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Forenings LIV 

  Landbrugsavisen 

7. maj 2022, 1296 ord 

 

 
Artikel id: e8d2a7c2 

 

I " Foreningsliv" skriver organisationerne selv om deres aktiviteter og arrangementer. Her I " Foreningsliv" skriver organisationerne selv om deres aktiviteter og arrangementer. Her I " Foreningsliv" skriver organisationerne selv om deres aktiviteter og arrangementer. Her I " Foreningsliv" skriver organisationerne selv om deres aktiviteter og arrangementer. Her 
finder du foreningernes nyheder og korte beskrivelser af generalforsamlinger, møder, finder du foreningernes nyheder og korte beskrivelser af generalforsamlinger, møder, finder du foreningernes nyheder og korte beskrivelser af generalforsamlinger, møder, finder du foreningernes nyheder og korte beskrivelser af generalforsamlinger, møder, 
udflugter, dyrskuer og meget andet. udflugter, dyrskuer og meget andet. udflugter, dyrskuer og meget andet. udflugter, dyrskuer og meget andet. 

MIDTMIDTMIDTMIDT

Åbningsfest for ny maskin-og udstillingshal Anker Bjerre A/ S Elkjærvej 110,7500 Holstebro Fredag 20. maj 
kl. 13.00-20.00 Kom til åbningsfest i forbindelse med vores nye 2.200 kvadratmeter store MASKIN-OG 
UDSTILLINGSHAL! Hallen bliver fyldt op med NYE MASKINER til landbrug, maskinstationer og 
entreprenører! Vi serverer gratis øl, vand og pølser.

Kom og gør en god handel: Fredag 20. maj 2022 fra kl. 13.00 til kl. 20.00 hos Anker Bjerre A/ S, Elkjærvej 
110, 7500 Holstebro OBS -Vi har også stærke tilbud på garn/ net til høstsæsonen -og olie til dine maskiner! 
Bedriftsbesøg på Stensmark Djursland Landboforening Stensmark, Stensmarkvej 22, 8500 Grenaa Tirsdag 
10. maj kl. 19.30 Kom til bedriftsbesøg med udsigt til Fornæs Fyr, når der inviteres til bedriftsbesøg hos 
Robert Ric-Hansen på Stensmark, Stensmarkvej 22, 8500 Grenaa.

Robert Ric-Hansen har tidligere haft grise, men lever i dag udelukkende af planteavl. Der hører 225 hektar 
til Stensmark, hvoraf 160 er under plov. Resten er fordelt på skov og strandenge.

På markerne dyrker Robert Ric-Hansen raps og fremavlskorn i vinter-og vårbyg, og han passer selv alle 
sine arealer.

Robert Ric-Hansen har en stor interesse for særlige tiltag, som fremmer natur og vildt på ejendommen.

Derfor er temaerne denne aften vildt, strandenge og natur.

På aftenen deltager planteavlskonsulenterne Lene Lundgaard og Jakob Ulstrup samt Rikke Skyum, chef for 
Land, miljø & Erhverv.

Temadag Sagro Majsmarken 1, 7190 Billund Torsdag 19. maj kl. 13.00-16.00 Temadag: Klimatilpasning og 
energikilder på eget landbrug Undgå skyhøje elpriser Mange landmænd har en Spotaftale, hvilket betyder, 
at elprisen varierer time for time.

Det betyder så også, at de kan se på regningen i kroner og øre, hvad verdenssituationen gør ved prisen.

Da vandingssæsonen står for døren, kan det virke endog ekstra voldsomt at skulle betale op til flere kroner 
pr. kWh.

Derfor får vi mange spørgsmål om, hvad man kan gøre for at reducere energiomkostningerne: Kan det 
betale sig at producere sin el selv? Hvad er den mest økonomiske energikilde til opvarmning? Er der 
alternativer til diesel til at hælde på traktoren? Svarene på disse spørgsmål kan du få ved at deltage i 
arrangementet ' Klimatilpasning og energikilder på eget landbrug'.

ØKO-fagligt møde Velas Hellevad Vandmølle, Vandmøllevej 13, 6230 Rødekro Onsdag 11. maj kl. 11.30-15.30 
Økologi i forsamlingshuset onsdag 11. maj Velas Økologi og Christian Petersen, Birkelund, byder 
velkommen til et spændende og lærerigt arrangement med faglige indlæg i de smukke omgivelser ved 
Hellevad Vandmølle.

Rammerne er sat, og 1. august 2022 starter den første vækstsæson efter CAP-reformen.

Et helt centralt emne er opbygning af kulstof i jorden, der er en forudsætning for en dyrkningssikker og 
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frugtbar jord.

Derfor har vi inviteret Annette Vestergaard fra Seges Planteinnovation, som fortæller om kulstofopbygning 
på bedriften og bidrager med konkrete forslag til at fremme jordens frugtbarhed gennem øget indhold af 
kulstof.

NaturERFA Fyn Velas Sulkendrupvej 15, 5800 Nyborg Mandag 16. maj kl. 17.00-21.30 Vi mødes 
Sulkendrupvej 15, 5800 Nyborg, Jens og Jeanette afgræsser arealer ved Arne og Lisbeth, og vi vil 
transporteres rundt på vogn.

Arne vil fortælle om det naturtjek, de har fået lavet, og hvorfor der afgræsses med højlandskvæg i engen.

