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6. årgang

250.000
læsere!

 www.frilandsliv.dk

Hyldebonde

Farvel til rigets pulserende
hovedstad og goddag til et nyt liv
som hyldebonde i bunden af en
lang snoet grusvej i Nordsjælland

Fritid på landet
Maskiner
Husdyr
Bygninger
Haven
Bolig
Landskab/Natur
Fødevarer

Julens traditioner

Det er jul, det er sul … men julen er
ikke mindst en højtid med masser
af traditioner. Her er samlet 24
sjove og spændende historier
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Reducer dine
varmeomkostninger
Vedvarende energi til enhver

Anlæg fra 10-280kW

Det er hverken papænder eller ænder og gæs skåret i finer, der sælges i
gårdbutikken Revsøre Skovgård på Østfyn. Tværtimod er det økologisk
fjerkræ og ikke færre end 2.000 frosne ænder og 500 gæs, som inden de
blev ofre for et slagteris nådesløse aflivning nød sommeren på seks hektar
græsmark. At den kommende jul er sæson for fjerkræ på familien Danmarks
middagsbord viste en undersøgelse foretaget af Landbrug & Fødevarer for
et par tilsvarende højtider siden. Resultatet viste, at omkring 3,6 millioner
danskere – eller 65,5 procent - spiser and juleaften. På andenpladsen kom
flæskesteg med 42,8 procent, mens tredje og fjerdepladsen blev besat
af kalkun og gås med henholdsvis 7,8 og 6,7 procent. At tallene samlet
oversteg 100 procent skyldes, at nogle ikke kun nøjes med én slags kød
under julemiddagen.
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100% dansk produceret gennem mere end 30 år
• Alle Twin Heat anlæg er afprøvet og typegodkendt
iht. gældende krav
• Uforpligtende rådgivning ydes gerne pr. telefon 9864 5222

Forhandler:
Din lokale
smed/VVS-installatør

Stor besparelse ved at være egen leverandør af vand

Se mere på www.twinheat.dk eller ring tlf. 9864 5222

Køb EWERS træpiller
- og få leveret lige til døren

• Fuldautomatiske vandrensningsanlæg som fjerner jern,
okker, mangan, aggressiv kulsyre, lugt m.m.
• Ved egen vandforsyning, undgår De stadig stigende
vandpriser samt at have store beløb stående ude, i diverse
afgifter til staten.

LEVERING
HELE DANMARK

• Vi fremstiller flere typer anlæg, der hver for sig anbefales
under hensyn til vandanalyse, pladsforhold, pumpens
ydelse samt deres vandforbrug.
• Anlæggene opbygges fortrinsvis som tvillinganlæg med 2
stk. rensebeholdere, der har den fordel at anlægget altid
returskylles med renset vand og der under returskylning
kan leveres renset vand til forbrug.

....Vandrensningsanlæg til ethvert formål....

4800 kCal/kg

H2O: Max 8%

Ash: < 0,5%

alle brofaste øer

Kvalitetstræpiller i løs, bigbags og sække
• Individuelle bjælkehuse til de helt personlige behov
• Spændende arkitekt løsninger
• Douglas kvalitetstømmer
Kontakt os for fremvisning
i Danmark - 9745 4044

....Vandrensningsanlæg til ethvert formål....
_________________________________________________________________________________________
overalt
_________________________________________________________________________________________
Stakrogevej
3 Blåhøj
St. DK-7330
Brande
Stakrogevej
3 Blåhøj
St. DK-7330
Brande Tlf.
75 34 52Tlf.
20 75 34 52 20

.

Køb dansk, køb sikkerhed - bestil træpiller online: www.EwersEnergi.dk

7012 7030 · www.brdr-ewers.dk
L E V E R A N D Ø R T I L DA N S K L A N D B R U G S I D E N 18 4 8
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I gårdbutikkens frysere og
kølerum gemmer
sig 2.000 frosne
ænder og 500 gæs

