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Halvdelen vil lægge om til økologi efter omlægningstjek 
 LandbrugsAvisen.dk 14. juli 2022 15:37 Theis Eriksen... 341 ord Id:e8f101ec 
Innovationscenter for Økologisk Landbrug modtager positive tilbagemeldinger 
efter omlægningstjek. Halvdelen forventer at lægge om indenfor en kort år-
række. 
Innovationscenter for Økologisk Landbrug oplever stor efterspørgsel på deres til-
bud om gratis omlægningstjek. 
Det skriver de i en pressemeddelelse. 
- Vi har budgetteret med 185 omlægningstjek i 2022, og efter første halvår har vi 
allerede gennemført eller har aftaler i kalenderen om 110 besøg. Det er meget 
tilfredsstillende, siger Jens Peter Hermansen, Innovationscenter for Økolo-
gisk Landbrug, der leder indsatsen for omlægning i samarbejde med kommuner 
landet over. 
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Men et er hvor mange tjek der udføres, andet er hvor mange der rent faktisk fø-
rer til en omlægning. Og her modtager Innovationscenter for Økologisk Land-
brug gode tilbagemeldinger. For når en kampagne i en kommune er ovre, bliver 
landmændene kontaktet og spurgt hvad de synes. 
- De er samstemmende positive og føler sig bedre oplyst end før. I de to senest 
afsluttede kampagner sva-rer hhv. 43 og 53 pct. af landmændene, at de forestil-
ler sig at lægge om til økologi inden for de næste to år. Hertil kommer en gruppe 
landmænd, der først skal undersøge fx afsætningsmulighederne, inden de tager 
stilling, fortæller Jens Peter Hermansen. 
Ifølge Innovationscenter for Økologisk Landbrug rammer omlægningstjekket 
bedre, når man taler direkte med landmanden, med udgangspunkt i den enkelte 
bedrift. 
Desuden appellerer det særligt til to typer af landmænd. Enten store planteavls-
brug eller helt små brug, der har fokus på direkte salg og på at etablere en ar-
bejds-plads via specialproduktioner. De store brug tænker strategi og virksom-
hedsudvikling og ønsker at positio-nere sig til fremtiden. 
- Gennemsnittet er på 100 ha, men lige netop den type mellemstore landbrug er 
der ikke mange af blandt kunderne. Jeg tror, det skyldes, at disse brug ofte pas-
ses ved siden af et hel- eller halvtidsjob og er lettest at drive konventionelt, vur-
derer Jens Peter Hermansen. 
 
Faktaboks 
 
Kort om Omlægningstjek via kommunesamarbejde 
Gratis for landmanden - støttet af Fonden for Økologisk Landbrug 
Består af besøg på bedriften af en fagkonsulent samt et skriftligt referat 
Kommunen står for første kontakt til landmændene 
Halvdelen af de besøgte landmænd forventer omlægning inden for få år 

• Omlægningstjek appellerer især til større landbrug og til helt små brug, 
konstaterer Jens Peter Hermansen (tv). Foto: Innovationscenter for 
Økologisk Landbrug 
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