Efter besøget hos Lisbeth og Arne kører vi til Kildegaarden, Skalkendrupvej 42, 5800 Nyborg, hvor vi går 
en tur ud til dyrene og bestiger Skalkenbjerget, som er et gammelt overdrev, hvor der også er en rigtig god 
udsigt fra toppen. Alt efter vejret sidder vi ude i haven eller i Jens og Jeanettes stue og får lidt at spise og 
drikke, Pris 75 kr. / person.

Tilmelding senest torsdag 12.

maj til: Chefkonsulent ved Velas Birthe Thordahl Christensen på telefon 2113 8204 eller btc@velas.dk.

Pris: 500 kr.

Introduktion til dansk griseproduktion Velas Horsens Onsdag 18. maj kl. 13.00-16.00 Bliv introduceret til 
dansk griseproduktion Få grundlæggende viden om griseproduktion i Danmark.

Arrangementet afholdes som udgangspunkt på engelsk og henvender sig primært til udlændinge i 
Danmark.

Deltagerne får et indblik i forskellige emner som: -Soens og grisens cyklus -Foder og vand -
Smittebeskyttelse -Flytning og håndtering af grise -Kastration -Medicinhåndtering -Aflivning Det er en 
forudsætning for afholdelse af arrangementet, at der er mindst 10 deltagere.

Arrangementet er første del af to arrangementer.

Information om del 2 følger.

Stormøde med AgroMarkets Velas Velas Søften Onsdag 18. maj kl. 10.00-13.00 Råvaremarkederne er 
omskiftelige og prisudsvingene store Derfor kan én forkert handel have store økonomiske konsekvenser.

Med en handelsstrategi med konkrete retningslinjer for køb og salg af råvarer mindsker du risikoen for 
fejldisponeringer.

Det giver tryghed i økonomien og ro i maven.

Stormødet henvender sig til landmænd.

Dagens program er: -Introduktion -Aktuel status på råvaremarkederne (John Jensen, AgroMarkets) -
Engroshandel og prissætning (Jonas Kjeldsen, Overgaard gods) -Handelsstrategi i samarbejde med Velas 
og AgroMarkets (Jacob Christoffersen, Velas) -Frokost kl. 11.45 - 12.30 -Værdien af en Handelsstrategi 
(John Jensen, AgroMarkets). Vi glæder os til at se dig.

Åben stald Velas Vrejlev Kloster 3, 9760 Vrå Torsdag 2. juni kl. 10.00-12.30 Velas, Vendsyssel 
Landdyrlæger og KvægrådgivningDanmark inviterer til staldbesøg.

I samarbejde med Rotor Ventilation A/ S og DLG inviterer vi indenfor i stalden hos Vrejlev Kloster.

Velas har fokus på staldTjek, hvor de krav, der kommer i de næste år med hensyn til dyrevelfærdsloven, 
bliver gennemgået, samt på, hvilken betydning det har for staldens fremtid. Til staldbesøget kigger vi på 
optimering af staldklima og ventilation samt inventar og sengebåse i ældre stalde.

Vendsyssel Landdyrlæger vil blandt andet bidrage med erfaringer fra arbejdet i mange forskellige 
kælvningsafdelinger, både vedrørende smittebeskyttelse og arbejdssikkerhed.
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Derudover vil vi vise, hvordan vi kan lave en potentialeberegning for din bedrift til at støtte din beslutning 
om, hvordan du skal lave om i henhold til de nye krav.

Øko-markdag 2022 Velas Erholm Fødevaremarked, Karen Borchenfeldtsvej 2, 5560 Aarup Onsdag 15. juni 
kl. 9.00-20.00 Øko-markdag afholdes i år for allerførste gang -15. juni på Erholm Fødevaremarked, Fyn.

Hvis du ikke allerede har sat kryds i kalenderen, så er det nu, du bør gøre det.

Velas Økologi deltager med en stand. Der vil være udstillere og oplæg om nyeste viden inden for 
økologisk landbrug. Der er sammensat et spændende program for dagen, der giver rig mulighed for at 
besøge demoarealerne og få en god snak med både økologikonsulenter og udstillere.

Til Øko-markdag vil du kunne opleve: -Mere end 75 demonstrationsparceller -Storparcel med planter fra 
gartneribruget og fokus på teknik til at passe det -Et stort udstillingsområde, hvor maskiner, ny teknologi, 
ny viden, rådgivningstilbud og meget mere vises frem -Demonstration af maskiner.

SYDSYDSYDSYD

Markvandring og salgsafgrøder Sønderjysk Familielandbrug Trælborgvej 6, 6240 Løgumkloster Tirsdag 
10. maj kl. 19.30-21.00 Sønderjysk Familielandbrug og LandboUngdom holder markvandring.

Markvandringen foregår 10. maj kl. 19.30 hos Rasmus Mikkelsen, Løgumkloster. Der vil være fokus på 
salgsafgrøder, svampe og ukrudtsbekæmpelse. Dan Petersen fra Petersen Wrap kommer med en 
gødningsspreder, der kan køre efter tildelingskort. Vi vil også snakke om, hvad der skal til, for at det kan 
bruges som alternativ, og se på det kort, som der bliver lavet. Vi afslutter som altid med Landboungdom, 
der kommer og serverer grillpølser.

ØSTØSTØSTØST

Så er der jubilæumsfest DM&E Østjylland Restaurant Pøt Mølle - Frijsenborg Slotskro, Pøt Møllevej 80, 8450 
Hammel Fredag 10. juni kl. 15.00 DM&E Østjylland kan i år fejre 60-års jubilæum. Mød op til en festlig aften 
sammen med kolleger.

