Økologi og økonomi
Hej
Et par medlemmer har spurgt hvorvidt kødet fra vore dyr var økologisk og om økonomien bag
dyrene. Vi regner med at svaret til spørgerne måske interesserer flere, hvorfor vi svarer bredt ud.
Vi mener, vi med god samvittighed kan sige at kødet er økologisk, idet vi følger reglerne som
nedenfor.
Det kan ikke garanteres at tæmmeslikket er 100 % økologisk og den valsede havre er ikke
økologisk.
Som det ses af skemaet skal 90 % af foderet være økologisk og tæmmeslikket udgør mindre end 1
% normalt. Den helt afgørende del af foderet, når dyrene er på stald er grovfoder – halm eller
wrapped hø. Alt grovfoderet er økologisk dyrket. Her ud over får de kraftfoder – samme slags som
vore tæmmeslik – men dette er under 10 %.
I forhold til foldene hos både Niels og hos os har de været ude af konventionel drift i over 10 år –
nogle langt mere, så her er der ingen tvivl – de er økologiske. Og ved årsskiftet 2015/2016 bliver
alle Kildegårdens marker incl. vore folde certificeret økologiske.

Krav og regler
Arealkrav til voksne dyr

Økologisk kvæg
Ja. Fastsat i lovgivningen
for økologi: mindst 6m²
pr. ko.
Arealkrav til kalve
Ja
Krav om blødt leje til alle Ja. Så meget strøelse, at
dyr
det kan forme sig efter
dyrets krop.
Krav til dagslys i stalden Ja
Krav om daglig motion
Ja
Krav om afgræsning om Ja, min. 150 dage på græs
sommeren
Ko og kalv skal gå
Ja
sammen min. 1 døgn
Kalvens suttebehov skal Ja
dækkes
Krav om mælkefodring ad Ja, i min. 3 måneder
kalve
Krav om øko-foder
Ja, min. 90 % og mange
frivilligt 100 %
Gensplejset foder tilladt Nej
Tilbageholdelsesfrist efter Ja, 2-3 gange så lang som
medicinsk behandling
i konventionel produktion

Konventionelt kvæg
Nej. Men der er lavet byggeanbefalinger, som
også lever op til de økologiske mindstekrav.
Ja
Den almindelige dyreværnslov med krav om
hensyntagen til dyrets fysiologiske,
adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov.
Nej
Nej
Ingen krav
Ingen krav
Ingen krav
Nej
Nej
Ja
Ja

Styring af brunst ved
Nej
hjælp af hormoner tilladt
Maksimum transporttid til Ja, maks. 8 timer i alt
slagteri
Grovfoder
Minimum 60 %

Ja
Maks. 8 timer før hvil. I specialkøretøjer: op
til 29 timer med 1 times pause undervejs
Ingen krav

Fødevarestyrelsen skriver følgende på deres hjemmeside:

30. april 2010

Hvornår er det økologisk?
Grønsager, korn og andre planter må sælges som økologiske, når jorden de
gror i har været dyrket under økologiske forhold i tre vækstsæsoner.
Kød kan sælges som økologisk, når dyret har levet mindst et år under økologiske
produktionsforhold. Dyr, der lever kortere tid end 1 år, skal enten være afkom af økologiske
moderdyr eller være opdrættet efter økologiske regler fra de er få dage gamle.
Foder
Målet er, at alle dyr skal fodres 100% økologisk. Økologisk kvæg skal dog have mindst 90%
økologisk foder, mens svin, høns og kyllinger skal have mindst 80% økologisk foder.
Økologisk foder må ikke tilsættes antibiotika, vækstfremmere eller konserveringsmidler. Foderet
må heller ikke indeholde gensplejsede organismer. Det gælder også den ikke-økologiske del af
foderet.
Mælk og æg
Økologisk mælk og økologiske æg kommer fra dyr, der har levet henholdsvis mindst 90 og mindst
60 dage under økologiske produktionsforhold.

Vedr. spørgsmålet om ”sort” kød er det således. Alle vore dyr er registrerede – det ses ud af de to
gule skilte i ørene. Kalvene bliver ved fødslen mærket og indberettet. Det vil sige, at alle dyr følges
af myndighederne. Hvis et dyr dør, skal det afleveres til en autoriseret destruktionsanstalt – som
afmelder dyret hos myndighederne. Ved slagtning skal begge mærker være intakte og slagteriet
(som også skal være autoriseret) indberetter nr. og slagtevægt til myndighederne. Det betyder at told
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og skat krydstjekker landmandens opgivelser og indtægt med slagterens oplysninger. Ligeledes skal
slagteriet indberette indkøb af kød (vægt og nr.) til forarbejdning til pølser m.m. Det vil sige at
regnskabet skal stemme. I forhold til lam er det, det samme kontrolsystem, der bruges.
Vi er derfor af den opfattelse, at vi kan være sikker på, vi ikke formidler kød, som ikke er
kontrolleret af både veterinær- og skattemyndigheder.

Venlig hilsen
Ejner K. Holst
Fmd Hjortespring Naturplejeforening
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3

