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Øko- Markdag 2022 – prospekt  
Marts 2022 

Basis 
Dato:  Onsdag den 15/6-2022 

Tidspunkt:  Åbent for deltagere kl. 09-20 

Sted:  ”Erholm Fødevaremarked”, Karen Borchenfeldtsvej 2, 5560 Aarup og tilhørende 
marker  

 

Visionen En aktiv og velbesøgt dag hvor økologiske jordbrugere og 
følgevirksomheder mødes med fokus på praktiske 
demonstrationer, med parceller og maskiner, faglige 
vidensoplæg, madboder/salgsboder mm. 

 

Programdele: 

A: Demoparceller med eksempler på sorter, arter, dyrkning, gødning, skadevoldere 
mm. 

B: Maskinudstilling – gerne inkl. demo af kørsel mv. – program med tidspunkter og 
særligt fokus på udvalgte emner for hele dagen 

C: Udstilling/stande – projekter, organisationer mv.  

D: Videnstelt med fagligt program med korte indlæg  

E: Rundture – hhv. tematiske og generiske 

F: Forplejnings- /netværksområde 

 

Målgrupper for arrangementet  
• Økologiske Landmænd – både fuldtids og deltids landmænd 
• Økologiske medhjælpere på gårdene 
• Økologiske gartnere 
• Økologi-konsulenter  
• Landbrugsskoleelever (også dem der er i praktikforløb)  
• Konventionelle landmænd 
• Tekniske skolers elever (landbrugs-/gartneri-orienterede) 
• Efterskoler med landbrugslinje  

 

Målsætning 
Der arbejdes for at få min. 500 deltagere på dagen. 
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Rådgivende styregruppe og samarbejdspartnere 
Der er en rådgivende styregruppe for arrangementet med følgende sammensætning: 

• Peder Bligaard, Innovationscenter for Økologisk Landbrug – formand for styregruppen 
• Peter Mejnertsen, VELAS økologi 
• Erik Andersen, ØRD 
• Jakob Sehested, ICROFS 
• Bjarne Hansen, Økologisk Landsforening  
• Thomas Vang Jørgensen, Agri Nord  
• Per Jensen VKST  
• Lars Johansen Lyholm, Syddansk Økologi 
• Ole Olsen, L&F Økologisektion  

Sekretariatsbetjenes af Christina Udby Hansen og faglig bistand fra projektleder Lars Egelund 
Olsen.  

Arbejdet i styregruppen indbefatter at udvikle arrangementet og at kunne indgå bindende aftaler i 
den sammenhæng på vegne af organisationen/rådgivningsselskabet, man kommer fra. 
Beslutninger skal træffes under økonomisk ansvarlighed, og formanden har veto i forhold til 
økonomiske forpligtigelser. Arbejdet i styregruppen honoreres ikke, men der gives diæt på 2000 kr. 
pr. styregruppemøde, der deltages i. Transport til møder betales ikke.  

 

Målgrupper for bidrag til dagens program: 
For hver af punkterne A-F laves en lille projektgruppe, som står for praktikken, og hvor 
aktører på området inddrages i udvikling og evt. afvikling.  

Lars Egelund Olsen og Christina Udby Hansen samarbejder om projektledelsen på hele projektet 
og har ansvarsområder, hvor de hver især er lead: 

A: Demoparceller med eksempler på dyrkning, gødning, skadevoldere mm. Mulighed for mindre 
program med tidspunkter og særligt fokus på udvalgte emner for hele dagen. (Ansvarlig Lars 
Egelund – supporteret stærkt af Mads Buch Petersen fra Velas, som er mand på stedet) 

B: Maskinudstilling – gerne inkl. demo af kørsel mv. – mindre program med tidspunkter og særligt 
fokus på udvalgte emner for hele dagen (Ansvarlig Lars Egelund) 

C: Udstilling/stande (Ansvarlig Christina Udby) 

D: Vidensteltet: Fagligt program med korte indlæg i det faglige telt (Ansvarlig Christina Udby) 

E: Rundvisninger – hhv. tematiserede og generiske (Ansvarlig Lars Egelund) 

F: Forplejnings- /netværksområde med mulige salgsboder (Ansvarlig Christina Udby) 

Der skal søges diverse tilladelser hos fødevaremyndigheder og brandmyndigheder. 
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Stedet: 
Oversigt med gårdspladsen til Street food/madsalg i centrum. Bemærk nedad i billedet laves P-
Plads på 80 m x 120m. Demoparcellerne er på marken, hvor også maskinudstilling (B), og øvrige 
udstillinger/stande (C) vil blive placeret. Længere ude i marken bliver kørsel med maskiner og 
redskaber og fokus bliver bl.a. på radrensning. 