Fredag 10. juni 2022 kl. 15.00 på Restaurant Pøt Mølle - Frijsenborg Slotskro. Vi starter med kaffe og kage. 
Kl. 18.00: Festmiddag med øl, vin og vand ad libitum. Kaffe. Der er natmad, og ' Jimbalaya' leverer 
musikken.

Det er gratis at deltage! - nogle af branchens leverandører spytter lidt i kassen.

Ring eller mail til Ole jensen senest 20. maj for tilmelding.

(ole@wrapfilm. dk, tlf. 2028 6276). ' Først til mølle-princippet' gælder! Med venlig hilsen på vegne af 
bestyrelsen, Ole Jensen, formand.
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7. maj 2022, Landbrugsavisen, Sektion 1, Side 59, 1296 ord

LandbrugsAvisen   NAVNE & FORENING

MIDT
Åbningsfest for ny 
maskin- og udstillingshal
Anker Bjerre A/S

Elkjærvej 110,7500 Holstebro
Fredag 20. maj kl. 13.00-20.00
Kom til åbningsfest i forbindelse 
med vores nye 2.200 kvadratme-
ter store MASKIN- OG UDSTIL-
LINGSHAL!
Hallen bliver fyldt op med NYE 
MASKINER til landbrug, maskin-
stationer og entreprenører! 
Vi serverer gratis øl, vand og 
pølser. 
Kom og gør en god handel:
Fredag 20. maj 2022 fra kl. 13.00 
til kl. 20.00 hos Anker Bjerre A/S, 
Elkjærvej 110, 7500 Holstebro 
OBS - Vi har også stærke tilbud 
på garn/net til høstsæsonen - og 
olie til dine maskiner!

Bedriftsbesøg på 
Stensmark
Djursland Landboforening

Stensmark, Stensmarkvej 22, 8500 
Grenaa
Tirsdag 10. maj kl. 19.30
Kom til bedriftsbesøg med udsigt 
til Fornæs Fyr, når der inviteres 
til bedriftsbesøg hos Robert 
Ric-Hansen på Stensmark, Stens-
markvej 22, 8500 Grenaa. 
Robert Ric-Hansen har tidligere 
haft grise, men lever i dag ude-
lukkende af planteavl. Der hører 
225 hektar til Stensmark, hvoraf 
160 er under plov. Resten er 
fordelt på skov og strandenge. 
På markerne dyrker Robert Ric-
Hansen raps og fremavlskorn i 
vinter- og vårbyg, og han passer 
selv alle sine arealer.
Robert Ric-Hansen har en stor 
interesse for særlige tiltag, som 
fremmer natur og vildt på ejen-
dommen. Derfor er temaerne 
denne aften vildt, strandenge og 
natur.
På aftenen deltager planteavls-
konsulenterne Lene Lundgaard 
og Jakob Ulstrup samt Rikke 
Skyum, chef for Land, miljø & 
Erhverv.

Temadag
Sagro

Majsmarken 1, 7190 Billund
Torsdag 19. maj kl. 13.00-16.00
Temadag: Klimatilpasning og 
energikilder på eget landbrug
Undgå skyhøje elpriser
Mange landmænd har en Spot-
aftale, hvilket betyder, at elprisen 
varierer time for time. 
Det betyder så også, at de kan 
se på regningen i kroner og øre, 
hvad verdenssituationen gør ved 

prisen.
Da vandingssæsonen står for dø-
ren, kan det virke endog ekstra 
voldsomt at skulle betale op til 
flere kroner pr. kWh.
Derfor får vi mange spørgsmål 
om, hvad man kan gøre for at re-
ducere energiomkostningerne:
Kan det betale sig at producere 
sin el selv?
Hvad er den mest økonomiske 
energikilde til opvarmning?
Er der alternativer til diesel til at 
hælde på traktoren?
Svarene på disse spørgsmål kan 
du få ved at deltage i arrange-
mentet ’Klimatilpasning og ener-
gikilder på eget landbrug’.

ØKO-fagligt møde
Velas

Hellevad Vandmølle, Vandmøllevej 
13, 6230 Rødekro
Onsdag 11. maj kl. 11.30-15.30
Økologi i forsamlingshuset ons-
dag 11. maj 
Velas Økologi og Christian Peter-
sen, Birkelund, byder velkom-
men til et spændende og lærerigt 
arrangement med faglige indlæg 
i de smukke omgivelser ved Hel-
levad Vandmølle.
Rammerne er sat, og 1. august 
2022 starter den første vækstsæ-
son efter CAP-reformen.
Et helt centralt emne er opbyg-
ning af kulstof i jorden, der er 
en forudsætning for en dyrk-
ningssikker og frugtbar jord. 
Derfor har vi inviteret Annette 
Vestergaard fra Seges Plantein-
novation, som fortæller om 
kulstofopbygning på bedriften og 
bidrager med konkrete forslag til 
at fremme jordens frugtbarhed 
gennem øget indhold af kulstof.

NaturERFA Fyn
Velas

Sulkendrupvej 15, 5800 Nyborg
Mandag 16. maj kl. 17.00-21.30
Vi mødes Sulkendrupvej 15, 5800 
Nyborg,
Jens og Jeanette afgræsser area-
ler ved Arne og Lisbeth, og vi 
vil transporteres rundt på vogn. 
Arne vil fortælle om det natur-
tjek, de har fået lavet, og hvorfor 
der afgræsses med højlandskvæg 
i engen.
Efter besøget hos Lisbeth og Arne 
kører vi til Kildegaarden, Skal-
kendrupvej 42, 5800 Nyborg, 
hvor vi går en tur ud til dyrene 
og bestiger Skalkenbjerget, som 
er et gammelt overdrev, hvor der 
også er en rigtig god udsigt fra 
toppen. Alt efter vejret sidder vi 
ude i haven eller i Jens og Jea-
nettes stue og får lidt at spise og 

drikke, Pris 75 kr. /person.
Tilmelding senest torsdag 12. 
maj til: Chefkonsulent ved Velas 
Birthe Thordahl Christensen på 
telefon 2113 8204 eller btc@
velas.dk.
Pris: 500 kr.

