mange fle-

re ting, vi ville gøre med ma-
siner. Men vi dyrker så man-
ge forskellige afgrøder, at det 
simpelthen ikke kan lade sig 
gøre at have en maskinpark 
til at gøre alle de forskellige 
ting, vi skal. 

Så der er meget håndarbej-
de i vores produktion. I sæ-
sonen er vi 11 i gang. Men 
egentlig kun fordi det er det 
mest rationelle at gøre. 

sb@okologi.dk

Ask Rasmussen midt i 
gulerodsmarken

Foto: Kiselgården


