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TAG PÅ ØKOTUR

FJORDLANDET  
FOR ALLE SANSER

Fjordlandet ved Roskilde og Holbæk byder på 
naturoplevelser både til lands og til vands. Derudover 

er området centrum for små, økologiske producenter af 
bl.a. is, øl, blomster og farverige grøntsager.  
Vi har besøgt et udvalg af de lokale ildsjæle.
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Engang i 70’erne slog en flok hippier sig sammen om at købe 

Svanholm Gods ved Skibby. Her dyrkede de deres afgrøder 

uden brug af sprøjtemidler, selvom økologi var et ord, de fle-

ste almindelige forbrugere ikke kendte til på den tid. Det var både 

vildt og nyt og skabte nogle steder hovedrysten blandt naboerne. 

For et par år siden gik andre økologiske pionerer i gang med et 

banebrydende projekt få kilometer derfra – nemlig at koble land-

brug helt tæt sammen med restaurantdrift. Nu var det Michelin-

kokken Christian F. Puglisi, der ønskede at gå et skridt videre i for-

hold til økologi, bæredygtighed og jord til bord-tanken. Og denne 

gang trak det nye landmandsprojekt overskrifter i både danske og 

udenlandske medier og ramte som en økologisk appelsin durk ned 

i turbanen på en voksende grøn fødevaretrend. 

Tiderne har skiftet, og i dag trives økologi og bæredygtighed i 

bedste velgående hos en lang række lokale producenter tæt på fjor-

dene ved Roskilde og Holbæk. Det ser vi ved selvsyn, da vi tager 

på en rundtur i området.

DYREVELFÆRD I  FOKUS 
Vores rundtur begynder på Svanholm Gods, som ligger på det 

smalle stykke land imellem Isefjorden og Roskilde Fjord. Svanholm 

leverer økologiske grøntsager og kød til supermarkeder, fødevare-

fællesskaber og restauranter, men godset er også et besøg værd, 

hvad enten du vil købe grøntsager med hjem, spise på caféen eller 

have den helt store rundvisning. Vi napper en kombi af det hele og 

lægger ud med at nyde synet af bugnende rækker af sommerblom-

ster, som stråler med deres varme farver i den lave eftermiddags-

sol. For enden af blomsterbedene sidder et par beboere og nyder 

dagens sidste varmende stråler, imens nogle børn løber og leger i 

græsset. Der er dømt lutter idyl på det gamle gods.

Vi går videre imellem gamle staldbygninger, som er ombygget 

til lejligheder, op imod hovedbygningen, mens vi hører om stedets 

historie og filosofi.

 – Vi har arbejdet med økologi i så mange år, at det nu bare er 

vores udgangspunkt. Nu vil vi gerne bygge oven på de erfaringer, 

vi allerede har, og være foregangsøkologer og foregangslandmænd, 

fortæller Jeanette Masasila. Hun har arbejdet i grøntpakkeriet i 

mange år og står nu for Svanholms oplevelser, café, butik og selv-

pluk. At gå skridtet videre handler bl.a. om at producere sin egen 

energi ved hjælp af vindmøller, om biodiversitet og i høj grad om 

dyrevelfærd, fortæller hun og uddyber:

– Køer er tryghedsdyr, og de bliver stressede af forandringer. 

Når vores køer skal slagtes, kommer de ikke ud på nogen form for 

transport til slagteriet. De bliver slagtet lige her uden for stalden, 

siger Jeanette. 

Køerne på godset er jerseykvæg – en langsomt voksende race, 

som giver meget velsmagende kød. Man kan købe det i godsets bu-

tik, hvor man også kan købe mel og delikatesser og spise en frokost 

tilberedt med dagens friske grøntsagshøst. Ved siden af butikken er 

der et lille stalddørssalg, og her kan man finde sorter, man sjældent 

støder på i almindelige supermarkeder, fx ufogræskar, minimajs og 

violette borlottibønner. På den anden side af godsets hovedbyg-

ning kommer vi ud i en stor, herskabelig park, der minder os om, 

at godset engang har lagt jord til en mindre og anden skare end de 

85 kollektivister og 60 børn, som bor her i dag. Fra haven fortsæt-

ter vi ned ad en bakke til marken, hvor en flok kalve flokkes om 

Svanholm var med til at få økologien ind 
i danskernes bevidsthed i 70’erne og at 
definere regler og principper. De leverer 

grøntsager og kød til supermarkeder, private 
og københavnske luksusrestauranter. 
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vandtruget. Kalvene med de bedårende, store øjne er et kæmpe til-

løbsstykke – især når der er børn på besøg. Vi hilser også på nogle 

af de malkekøer, som leverer al den gode, økologiske mælk til en af 

områdets andre ambitiøse producenter, Hansens Flødeis. 