Introduktion til dansk 
griseproduktion
Velas

Horsens
Onsdag 18. maj kl. 13.00-16.00
Bliv introduceret til dansk grise-
produktion
Få grundlæggende viden om gri-
seproduktion i Danmark.
Arrangementet afholdes som 
udgangspunkt på engelsk og 
henvender sig primært til udlæn-
dinge i Danmark.
Deltagerne får et indblik i for-
skellige emner som:
- Soens og grisens cyklus
- Foder og vand
- Smittebeskyttelse
- Flytning og håndtering af grise
- Kastration
- Medicinhåndtering
- Aflivning
Det er en forudsætning for afhol-
delse af arrangementet, at der er 
mindst 10 deltagere.
Arrangementet er første del af to 
arrangementer.
Information om del 2 følger.

Stormøde med 
AgroMarkets
Velas

Velas Søften
Onsdag 18. maj kl. 10.00-13.00
Råvaremarkederne er omskifte-
lige og prisudsvingene store
Derfor kan én forkert handel 
have store økonomiske konse-
kvenser. Med en handelsstrategi 
med konkrete retningslinjer for 

køb og salg af råvarer mindsker 
du risikoen for fejldisponeringer. 
Det giver tryghed i økonomien og 
ro i maven.
Stormødet henvender sig til land-
mænd. Dagens program er:
- Introduktion
- Aktuel status på råvaremarke-
derne (John Jensen, AgroMarkets)
- Engroshandel og prissætning 
(Jonas Kjeldsen, Overgaard gods)
- Handelsstrategi i samarbejde 
med Velas og AgroMarkets (Jacob 
Christoffersen, Velas)
- Frokost kl. 11.45 – 12.30
- Værdien af en Handelsstrategi 
(John Jensen, AgroMarkets). Vi 
glæder os til at se dig.

Åben stald
Velas

Vrejlev Kloster 3, 9760 Vrå
Torsdag 2. juni kl. 10.00-12.30
Velas, Vendsyssel Landdyrlæger 
og KvægrådgivningDanmark invi-
terer til staldbesøg.
I samarbejde med Rotor Ven-
tilation A/S og DLG inviterer vi 
indenfor i stalden hos Vrejlev 
Kloster.
Velas har fokus på staldTjek, 
hvor de krav, der kommer i de 
næste år med  hensyn til dyre-
velfærdsloven, bliver gennem-
gået, samt på, hvilken betydning 
det har for staldens fremtid. Til 
staldbesøget kigger vi på optime-
ring af staldklima og ventilation 
samt inventar og sengebåse i 
ældre stalde.
Vendsyssel Landdyrlæger vil 
blandt andet bidrage med er-
faringer fra arbejdet i mange 
forskellige kælvningsafdelinger, 
både vedrørende smittebeskyt-
telse og arbejdssikkerhed.
Derudover vil vi vise, hvordan vi 
kan lave en potentialeberegning 
for din bedrift til at støtte din 

beslutning om, hvordan du skal 
lave om i henhold til de nye 
krav.

Øko-markdag 2022
Velas

Erholm Fødevaremarked, Karen 
Borchenfeldtsvej 2, 5560 Aarup
Onsdag 15. juni kl. 9.00-20.00
Øko-markdag afholdes i år for 
allerførste gang - 15. juni på Er-
holm Fødevaremarked, Fyn.
Hvis du ikke allerede har sat 
kryds i kalenderen, så er det nu, 
du bør gøre det.
Velas Økologi deltager med en 
stand. Der vil være udstillere og 
oplæg om nyeste viden inden for 
økologisk landbrug. Der er sam-
mensat et spændende program 
for dagen, der giver rig mulighed 
for at besøge demoarealerne og 
få en god snak med  både økolo-
gikonsulenter og udstillere.
Til Øko-markdag vil du kunne 
opleve: 
- Mere end 75 demonstrations-
parceller
- Storparcel med planter fra gart-
neribruget og fokus på teknik til 
at passe det
- Et stort udstillingsområde, hvor 
maskiner, ny teknologi, ny viden, 
rådgivningstilbud og meget mere 
vises frem
- Demonstration af maskiner

SYD
Markvandring og 
salgsafgrøder
Sønderjysk Familielandbrug

Trælborgvej 6, 6240 Løgumkloster
Tirsdag 10. maj kl. 19.30-21.00
Sønderjysk Familielandbrug og 
LandboUngdom holder mark-
vandring.
Markvandringen foregår 10. maj 
kl. 19.30 hos Rasmus Mikkelsen, 

Løgumkloster. Der vil være fokus 
på salgsafgrøder, svampe og 
ukrudtsbekæmpelse. Dan Peter-
sen fra Petersen Wrap kommer 
med en gødningsspreder, der 
kan køre efter tildelingskort. Vi 
vil også snakke om, hvad der 
skal til, for at det kan bruges 
som alternativ, og se på det kort, 
som der bliver lavet. Vi afslutter 
som altid med Landboungdom, 
der kommer og serverer grill-
pølser.

