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ventet 2021/red.). Det viser, at grøn-
sagsbranchen er presset, og at vi er nødt 
til at have afregningsprisen op, sagde 
Axel Månsson og påpegede det groteske 
i, at grønsagsavlerne skal kæmpe for 
bedre priser, når der stort set ikke er 
klimaaftryk på produkterne. 

Verdensmål og RISE
Trenden i samfundet går i retning af 
mere fokus på klima og miljø. Det gælder 
også hos Månsson, der har taget nogle 
af FN’s 17 verdensmål for bæredygtig 
udvikling ind i sit værdisæt.
- Vi har udvalgt fem mål, som er særlig 
vigtige for os, nemlig rent vand, bære-
dygtig energi, ansvarlig forbrug og pro-
duktion, klimaindsats og livet på landet. 
Den sidste er måske den allervigtigste, 
fordi uden liv og lyst blandt mennesker 
og uden liv i jorden hænger tingene ikke 
sammen. Også CO2-regnskab vil vi gå i 
gang med, når et system er klar til det, 
sagde Axel Månsson, der to gange har 
fået lavet en omfattende gennemgang 
og vurdering af hele bedriftens bære-
dygtighed i form af en RISE analyse. 
Resultaterne viste han frem i en ’spin-
delvævsfigur’, som tydeliggør styrker og 
svagheder.
- Analysen fokuserer på 10 parametre 
og viser, at vi er godt med, når det drejer 
sig om dyrevelfærd, energi, arbejdsvilkår, 
livskvalitet og driftsledelse, men at vi 
skal lægge os i selen for at blive bedre 
til at arbejde med jord og biodiversitet. 
Det skal vi have beskrevet, så alle led  i 
virksomheden bliver mere bevidste om, 
hvad vi gør, sagde Axel Månsson og un-
derstregede, at værktøjet ikke umiddel-
bart giver bedre afregningspriser, men 
øger muligheden for at blive ’valgt til’ af 
indkøberne. n

Annemarie Bisgaard

Bæredygtighed 
er vejen frem
Klimaansvarlig og bæredygtig produktion af friske 
råvarer er den vej, vi vil, fastslog Axel Månsson på 
løgavlernes markvandring. Hjælpeværktøjer er RISE-
analyser og nogle af FN’s verdensmål  

Axel Månsson fortalte ved løgavlernes 
markvandring på bedriften i Brande 
om sin spændende rejse fra at have en 
rendyrket konventionel produktion til nu 
i stigende grad at dyrke økologisk.
- Virksomheden er ikke i mål endnu, men 
vi er blevet dygtigere til økologi med 
årene. Man skal kravle, før man kan gå, 
og derfor lagde vi heller ikke alt om fra 
starten i 1998, indledte Axel Månsson 
sit indlæg om bæredygtig produktion, 
som han anser for den rigtige vej frem. 

Presset branche
Axel Månsson dyrker 1.910 ha i alt, heraf 
er 1.510 ha økologisk, 125 ha er under 
omlægning og 300 ha dyrkes konventio-
nelt. 
- Grønsagerne, som primært er løg, 
salat, kål og radiser, fylder 1.310 ha inkl. 
dobbeltplantninger, og heraf er 855 ha 
økologisk. Der er 32 produkter i fast 
sortiment samt en række i afprøvning i 
demohaven, fortalte Axel Månsson, der 
også har 230.000 økologiske æglæggen-
de høns, og er undervejs med at bygge 
stald til opdræt af 260.000 hønniker. 
Desuden har han sammen med Nature 
Energy etableret landets største økologi-
ske biogasanlæg.  
Axel Månsson har været grønsagsprodu-
cent i over 40 år, hvor produktionen er 
udvidet jævnt hen ad vejen. De seneste 
15 år er den samlede omsætning på 
både grønsager og æg steget fra 47 mio. 
kroner til forventet 325 mio. kr. i 2021. 
- Hvis vi ser på driftsresultaterne for 
de seneste syv år, er de ikke fulgt med 
omsætningen. I den periode er omsæt-
ningen steget fra 157 til 325 mio. kr. 
(forventet 2021/red.), mens resultatet 
kun er steget fra 23 til 28 mio. kr. (for-

Axel Månsson fortalte på løgavlernes 
markvandring den 10. juni om sin rejse 
fra konventionel produktion til i dag 
primært at dyrke økologisk. Fremover 
vil han være endnu mere bevidst om at 
arbejde for en bæredygtig produktion.

Naturlige buketter med grønt fra 
grønsagsmarken prydede bordene 
ved løgmarkvandringen.


