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Hvor skal de økologiske råvarer komme fra? 

Kommunen vil gerne købe økologisk og lokalt.  

Nu lanceres også et projekt, hvor Bornholm skal helt i front med bæredygtige spisesteder og grønne 

madoplevelser. 

”Vores fødevareproducenter, store som små, er parat til at levere både lokale og økologiske råvarer til 

grønne spisesteder og bæredygtige madoplevelser. Vi er klar” er formanden for Bornholms Landbrug og 

Fødevarer citeret for at sige i Bornholms Tidende d. 1. december i år.  

Det er sød musik, men måske mangler der lidt jordforbindelse – eller snarere – der mangler bornholmske 

økologiske råvarer.  

De kommer, når markedet er der, bliver der ofte sagt. Men markedet for økologiske råvarer har været der 

længe, uden at det har ført til at efterspørgslen dækkes af bornholmske økologiske råvarer. De økologiske 

råvarer importerer vi i vid udstrækning fra andre dele af Danmark eller fra udlandet. 

Kommunens økologimål er opfyldt, men ikke med bornholmske råvarer. 

Det bornholmske landbrug har ikke omlagt, selvom der er en efterspørgsel. For sådan fungerer markedet 

ikke. Somme tider skal ting hjælpes på vej. 

Hele vores landbrugssystem bygger på en tankegang, hvor stort er bedre og større bedst. De store landbrug 

kræver store investeringer og et sikkert afkast – og det fremmer ikke   nye økologiske dyrkningsformer. Hvis 

man som ung jordbruger skal i gang med landbrug, er det dyrt og svært at etablere sig. Det er endnu 

sværere, hvis man vælger at gå i gang med nye typer produktion som skovlandbrug og regenerativt 

landbrug, hvor natur og klimahensyn vejer tungt. 

Foreningen ØkoBornholm vil gerne understøtte udviklingen af landbruget, så der kommer mere økologi til 

Bornholm. Derfor vil vi stifte et selskab Bornholms Økojord A/S, der skal købe jord og forpagte det ud til 

økologisk dyrkning. Det betyder, at vi både hjælper nye jordbrugere i gang, og at vi får flere økologiske 

råvarer på Bornholm.  

Vi tror, at vi kan understøtte en udvikling frem imod flere økologiske bornholmske råvarer ved at skabe 

netværk og bakke op om de nye jordbrugere, så de ikke skal starte på bar bund. Flere af de nuværende 

økologiske producenter på Bornholm er med i ØkoBornholm, og de står klar til at tage imod de nye 

kollegaer, der kommer til at forpagte jord af Bornholms Økojord A/S. 

Hvis altså det lykkes at stifte Bornholms Økojord A/S.  

Bornholms Økojord A/S bliver nemlig kun stiftet, hvis det lykkes at tegne aktier for 3 mio. kr. Selskabet skal 

have en ordentlig startkapital.  Og det mål skal nås inden d. 31. december i år.  

Vi er nået op på 2,1 mio. kr. og mangler derfor at få tegnet aktier for 900.000 kr.  

Så alle, der gerne vil have lokale og økologiske råvarer – bak op om stiftelsen af Bornholms Økojord A/S ved 

at tegne aktier eller støtte vores indsamling. Sammen kan vi sikre at det lykkes.  
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