ØST
Så er der jubilæumsfest
DM&E Østjylland

Restaurant Pøt Mølle – Frijsenborg 
Slotskro, Pøt Møllevej 80, 8450 
Hammel
Fredag 10. juni kl. 15.00
DM&E Østjylland kan i år fejre 
60-års jubilæum. Mød op til en 
festlig aften sammen med kol-
leger.
Fredag 10. juni 2022 kl. 15.00 
på Restaurant Pøt Mølle – Frij-
senborg Slotskro. Vi starter med 
kaffe og kage. Kl. 18.00: Fest-
middag med øl, vin og vand ad 
libitum. Kaffe. Der er natmad, 
og ’Jimbalaya’ leverer musikken. 
Det er gratis at deltage! – nogle 
af branchens leverandører spyt-
ter lidt i kassen. 
Ring eller mail til Ole jensen 
senest 20. maj for tilmelding. 
(ole@wrapfilm.dk, tlf. 2028 
6276). ’Først til mølle-princippet’ 
gælder! 
Med venlig hilsen på vegne af 
bestyrelsen, Ole Jensen, for-
mand.

59 7. MAJ 2022

Økologisektionen i Landbrug & Fødevarer inviterer til sommermøde. Kom og vær med, 
når vi besøger Ellinglund Økologi og giv dit besyv med, når vi debatterer aktuelle erhvervspolitiske 
emner på økologiområdet og for landbruget generelt.

Alle er velkomne! 

Program for mødet:
17:00 Velkomst 
17:15 Rundvisning på bedriften
18:45 Spisning
19:30 Debat med Søren Søndergaard 
 og Hans Erik Jørgensen 
20:30 Faglige oplæg
21:30 Tak for i aften

Faglige emner Ko-kalv samvær, holistisk inspireret afgræsning, 
 skovlandbrug, pløjefri dyrkning

Det økologiske sommermøde holdes: 
Torsdag den 2. juni 2022 
hos Ellinglund Økologi, Silkeborg

Pris: 175 kr. (ekskl. moms) pr. person. 
Betales ved tilmelding.  

Læs mere og tilmeld dig på: 
tilmeld.dk/oeko-sommermoede2022

Mødet arrangeres i samarbejde med 
de lokale foreninger/DLBR Økologi

Sponsorer: Them Andelsmejeri og DLG

Foto: Henrik Helweg-Larsen

Økologisk Sommermøde 2022
Torsdag den 2. juni 2022 kl. 17:00 - 21:30 hos Ellinglund Økologi, Silkeborg

SYD

NORD

ØST

MIDT

I “Foreningsliv” skriver organisationerne selv om 
deres aktiviteter og arrangementer. Her finder du 
foreningernes nyheder og korte beskrivelser af gene-
ralforsamlinger, møder, udflugter, dyrskuer og meget 

andet. 

Forenings

LIV
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Første landsdækkende Øko-markdag 

  Effektivtlandbrug.landbrugnet.dk 

20. maj 2022 07:49, 374 ord 

Henriette Lemvig 

 

 Artikel id: e8d83b9c  

Alle mindre økologiske arrangementer er samlet i et stort, når Innovationscenter for Økologisk Landbrug i 
samarbejde med den øvrige økologirådgivning i Danmark, holder Øko-markdag.

Onsdag den 15. juni afholdes for første gang Øko-markdag. Arrangementet finder sted på Erholm Gods 
ved Aarup på Fyn.

- Øko-markdagen er landsdækkende, hvor vi prøver at samle alle de mindre arrangementer, der er blevet 
holdt de tidligere år, fortæller økologikonsulent Lars Egelund Olsen fra Innovationscenter for Økologisk 
Landbrug.

- Vi er blevet inspireret fra både Sverige og Tyskland, hvor man netop har sådan en dag med økologisk 
fokus, så nu glæder vi os til at prøve det af - også her i Danmark.

Ny videnNy videnNy videnNy viden

Der er lagt stor vægt på, at økologiske landmænd kan indhente ny viden, der på dagen formidles både 
gennem demonstrationer og faglige indlæg.

- Vi har udvidet, så vi både har maskiner, demonstration af afgrøder og et telt med forskere og specialister, 
der gennem faglige indlæg af 15 minutter, vil formidle deres nyeste viden, fortæller Lars Egelund Olsen.

Han uddyber, at alle er velkomne, og at der også vil være et økologisk madmarked, hvor man kan købe 
lækre varer samt få stillet sin sult.

Demonstrationsmarker og guidede tureDemonstrationsmarker og guidede tureDemonstrationsmarker og guidede tureDemonstrationsmarker og guidede ture

I demonstrationsmarkerne vil der, udover almindelige økologiske kornafgrøder, også være proteinafgrøder 
til humant konsum, grøntsager og græsser, ligesom brugen af tre typer af robotter vil blive demonstreret.

- Derudover vil der være guidede ture i markerne ud fra forskellige emner, som for eksempel sorter eller 
ukrudtsbekæmpelse, siger Lars Egelund Olsen og fastslår, at der er meget at se frem til.

- Vi glæder os meget og håber, at man vil afse dagen, der er løftet i forhold til tidligere arrangementer 
afholdt alene af de forskellige medarrangører, så vi nu både kan præsentere et endnu højere niveau og 
samtidig gøre det større og festligere.

Deltagelse på dagen er gratis og foregår fra klokken 9.00 til 20.00.

