
Kritik af dyrevelfærdsmærke 9.000 kg mælk med høsilage Trængsel i storkøkkenerne

Fødevareministeren har foreslået, at der indføres et nyt
dyrevelfærdsmærke, men Økologisk Landsforening fryg-
ter, det vil få negative konsekvenser for det økologiske
landbrug og give et forkert billede af dyrevelfærden.

Jørgen Madsen tilstræber at ensilere græs med 50 pct.
tørstof. Det har han haft succes med i en årrække. Tør en-
silage har en række fordele, bl.a. forbedrer den værdien
af proteinet.

Pladsmangel er ofte en udfordring, når storkøkkener skal
omlægges til økologi. Aalborg Universitetshospital løser
udfordringen ved at etablere et fællesbageri i køkken på
Farsø Sygehus.
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Priskrig på
mælk og kød

Slagtning spreder resistens
Økologiske slagtesvin bærer kun rundt på omkring halvt så mange resistente
bakterier som deres konventionelle artsfæller, når de ankommer til slagteriet.
Men når de er aflivet og skåret op, er forskellen ikke længere så stor

ANTIBIOTIKA
AF KAREN MUNK NIELSEN

Til trods for en generelt god slag-
tehygiejne kan bakterier fra ét dyr
overføres til andre på slagtelinjen,
og det bliver de, viser ny forskning.
I projektet SafeOrganic har forskere

i Danmark, Sverige, Frankrig og Ita-
lien undersøgt antibiotikaresistens
i E.coli-bakterier i økologiske svin.
Den såkaldte krydskontaminering er
en af flere interessante konklusioner.

Slagter, når der er nok
De danske svin, der indgår i under-
søgelserne, er slagtet hos Danish
Crown i Herning. Pressechef Jens

Hansen oplyser, at økologiske og
konventionelle svin slagtes på sam-
me linje. Når der er samlet 200-250
økologiske svin, afbrydes slagtnin-
gen af konventionelle, de økologiske
køres igennem, og herefter fortsæt-
ter slagtningen af konventionelle
svin.
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Dagligvarekæder ind-
leder priskrig på både
mælk og kød. Økologer-
ne risikerer at ende med
regningen

DAGLIGVAREHANDEL
AF JAKOB BRANDT

I forrige uge sænkede Aldi og Lidl pri-
sen på konventionel mælk med en
krone, så en liter mini-mælk nu kun
koster 4,95 kr. Som så ofte tidligere
er de øvrige discountkæder hurtigt
fulgt efter, og det skaber frygt for en
ny langvarig priskrig på mælk.

Tre gange siden 2004 har Aldi løs-
net det første skud i ødelæggende
priskrige, og ifølge Ole Sørensen, for-
mand for Mælkeudvalget i Økologisk
Landsforening, skræmmer sporene.

- Branchen er i forvejen presset
i knæ på grund af konflikten med
Rusland, og erfaringerne fra de tid-
ligere priskrige viser, at regningen al-
tid ender hos landmanden, siger Ole
Sørensen.

Efter hans vurdering efterlader en
priskrig kun tabere, da forbrugerne blot
kommer til at betale mere for andre pro-
dukter, mens et stort prisspænd mel-
lem økologisk og konventionel mælk
risikerer at lukke flere øko-landbrug.

Mejerichef Leif Friis Jørgensen
fra Naturmælk deler mælkeprodu-

centernes bekymring, og han forstår
ikke, hvordan dagligvarekæderne
med den ene hånd holder fast i en
højtprofileret CSR-politik, mens de
med den anden er med til at tage li-
vet af primærproducenterne.

Han appellerer derfor til de etisk
ansvarlige forbrugere, som kan læg-
ge pres på dagligvarekæderne, som
det i øjeblikket sker i Tyskland, hvor
Aldi også bruger billig mælk i jagten
på nye markedsandele.

Føtex skærer ind til benet
Det er ikke kun mælken, som står for
skud. I en ny kampagne proklamerer
Føtex, at kæden vil være billigst med
økologisk kød, og at Føtex vil sænke
priserne, hvis et økologisk kødpro-
dukt bliver tilbudt til en lavere pris i
en konkurrerende kæde.

Hos Friland betragter direktør
Henrik Biilmann det i første omgang
som et positivt skridt, at en dagligva-
rekæde ønsker at profilerede sig på
økologisk kød med Frilands produk-
ter, men han tør endnu ikke spå om
konsekvenserne.

- Det er lidt for tidligt at kommen-
tere på, hvad det får af betydning.
Jeg tror ikke nødvendigvis, at Føtex-
kampagnen udvikler sig en priskrig,
men det handler meget om, hvad re-
aktionen bliver hos de andre aktører
på markedet, siger Henrik Biilmann.
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