SOF TICE I  EN T IDSLOMME
Hansens Flødeis har isfabrik, som de kalder det, og mejeriudsalg 

fem minutter fra Svanholm, så vi lægger kalve, traktorer og grønt-

sagsmarker bag os og kører af sted med tanke på cremet hassel-

nøddeis og sprøde vafler. 

De klassiske, hvide bygninger og retrobutikken med klinker på 

væggene emmer af historie, men ismejeriet har kun holdt til her 

i bygningen siden 1970, fortæller Rasmus Eibye Hansen, som er 

fjerdegenerationsismand. Han viser os rundt i de beskedne pro-

duktionslokaler, hvorfra der bliver sendt en million liter økologisk 

is ud i butikkerne hvert år. Ismagerne henter selv økomælken hos 

Svanholm og skummer den i de store centrifuger, inden de blander 

den med årstidens frugt eller pistacienødder fra Sicilien, hassel-

nødder fra Piemonte og snart også med chokolade fra endnu en af 

områdets ildsjæle, chokoladeproducenten Mikkel Friis-Holm. Op-

skrifterne og principperne hos Hansens Flødeis er overordnet de 

samme, som de altid har været i familiefirmaet, der blev etableret 

i 1930 under navnet Frederiksborg Is. Isen skal så vidt muligt være 

økologisk, og råvarerne skal være de bedste af de bedste.

Hos ismejeriet kan man også købe oste fra hele verden, inklusive 

Hansens egenproducerede oste, og charcuteri og delikatesser. Vi får 

en softice med på vejen, og uden at spørge først stopper den kittel-

klædte ekspedient softicestrålen halvvejs og fylder op med lakrids-

sovs eller sprød karamel, inden hun laver isen færdig og dypper den 

i det drys, der er bedt om. Det er der ingen, der protesterer imod. 

EN FARM FULD AF IDÉER
Christian F. Puglisis gårdprojekt går under navnet Farm of Ideas og 

er i bogstavelig forstand en gård, der ligger i Abbetved ved Lejre, 

hvor han samarbejder med landmanden Lasse Linding. Formålet 

med samarbejdet er, at der skal komme en masse nye idéer ud af 

mødet mellem landbrug og kokkeverdenen, når kokke og kokke-

elever selv er med til at så, høste og smage på grøntsagerne under-

vejs i modningsprocessen. Lasse Linding giver sin landmandseks-

pertise videre til kokkene, og de vender tilbage og fortæller, hvad 

man kan bruge de forskellige råvarer til i de forskellige stadier. 

Måske er de overmodne stængler af en eller anden grøntsag fx 

fremragende i en syltelage frem for at blive omsat til naturgødning 

eller foder til dyrene osv.

Gården har normalt ikke åbent for besøgende, men i sensom-

meren kan man komme til Seed Exchange Festival, hvor der er 

gratis adgang. Seed Exchange Festival handler helt bogstaveligt om 

at bytte frø, og der har været besøg af kokke og avlere fra mange 

steder i verden de to seneste år, men derudover handler festivalen 

også om at være sammen om at spise god mad i laden og på mar-

ken i forbindelse med forskellige kulinariske events.

– Seed Exchange er en fejring af, hvad vi har skabt herude, men 

det er også en forsmag på det møde, vi gerne vil skabe. Det, vi kan 

herude, er at forbinde det helt lokale med det globale, siger Puglisi. 

Frøfestivalen har kastet et nyt, lille projekt af sig i samarbejde med 

Copenhagen Seeds, som har anlagt en have med frø fra festivalen og 

Her har vi været

FARM OG IDEAS
Brobjergvej 13, 4060 Kirke Såby

farmofideas.dk og  
copenhagenseeds.dk

FLOR 
Brobjergvej 13, 4060 Kirke Såby

florblomster.dk

HANSENS FLØDEIS
Landerslevvej 5, 3630 Jægerspris

hansens-is.dk/mejeriudsalg

HERSLEV BRYGHUS
Kattingevej 16, Herslev, 4000 Roskilde

herslevbryghus.dk 

SVANHOLM GODS
Svanholmgods 4A, 4050 Skibby

svanholm.dk 

SCT. HANS HAVE
Bistrup Allé 36, 4000 Roskilde

scthanshave.dk
Et besøg hos Hansens Flødeis er som en tidsrejse 
tilbage til 50’erne. Ud over is kan man også 
købe ost, charcuteri og delikatesser i butikken.
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fra Nordisk genbank. Projektet går ud på at bevare gamle sorter og 

at støtte biodiversiteten ved at dyrke en mangfoldighed af økologi-

ske sorter. Det gælder både grøntsager, urter og spiselige blomster. 