Til Øko-markdag vil du kunne opleve:

Mere end 75 demonstrationsparcellerMere end 75 demonstrationsparcellerMere end 75 demonstrationsparcellerMere end 75 demonstrationsparceller

Storparcel med planter fra gartneribruget og fokus på teknik til at passe det

Et stort udstillingsområde, hvor maskiner, ny teknologi, ny viden, rådgivningstilbud og meget mere vises 
frem

Demonstrationer af maskinerDemonstrationer af maskinerDemonstrationer af maskinerDemonstrationer af maskiner
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Videnstelt med oplæg hver halve time med nyt fra forskning og rådgivning

Guidede ture målrettet faglige emnerGuidede ture målrettet faglige emnerGuidede ture målrettet faglige emnerGuidede ture målrettet faglige emner

Mad-marked, hvor der kan købes økologisk mad og drikke

4 lignende omtaler - Landbrug Øst, Landbrug Fyn, Landbrug Syd, Landbrug Nord 
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ÅRETS STØRSTE ØKO-ARRANGEMENT 

  Økologi 

24. maj 2022, 379 ord 

 

 
Artikel id: e8d84a40 

 

Maskindemonstrationer, markparceller og et stort udstillingsområde er bare nogle af de ting Maskindemonstrationer, markparceller og et stort udstillingsområde er bare nogle af de ting Maskindemonstrationer, markparceller og et stort udstillingsområde er bare nogle af de ting Maskindemonstrationer, markparceller og et stort udstillingsområde er bare nogle af de ting 
du kan opleve på Øko-markdag. du kan opleve på Øko-markdag. du kan opleve på Øko-markdag. du kan opleve på Øko-markdag. 

ØKO-MARKDAG 2022 afholdes d. 15. juni på Erholm Fødevaremarked, Fyn, og det bliver en dag fyldt med 
den nyeste økoviden, maskiner og oplevelser.

Øko-markdag afholdes for første gang i år, og det er den danske pendant til de store sommer øko-
arrangementer i Tyskland og Sverige (Öko-Feldtage og Stora Slätte ekodag). Så uanset om du er 
planteavler, gartner eller holder husdyr, så vil der være noget for dig.

Maskiner og økomadMaskiner og økomadMaskiner og økomadMaskiner og økomad

Alle de store maskinforhandlere har tilmeldt sig arrangementet, og de giver demonstrationer af bl. a. 
radrensning, strigling og høst af kløvergræs til grønt protein.

Der bliver også mulighed for at se tre robotter i aktion, som renholder henholdsvis grøntsager og raps eller 
roer.

Når du får brug for en pause, så tag et kig forbi det økologiske mad-marked, hvor du kan få slukket din 
sult og tørst.

Guidede tureGuidede tureGuidede tureGuidede ture

Hvis du har svært ved at vælge mellem alle de mange tilbud, så kan det være en ide at hoppe med på en af 
de guidede ture rundt på pladsen. Turene har hver især fokus på et specifikt emne, så hvis du særligt er 
interesseret i f. eks. afgrøder og sorter, så kan du vælge en tur, hvor du guides rundt til de markparceller og 
udstillere, som har fokus på det.

Alle ture gentages minimum en gang, så hvis du misser en tur, fordi du er optaget af en 
maskindemonstration, et oplæg i vidensteltet eller netværk med kollegaer, så tjek programmet for at se, 
hvornår næste rundvisning starter.

Der vil bl. a. være guidede ture med fokus på:? Ukrudtskontrol? Kompost og gødning? Biodiversitet og 
biokontrol? Bælgsæd til konsum og foder.

Oplæg hver halve timeOplæg hver halve timeOplæg hver halve timeOplæg hver halve time

Der bliver også mulighed for at lytte til inspirerende oplæg i vidensteltet. Der er oplæg hver halve time lige 
fra kl. 9.30 - 19, og du kan frit vælge, hvilke oplæg du vil deltage i. Så tag et godt kig på programmet, så du 
ved, hvornår du skal forbi vidensteltet.

Der vil bl. a. være oplæg om:? Recirkulering? Stribedyrkning? Biogas? Efterafgrøder? Grovfoder til øko-
grise? Protein i mark og stald Øko-markdag arrangeres af Innovationscenter for Økologisk Landbrug i 
samarbejde med Velas Økologi, ØkologiRådgivning Danmark, Syddansk Økologi, AgriNord, Økologisk 
VKST, ICROFS, Landbrug & Fødevarer og Økologisk Landsforening..

ØKO-MARKDAG 2022ØKO-MARKDAG 2022ØKO-MARKDAG 2022ØKO-MARKDAG 2022

? 15. juni kl. 9 - 20,? 5560 Aarup? Deltagelse er gratis.
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24. maj 2022, Økologi, Sektion 1, Side 7, 379 ord

ØKO-MARKDAG 2022
• 15. juni kl. 9 – 20,
• 5560 Aarup
• Deltagelse er gratis

 ØKOLOGI ● MAJ 2022 ● 7 

SE PROGRAMMET

ØKO-MARKDAG 2022 afholdes d. 15. juni 
på Erholm Fødevaremarked, Fyn, og det 
bliver en dag fyldt med den nyeste øko-
viden, maskiner og oplevelser. 

Øko-markdag afholdes for første gang i 
år, og det er den danske pendant til de 
store sommer øko-arrangementer i Tysk-
land og Sverige (Öko-Feldtage og Stora 
Slätte ekodag). Så uanset om du er plan-
teavler, gartner eller holder husdyr, så 
vil der være noget for dig. 

Maskiner og økomad
Alle de store maskinforhandlere har til-
meldt sig arrangementet, og de giver 
demonstrationer af bl.a. radrensning, 
strigling og høst af kløvergræs til grønt 
protein.

Der bliver også mulighed for at se tre 
robotter i aktion, som renholder hen-
holdsvis grøntsager og raps eller roer.

