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Arla fejrer økologien på 39 gårde
Søndag den 21. april slår 73 gårde over hele landet dørene op for Økodag,
hvor tusindvis af økologiske køer kommer på græs. Arla holder åbent hus på
39 gårde, og transmitterer live fra Engmosegård ved Hundested til en
storskærm ved Torvehallerne i København. Og fra Københavns
Hovedbanegård afgår Harmonie toget med flere hundrede københavnere mod
Søbysøgård på Fyn.
På søndag – 21. april – er det Økodag, og traditionen tro markerer Arla dagen
med en masse aktiviteter på tværs af landet. Over hele landet holder 73
gårde åbent, og 39 af dem leverer økologisk mælk til Arla.

Udover at se de økologiske køer hoppe og danse, når de bliver lukket ud på
græs, kan de besøgende få forskellige oplevelser afhængigt af hvilken gård,
de besøger. Mange steder vil der være både smagsprøver, halmborg,
klappedyr eller ligefrem ponyridning. Fra Københavns Hovedbanegård kører
Harmonie toget til det åbne fængsel Søbysøgaard på Fyn, hvor man kan
komme tæt på de økologiske Jersey køer.
Også i hovedstaden sætter Arla fokus på Økodagen. Ved Torvehallerne sættes
en storskærm op, så alle kan følge med live, når miljøminister Ida Auken er
med til at lukke køerne på græs ved Engmosegård i Hundested. Besøgende
kan også navngive køer, blive underholdt af DR-værten Jacob Risiing og
klappe få uger gamle kalve.
De seneste år er danskernes forbrug af økologisk mælk faldet til fordel for
billigmælk, og Økodag er derfor samtidig startskuddet for Arlas nye
kampagne for det økologiske mærke Harmonie. Under sloganet ”Gør en
forskel” vil Arla gøre danskerne opmærksomme på, at mælk ikke bare er
mælk, og sætte fokus på Arlas initiativer inden for miljø og bæredygtighed.
Samtidig vil Arla i højere grad end hidtil markere sig som verdens største
økologiske mejeri.
”Vores størrelse er ikke interessant i sig selv, men jo større man er, jo større
effekt har det, hvis man arbejder med bæredygtighed og effektiv produktion
af økologiske fødevarer. Derfor kan forbrugerne gøre en reel forskel, hvis de
vælger Arla Harmonie,” siger Jakob Knudsen, der er marketingdirektør i Arla
Danmark.
Gårdene holder åbent fra 10 til 14 og køerne lukkes på græs præcis klokken
12.00.
Økodagen gennemføres af Producentsammenslutningen Økosalg og
Oplysning. Arrangementet gennemføres af Økologisk Landsforening i
samarbejde med de økologiske mejerier Arla, Naturmælk, Thise, Osted, Them
og Øllingegaard.
Sidste år deltog flere end 100.000 danskere i Økodagen.
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Arla Foods er et internationalt mejeriselskab ejet af 9.700 landmænd fra
Danmark, Sverige, Storbritannien, Tyskland, Belgien, Luxembourg og Holland.
Arla Foods er en af de førende aktører inden for den internationale mejeriverden,
®
®
®
®
med kendte mærker som Arla , Lurpak , Puck og Castello . Arla Foods fokuserer
på at levere mejeriprodukter fra bæredygtigt landbrug og drift, og er også verdens
største producent af økologiske mejeriprodukter.
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