
  

Vestjysk LandboUngdom og
ICOEL inviterer på Sdr. Klejnstrup
Den økologisk ejendom Sdr. Klejnstrup der drives af Inger & Poul Pedersen, deres 2 sønner Morten og Mads 
samt Søren (næstformand Vestjysk LU) vil gerne invitere os til et spændende bedriftsbesøg. Vi skal både se 
og høre om produktionen samt hvilke tanker de gør sig om et kommende generationsskifte. 

Alle er velkomne til denne aften arrangeret af Innovationscenter for Økologisk Landbrug (ICOEL) og Vestjysk 
LandboUngdom men inden du tilmelder dig så husk det bliver en aften med fokus på høj faglighed og inspira-
tion og ikke særligt meget ”sparken dæk”.

Programmet for arrangementet
TORSDAG DEN 15. SEPTEMBER er:

Find os på icoel.dk

Følg gerne 5 

LU-medlemmers 

hverdag i landbruget 

på Instagramprofilen 

#derforlandmand

TORSDAG DEN 15. SEPTEMBER 

Alt det praktiske:

Deltagerantal: De som har lyst til en aften 
med fokus på det faglige og lidt mindre på at 
”sparke dæk”.

Tilmeldingsfrist: Af hensyn til forplejningen 
kræves der tilmelding senest søndag 
11. september.

Tilmelding på sms til: Mads Andersen, 
formand Vestjysk LU, på tlf.: 24 41 71 10. 
Deltagelse og forplejning er gratis.

HUSK at komme i rent tøj og støvler (vi bliver 
på ydersiden af omfangshegnet til grisene). 
Hvis du arbejder i en svinebesætning med 
sygdom, må du blive hjemme denne aften.

Værter for arrangementet: Sdr. Klejnstrup, 
Inger og Poul samt sønnerne Morten og Mads, 
Innovationscenter for Økologisk Landbrug, 
Jens Peter Hermansen.

Velkomst og aftensmad – så kom præcis

Svineproduktion (Morten og Mads)
• 400 søer, Topigs Norsvin i individuelle folde. 
• kombination af top-produktivitet og robuste 

grise
• Opmærksomhed på egen produktion af foder
• Biosa, tilsætning / podning med 

mælkesyrebakterier

Markdrift (Morten og Mads)
• 380 ha (140 ha prioriteret til folde i rotation)
• Frugtbarhed og kompostering (Annette 

Vestergaard, landskonsulent SEGES)
• jordens biologi / kemi

Generationsskifte
• erfaringer og gode råd fra andre 

generationsskifter (Jens Peter Hermansen, 
chefkonsulent ICOEL)

• hvilke tanker gør vi os / planer for Sdr. 
Klejnstrup (Morten og Mads)

Tak for i aften

17.30

18.00

19.00

20.00

20.45 
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