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LANDBRUG: Et nyt samarbejde skal få flere til at overveje økologisk produktion. 
HELE KOMMUNEN: Landmænd, gartnerier, fødevareproducenter og frugtav-
lere, der overvejer økologisk drift, kan nu få et gratis omlægningstjek. Bag tilta-
get står Innovationscenter for Økologisk Landbrug, der har kontaktet Vording-
borg Kommune for at indgå samarbejde. 
Det har politikerne nikket ja til. 
Innovationscenter for Økologisk Landbrug udfører omlægningstjekket, som fi-
nansieres af Fonden for Økologisk Landbrug. De har allerede lignende samar-
bejder med andre kommuner. 
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-Omlægningstjekket giver den enkelte landmand, gartner eller frugtavler et over-
blik over, hvad en omlægning til økologisk produktion vil betyde på den konkrete 
ejendom. Nogle går i gang med det samme, og andre har økologi med i tan-
kerne fremadrettet. Samtidig er det en anledning til at afsøge muligheder, når 
landmanden planlægger bedriftens fremtid, forklarer Jens Peter Hermansen 
fra Innovationscenter for Økologisk Landbrug. 
 
Under landsgennemsnit 
I Vordingborg Kommune er kun 9,5 procent af landbrugsjorden økologisk drevet, 
hvilket er under landsgennemsnittet, der i 2020 var på 11,9 procent. Landsgen-
nemsnittet er stigende. 
Samarbejdet understøtter regeringens målsætning fra 2021 om grøn omstilling 
af dansk landbrug, og lokalt vil det kunne være med til at fremme biodiversiteten 
og det lokale udbud af økologiske produkter. Desuden går mere økologi godt i 
spænd med visionen om at være grøn foregangskommune og beskytte grund-
vand og drikkevand, forklarer Anders J. Andersen (S), formand for Klima-og 
Teknikudvalget. 
 
Starter med det samme 
Tilbuddet om et omstillingstjek gælder alle, der driver jord, men kommunen sen-
der kun et informationsbrev ud til lodsejere med over to hektar jord. Herefter vil 
de få et opkald, om de er interesseret i at få et besøg. Er man interesseret i et 
omlægningstjek, men har man ikke fået brev, kan man kontakte Jens Peter Her-
mansen fra Innovationscenter for Økologisk Landbrug. 
Besøget omfatter en gennemgang af marker og stald, orientering om regler og 
tilskud, drøftelse af produktionsmuligheder, markedssituationen og afsætning 
samt skitse af tidsplan for planlægning. Efter besøget udsendes en rapport med 
anbefalinger, landmanden kan tage videre til sin egen landbrugsrådgivning. 
Det er tanken, at de første samtaler skal foregå allerede inden sommerferien, og 
forventningen er, at man kan nå at kontakte alle i år. 
Kommunen modtager en opsamlende rapport om antal udførte besøg og til-
fredshed med dem -den bliver Klimaog Teknikudvalget præsenteret for i starten 
af 2023. 
Også Business Vordingborg bidrager til samarbejdet ved at distribuere informati-
onsmateriale. 
Desuden vil kommunen udbrede budskabet i dialogen med vandværker og lods-
ejere i forbindelse med de frivillige aftaler om boringsnære beskyttelsesområder. 
Innovationscenter for Økologisk Landbrug blev etableret som et selvstændigt al-
mennyttigt selskab af Økologisk Landsforening og Landbrug & Fødevarer i 2021. 

• Vordingborg Kommune halter bagud i forhold til landsgennemsnittet, 
når det gælder økologisk drevet landbrugsjord. Illustration: Ministeriet 
for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 
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