Der er også kommet en anden ny, lokal virksomhed ud af Farm 

of Ideas, nemlig den økologiske blomsterproduktion Flor. Flor 

sælger blomster til restauranter, men også til private, og i den 

forbindelse er der opstået en anden mulighed for at besøge Farm 

of Ideas, nemlig når Flor holder workshops, hvor man kan lære at 

binde buketter og kranse og at style blomster i en vase. Blomster-

marken ligger i forlængelse af grøntsagsmarkerne lige bag ved en 

stor, åben lade, som bliver indtaget med bar og pizzaovn, når der 

er Seed Exchange Festival. Her sætter vores lille gruppe sig ved et 

langbord og spiser en enkel frokost bestående af sandwich, salat, 

brød og ost. Alle salaterne og krydderurterne er plukket, mindre 

end en halv time før vi sætter os til bords, og har så meget frisk 

smag, at man nyder hvert eneste blad. Osten er en blød og cremet 

stracciatella lavet af mælken fra gårdens eget jerseykvæg. Så behø-

ver man ikke gøre stor ståhej ud af nogen former for tilberedning. 

Bare ost og brød, og alle er glade.

De ungarske uldgrise på Farm of Ideas 
har god plads på markerne, hvor der er 
sået urter for at styrke biodiversiteten. 

En gang om året inviterer 
kokken Christian F. Puglisi 
til frøfestival på Farm of 
Ideas i Abbetved ved Lejre. 
Det handler bogstavelig talt 
om at bytte frø, men også i 
overført forstand om at ud-
veksle idéer til bæredygtig 
produktion af grøntsager. 

I et hjørne af Farm of Ideas’ marker 
er der anlagt en særlig frøhave med 
frø fra  Nordisk Genbank og frø, 
som Puglisi har byttet sig til med 
kokke og avlere fra hele verden. 
Frøene kan købes på nettet og i fx 
museumsbutikker.

Det kan du også  
opleve i Fjordlandet

Oplev området til fods eller på cykel/mountainbike.  
Der er mange gode vandre- og cykelruter og gode kort 

over dem. Udforsk fx Nationalpark Skjoldungernes Land. 
Læs mere på nationalparkskjoldungernesland.dk.

Sejl en tur på fjorden. Prøv at ro og sætte sejl i et vikinge-
skib, tag færgen til Orø, eller lej en kajak, og find roen helt 

tæt på vandet. Find muligheder på visitroskilde.dk.

Besøg gårdbutikkerne. Der er mange steder, hvor du kan 
købe sæsonens friske høst direkte hos producenten. Find 

adresserne på visitroskilde.dk – søg på gårdbutikker.



Flere gode spisesteder  
i Fjordlandet
MARLIESES GÅRDCAFÉ

Tag en af de to færger til Orø, og sørg for at have 
plads til et stort stykke skøn, økologisk kage hos 
Marliese. Du kan også købe lokale delikatesser 
og fx kvalitetsmel fra Mejnerts Mølle i butikken. 

Langdal 4. 4305 Orø. marliesesgaardcafe.dk.

RESTAURANT MOEHR
På restauranten midt i Roskilde By er der en 

varm og livlig stemning, og køkkenet er moderne 
og ambitiøst med fokus på lokale råvarer. 

Skomagergade 40. 4000 Roskilde. moehr.dk.

RESTAURANT SURI
Lækker, veltilberedt mad af kokke, som går 
op i at bruge lokalområdets bedste råvarer. 
Nyd evt. middagen på terrassen med udsigt 
til Holbæks lystbådehavn og færgen til Orø. 

Havnevej 5. 4300 Holbæk. suri.dk.

De gotlandske pelsfår på Lyngholm Landsted har 
fjordudsigt fra deres marker, men det er nok ikke 

det, der gør deres pels smuk og eftertragtet.