Når du får brug for en pause, så tag 
et kig forbi det økologiske mad-marked, 
hvor du kan få slukket din sult og tørst.

Guidede ture
Hvis du har svært ved at vælge mellem 
alle de mange tilbud, så kan det være 
en ide at hoppe med på en af de guide-

de ture rundt på pladsen. Tu-
rene har hver især fokus på et 
specifikt emne, så hvis du sær-
ligt er interesseret i f.eks. afgrø-
der og sorter, så kan du vælge 
en tur, hvor du guides rundt til 
de markparceller og udstillere, 
som har fokus på det.

Alle ture gentages minimum 
en gang, så hvis du misser en 
tur, fordi du er optaget af en 
maskindemonstration, et op-
læg i vidensteltet eller netværk 
med kollegaer, så tjek program-

met for at se, hvornår næste rundvisning 
starter.

Der vil bl.a. være guidede ture med fo-
kus på:
• Ukrudtskontrol
• Kompost og gødning
• Biodiversitet og biokontrol
• Bælgsæd til konsum og foder

Oplæg hver halve time
Der bliver også mulighed for at lytte til 
inspirerende oplæg i vidensteltet. Der er 
oplæg hver halve time lige fra kl. 9.30 – 
19, og du kan frit vælge, hvilke oplæg du 
vil deltage i. Så tag et godt kig på pro-
grammet, så du ved, hvornår du skal for-
bi vidensteltet.  

Der vil bl.a. være oplæg om:
• Recirkulering
• Stribedyrkning
• Biogas
• Efterafgrøder
• Grovfoder til øko-grise
• Protein i mark og stald

Øko-markdag arrangeres af Innovations-
center for Økologisk Landbrug i samar-
bejde med Velas Økologi, ØkologiRåd-
givning Danmark, Syddansk Økologi, 
AgriNord, Økologisk VKST, ICROFS, 
Landbrug & Fødevarer og Økologisk 
Landsforening. ●

ÅRETS STØRSTE ØKO-ARRANGEMENT
 

Maskindemonstrationer, markparceller og et stort udstillingsområde  
er bare nogle af de ting du kan opleve på Øko-markdag.

AF LINDA ROSAGER DUVE

Nye afgrøder og sorter vises frem i de 75 demonstrationsparceller.

Foto: Tove M
ariegaard Pedersen

XXXXXXXXXXXXX
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
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Forenings LIV 

  Landbrugsavisen 

28. maj 2022, 1962 ord 

 

 
Artikel id: e8db6638 

 

NORDNORDNORDNORD

Græsland 2022 LandboNord Elmegaarden, Karup J.

Onsdag 8. juni kl. 9.00-17.00 Lad os sætte hinanden stævne og følges ad i samlet flok til en dag under 
åben himmel.

Tag med LandboNords Kvæg-og PlanteRådgivning til Græsland 2022.

Græsland 2022 løber af stablen i det midtjyske -nærmere bestemt Elmegaarden ved Karup J.

Her ses et væld af kørende maskiner i et hav af kategorier bl. a.

skårlæggere, finsnittere, gylleudstyr, gummiged og mange andre.

Der er desuden fokus på såmaskiner til etablering af den perfekte græsmark.

Vi sørger for bus og godt selskab -alt, du skal, er at møde op.

Bussen samler op følgende steder: LandboNord, Brønderslev, afgang kl. 9.00 Kvickly Xtra, Nørresundby, 
afgang kl. 09.25 Haverslev v. Sunset, afgang kl.

09.55 Elmegaarden ankomst ca. kl. 11.00 Arrangementet er gratis.

LandboNord forening sponsorerer busturen.

Kødkvægstur til Læsø LandboNord Læsø Lørdag 11. juni kl. 7.30 Vi tager første færge fra Frederikshavn kl. 
07.50 til Læsø (mødetid kl. 07.30).

Ved ankomst til Læsø skal vi på besætningsbesøg hos Flemming Strøm, der har en Limousine-og Galloway 
besætning på 190 ammekøer, der afgræsser natur.

Vi spiser frokost på Restaurant Bakken i Byrum.

Der er mulighed for at se Byrum, Læsø Uldstue, Læsø Shoppen samt et udkigstårn, alt sammen i gåafstand.

Herefter er der besætningsbesøg hos Inge Lise og Erling Svendsen, der har en Hereford-besætning på 40 
ammekøer.

Efterfølgende besigtiger vi tangtage, Museumsgården samt Læsøs smukke natur.

Kl. 18.40 skal vi med færgen retur til Frederikshavn.

Turen køres i private biler, hvor bilerne fyldes i Frederikshavn inden ombordkørsel.

Prisen er 475,-kr. inkl. færge, kaffe, rundstykker og frokost.

MIDTMIDTMIDTMIDT

Bedriftsbesøg hos Mørkholt I/ S Djursland Landboforening Hovedvejen 84, 8586 Ørum Djurs Tirsdag 31. 
maj kl. 19.30 Bedriftsbesøg hos Mørkholt I/ S - Mørkholt I/ S er en planteavlsbedrift med meget frøgræs. På 
aftenen deltager planteavlskonsulent Christina H. Siegumfeldt og chef for Planteavl Carsten Kløcher, og de 
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to vil tale om bedriftens mange års brug af slam, IPMWorks strategier, forsøg på ejendommen og hvad de 
mange vandingsmaskiner har gjort for jordens frugtbarhed på ejendommen.