 

 

 

Videnstelt:  
 

(D): Der bliver opstilling af stort foredrags/fagligt telt (herefter benævnt Videnstelt) i kanten af 
marken, Der er tænkt et telt str. 9x15 m. 

Fra kl. 9:30 starter Vidensteltets program. Der er opstart af nyt emne/oplæg hver halve og hele 
time, og der arbejdes med oplæg i 15 min. og mulighed for spørgsmål og debat i 7 min. og så 8 
min. til skift – dels i lytterskaren – dels blandt oplægsholdere. Der vil MAKS. kunne være to 
oplægsholdere pr. tid. Der vil være en vært/værtinde i teltet, som bistår med praktik og sikrer gode 
forløb, og at skiftetider overholdes. 

Der planlægges siddepladser (bænke) til tilhørerne, og et bord til oplægsholder. 

Der vil være TV-skærm (evt. 2 – men det er uvist om det er muligt) af vis størrelse og en fast PC 
tilknyttet, så der kan vises PP.  

Programmet fastlægges med diverse oplægsholdere, så det kan annonceres dels forud for 
arrangementet – dels tydeligt på pladsen. ICROFS tilbydes en række sessioner, som de forestår 
planlægningen af, så de forskningsfaglige dele indgår, ligesom øvrige parter har mulighed for at 
bidrage med en enkelt tid. De ansvarlige for tiden har ansvaret for at fastlægge emne og 
oplægsholder i det tildelte tidsrum, samt sikre at det afvikles på dagen. Ved angiven frist meddeles 
til aftalerne og basisoplysningerne (emne/overskrift, oplægsholder mm), som gør det muligt at 
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markedsføre samlet og som udvalgte teasers. Den samlede koordinering og beslutning vedr. 
fordeling ligger i ICOEL/ Christina.  

Der er ingen honorering for at bidrage med oplæg i vidensteltet på Øko-markdagen. Der er ikke 
afsat midler til eksternes planlægningstimer i forhold til at skaffe og aftale bidrag. Der er ingen 
transportgodtgørelse. 

 

Generiske og tematiserede rundvisninger 
E: Generiske og tematiserede rundvisninger kommer til at være med mødested og indledning ved 
faglig turguide – og så rundtur i A, B og C med udvalgte forud-aftalte stop ved nogle stande, hvor 
der er aftalt 2-3 minutters speedtalk fra standholdere. 

 

Forplejnings- /netværksområde med mulige salgsboder 
F: Forplejnings- /netværksområde med mulige salgsboder. Der udbydes mulighed for at have 
salgsboder med kaffe, kage, mad og udskænkning af vand og evt. øl. Forplejningsboderne er 
direkte salg til deltagerne på pladsen, så der er direkte handel mellem ”streetfood folkene” og 
deltagerne på dagen inkl. udstillere.  

 

Udstillingsplan 

 

Det beskrives nærmere i udstillerguiden, hvilke muligheder der er. På kortet kan ses orange 
storparceller B-M med størrelsen 12 x 18 m for maskinfolk med kørselsbehov (længere ud i 
marken) og grønne storparceller på 15x15 m til maskinudstillere m.fl. med stort behov for areal 
men ingen kørsel. Er behovet for plads større, så må der købes flere parceller i forlængelse af 
hinanden. Der kan opstille godkendt telt på pladsen og strøm kan tilkøbes.  
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De røde firkanter er standpladser på 3x4 meter. Der kan dertil indkøbes/lejes godkendt telt og 
strømpakke.  

De grønne prikker er mulighed for leje af godkendt telt i forbindelse med demoparcellerne for f.eks. 
frøfirmaer mv. Der vil forventeligt ikke være mulighed for tilkøb af strømpakke.  

De gule pile indikerer stien – som i basis bliver ca. 6-7 meter bred og bliver pålagt et lag flis, så 
vejen er tydelig.  

 

Der bliver kørsel i marken bag udstillingerne efter følgende skema: 

kl. 10.00 Radrensning (12-13 min. pr. parcel – og vi starter ved nr. 1 og rykker op mod skoven i 
rækkefølgen) 

kl. 12.00 Strigle/andet 

Kl. 14.00 Radrensning 

Kl. 16.00 Strigle 

Kl. 18.00 Radrensning 

 

 

 