Landmand Kurt Qvistgaard foran
indgangen til den beskedne gårdbutik
på Revsøre Skovgaard med blandt andet
økologiske ænder og gæs til jul
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ryk www.andtiljul.dk på pc´erens tastatur,
og på skærmen dukker disse ord frem:
”Vi er et lille økologisk landbrug på Østfyn,
der opdrætter og sælger økologiske ænder og
gæs. Hele sommeren går dyrene på seks hektar græs. Dyrene er dyrlægekontrollerede og
bliver slagtet på et godkendt slagteri”.
Og da det er tæt på jul, satte FrilandsLivs
udsendte medarbejder kurs mod adressen
Revsørevej 60 i Revsøre ved Hesselager, hvor
Revsøre Skovgaard er ramme om en beskeden
gårdbutik med åbningstider lørdag, søndag og
mandag.
”Men passer dagene og tidspunkterne dårligt, ringer du bare og vi finder ud af det …”
står der videre skrevet på gårdbutikkens hjemmeside. Og som sagt så gjort.
I butikken ventede landmand Kurt Qvistgaard, der er 4 generation i familien, som siden
1899 har drevet landbrug i Revsøre.
Udover en forpagtningsaftale med indehaveren af Revsøre Skovgaard om lokaliteter til
gårdbutik, fryserum og 12 hektar, hvor 2.000
ænder og 500 gæs hele sommeren har boltret
sig på halvdelen, mens de resterende seks hektar er brugt til korn, driver Kurt Qvistgaard i
samme område et traditionelt landbrug med
50 hektar korn og frø.
Men udover markernes afgrøder er der også
plads til dyr.
Og dyr skal der altså være plads til og både
ude og inde i bedriftens stalde. For sådan har
det været siden 1899, lyder det fra en smilende Kurt Qvistgaard. Tidligere … eller måske
snarere i gamle dage … talte besætningen 70
sortbrogede køer, men siden er antallet faldet
drastisk til i dag kun seks stykker skotsk højlandskvæg.
Gårdbutikken
I gårdbutikken på Revsøre Skovgaard står tre
store frysere. De to rummer henholdsvis økologiske ænder og gæs plus forskellige udskæringer, mens resten af ”årets høst” i første omgang har plads fået plads i et større kølerum.
Frosne ænder vejer fra 2,5 til fire kilo, mens
gæssene vejer fra fire til seks kilo. Og lad det
være skrevet, at 2.500 dyr fylder godt op i både
frysere og kølerum.
Men da forbrugernes interesse for økologiske
ænder og gæs virkelig er stor, tror jeg … nej, er
jeg overbevist om … at der juleaftensdag den 24.
december i bedste fald kun er en enkelt af slag-

sen tilbage. Men det er, må jeg indrømme, faktisk også meningen, lyder det med fynsk lune
fra Kurt Qvistgaard.
Fryser nummer tre
Gårdbutikkens tredje fryser er fyldt op med
oksekød. Dog ikke økologisk – endnu, som det
står skrevet på et skilt, der er hæftet på fryseren.
Som bekendt tager det en rum tid at omlægge
konventionel produktion til økologi. Men vi er
på vej, og planen er, at der i gårdbutikken også
skal sælges økologisk kødkvæg, sandsynligvis af
racen Hereford, lyder det fra Kurt Qvistgaard,
der også tumler med andre planer.
Men da landmænd, som regel da, er uhyre
forsigtige mennesker, skal ordene nærmest
trækkes ud af Kurt Qvistgaard.
Som andtiljul.dk indikerer, er ænder og gæs
varer, der fortrinsvis sælges én gang om året,
hvorimod kyllinger er en salgsvare i alle årets
12 måneder. Så ja, ideen om også at producere
og sælge økologiske kyllinger fra Revsøre Skovgaard ligger måske ikke så langt ude i fremtiden, siger Kurt Qvistgaard, der i første omgang
glæder sig til juleaften og gås af egen avl.
palledahl@frilandsliv.dk
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Der sælges cirka fire millioner
ænder om året i Danmark

I

Danmark sælges der cirka fire millioner ænder om året. Og det er ingen avisand. Sandt er
det også, at den samlede danske produktion af konventionelle og økologiske ænder løber
op i cirka 755.000. Og til det tal skal lægges en meget stor import af konventionelle ænder.
Den danske produktion af konventionelle ænder er cirka 600.000, hvoraf Dansk And tegner
sig for cirka 500.000. Cirka 10 procent af den samlede produktion, svarende til 60.000 ænder,
eksporteres til England og Tyskland, mens resten afsættes på hjemmemarkedet.
Dansk And tegner sig også for langt størsteparten af produktionen af økologiske ænder i
Danmark – i år cirka 145.000. Andre cirka 20 økologiske producenter tegner sig for en produktion på cirka 10.000 ænder.
Cirka 30.000 af Dansk Ands økologiske ænder eksporteres til Tyskland, mens cirka 15.000
eksporteres til fjerntliggende markeder. Resten, og det vil sige cirka 110.000 af det samlede antal dansk producerede økologiske ænder, sælges på hjemmemarkedet. Der importeres stort
set ikke økologiske ænder i Danmark.
Dansk And udvider i 2016 med to nye producenter med en samlet produktion på mellem
35.000 og 40.000 økologiske ænder.