På Herslev Bryggeri kan man nyde 
en tapastallerken inde eller ude. 
Kokkene bruger lokale råvarer og 
sæsonens friske frugter som her 
syltede, umodne blommer.  
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ØLYOGA OG MANDELTR ÆER
Herslev Bryghus lidt vest for Roskilde er også en lokal virksomhed, 

som knopskyder i alle mulige retninger i form af lokale samar-

bejder og initiativer. Øllet et brygget på bygmalt fra egne marker, 

og de bruger hyben, hø, birk og andre lokale planter og råvarer 

som smagsgivere i de forskellige sæsoner. Men det handler om 

meget mere end øl. Du kan fx komme til ølyoga på pladsen foran 

en af laderne. Jo, den er god nok! Det giver en ekstra udfordring 

for både balance og styrke, når du skal balancere med et ølglas i 

stillingen. Der er desværre ikke ølyoga denne dag, men vi får til 

gengæld serveret en fantastisk tapasanretning med pølse fra det 

økologiske landbrug Birthesminde, syltede, umodne blommer, brød 

og sprøde havregrødschips, der får alle omkring bordet til at løfte 

brynene i begejstring. Der er en kok og en gæstekok knyttet til 

Herslev Bryghus, og de kan deres kram og sætter en ære i at bruge 

sæsonens lokale råvarer. På denne dag er der dækket op til bryl-

lupsfest i caféen med markblomster i vaserne. Det er efter sigende 

et par, der begge er glade for øl, der skal giftes. 

Hvis man ikke er så begejstret for øl, er der andre muligheder 

at udforske, for bryggeriet har lavet en serie af spontangærede øl, 

som er brygget uden humle, og hvis smag kan give associationer 

til kombucha eller andre naturgærede drikke. Det er en ny øltype, 

som er frisk og frugtig uden at være sød. Prøv fx den med æble 

eller kirsebær. Herslev Bryggeri er i det hele taget ikke bange for 

at prøve nye ting og samarbejder. De brygger øl med tang og er i 

gang med at eksperimentere med hamp fra grøntsagsavleren Søren 

Wiuff, som bl.a. er kendt vidt og bredt for sine asparges fra Lam-

mefjordens gode jord. 

Bæredygtighed er en væsentlig ambition for bryggeriet, og så 

har de planer om ikke bare at samarbejde med lokale producenter, 

men om at samle flere fødevareproducenter fysisk og at skabe et 

rekreativt område i samme omgang. I første omgang er der planer 

om at bygge en chokoladefabrik på en af markerne. Det er cho-

koladeproducenten Mikkel Friis-Holm, hvis chokolade flere gange 

er blevet kåret som både Europas og verdens bedste, som flytter 

fra Kirke Såby og hertil i større lokaler. Det betyder også, at man 

om få år vil kunne opleve marker med mandeltræer i Fjordlandet. 

Det er et anerkendt faktum, at jorden i fjordområdet er velegnet 

til dyrkning af mange former for grøntsager og fx æbletræer, men 

mandeltræer har området ikke hidtil været kendt for. Måske bliver 

det anderledes i fremtiden, for Mikkel Friis-Holm har fundet frem 

til en sort, som egner sig til klimaet netop her. 

URTER OG ANTISTRESS
Vores tur slutter i Sct. Hans Have, der ligger gemt som en lille oase 

ved det gamle psykiatriske hospital Sct. Hans i Roskilde. I haven er 

der drivhuse, høns, butik og en café, der serverer frokost og kage. 

Al maden er lavet fra bunden, og grøntsagerne og urterne er fra 

egen have og drivhus. Om foråret kan de plukke af 70 forskellige 

krydderurter, og i det største af drivhusene kan man bl.a. finde 

økologiske urter fra Kiselgaarden, som man kan købe med hjem 

og plante ud i sin egen have. Det mindre drivhus er indrettet med 

brændeovn og havemøbler, så man kan sidde i læ for eventuel vind 

eller regn og nyde et måltid med udsyn til klatreplanter og til ha-

ven. Med andre ord afstresse og restituere, som er en del af havens 

definerede mål. Så det gør vi. Mætte af indryk, dufte og frisk luft. 

Sct. Hans Have er en lille oase, hvor du kan købe 
planter og urter med hjem fra drivhusene eller 
nyde en frokost eller kagetallerken fra caféen. 

Der er masser af spiselige ur-
ter at finde langs kysten. Tag 
evt. en tur på Tuse Næs med 

en folder i hånden som guide. 
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