Bedriftsbesøg på Sølvbakkegård Djursland Landboforening Tustrupvej 11, 8585 Glesborg Torsdag 2. juni 
kl. 19.30 Bedriftsbesøg på Sølvbakkegård, som ud over at være en stor svinebedrift også har fokus på 
biodiversitet.

Hør om, hvordan man på Sølvbakkegård har fundet konkrete naturtiltag.

Formand for Deltidsudvalget Christian Thomsen byder velkommen sammen med landmand Peter Kejser.

Derefter tur rundt på bedriften, hvor Lisbeth Gliese Jensen, planteog miljøkonsulent hos Seges, Annette 
Limborg Madsen, biodiversitetskoordinator hos Norddjurs Kommune og Mette Noe Bach, Natur-og 
miljøkonsulent hos Djursland Landboforening, vil fortælle om naturpleje, biodiversitet og om, hvordan man 
finder og undersøger konkrete naturtiltag.

Til slut kaffe og kage og info om Sølvbakkegårds avl-og opformering.

Tilmelding på www.landboforening.

dk/ arrangementer Øko-markdag 2022 Innovationscenter for Økologisk Landbrug Erholm 
Fødevaremarked, Karen Borchenfeldtsvej 2, 5560 Aarup Onsdag 15.juni kl. 9.00-20.00 På Øko-Markdag 
2022 samles kræfterne om en dag fyldt med viden, maskiner og oplevelser. Uanset om du er planteavler, 
gartner eller husdyrholder, så vil der være noget for dig.

Se mere og tilmeld dig på oekomarkdag.

dk Øko-markdag arrangeres af Innovationscenter for Økologisk Landbrug i samarbejde med Økologisk 
VKST, Velas Økologi, ICROFS, Økologi-Rådgivning Danmark, Økologisk Landsforening, AgriNord, 
Syddansk Økologi og Landbrug & Fødevarer.

Medlemsaften på Overgaard Gods Landboforeningen Kronjylland Overgaard Gods, Overgårdsvej 12b, 
8970 Havndal ØST MIDT Torsdag 9. juni kl. 19.00 Vi besøger ét af Danmarks største godser med 2.377 ha. 
jord og 36.000 m2 driftsbygninger foruden 970 ha. skov i Vendsyssel.

Vi skal høre om virksomheden og dens historie. Derudover skal vi på markvandring og får mulighed for at 
besøge godsets have og tårnbygning.

Aftenen afsluttes med grillpølser og øl/ vand.

Arrangementet er for medlemmer og husstand.

Tilmelding senest 3. juni på hao@velas.dk eller tlf. 3092 6272.

Åbent hus på Fyn LandboForeningen Midtjylland Røjlevej 4B, 5792 Nr. Søby, Fyn Tirsdag 14. juni kl. 17.00-
21.00 Danish Agro og Velas inviterer til en spændende dag med fokus på sorter, dyrkning af afgrøder til 
konceptavl og det økonomiske potentiale for den enkelte landmand. Alle er velkomne ved forsøgsmarken.

Der fremvises demoparceller med sorter på markedet af vinterraps, vintersæd, vårsæd og bælgsæd.

Faglige eksperter fra Velas, Danish Agro, Nordic Seed og branchen i øvrigt vil gennemgå nyheder til den 
kommende sæson indenfor sorter, gødnings-og svampestrategier. Der vil være fokus på brødhvede, 
brødrug, maltbyg samt proteinafgrøder.

Dagens program afvikles på to tidspunkter: Kl. 13.00-17.00 og Kl. 17.00-21.00 Program: Velkomst 
Rundvisning i marken Markedsoriententening v./ Danish Agro Info om ny CAP-reform v./ Velas Forplejning 
og snak med udstillere, Velas og Danish Agro Sommermøde på Jakobsgård LandboForeningen 
Midtjylland Øster Skovvej 4, 7670 Låsby Tirsdag 14. juni kl. 18.00-22.30 Familien Jakobsen åbner deres 
landbrug, hvor de vil fortælle om produktionen på deres virksomhed.

De kommer med et oplæg om, hvordan de klarede deres generationsskifte.

Aftenen indledes med fællesspisning.
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Program: 18.00 Velkomst v. formand Anders Ahrenfeldt Fællesspisning - helstegt gris m.

div. tilbehør 19.00 Aktuel landbrugspolitik v.

Flemming Nør-Pedersen - L&F 19.45 Oplæg ved Erik Bredholt -formand for Danish Crown 20.30 Pause 
med muligfor at se kornanlæg og maskinpark Kaffe og dessert 21.15 John og Jørgen fortæller om, hvordan 
de har gennemført deres generationsskifte 22.00 Afslutning 22.15 Tak for i aften Alle er velkomne Pris: 
Medlemmer af Landboforeningen Midtjylland -gratis Andre 250 kr.

Besøg hos Skovgaard Gårdbutik Østjydsk Familielandbrug Skovgaard Gårdbutik, Horsbjergvej 1, 8653 
Them Torsdag 9. juni kl. 19.00 Østjydsk Familielandbrug inviterer sammen med Familielandbruget 
Midtjylland til Bedriftsbesøg hos Skovgaard Gårdbutik.

Vi får en rundvisning og en fortælling om virksomhedens historie.

Der bliver mulighed for indkøb i gårdbutikken. Der sluttes af med en grillpølse og en øl eller vand.

Tilmelding på hao@velas.dk eller tlf. 3092 6272.

Besøg på Randrup Hovedgaard Seniorklubben Viborg Vinkelvej 141, 8800 Viborg Torsdag 16. juni kl. 18.30 
Ejeren Niels Rauff Hansen vil fortælle om gården og vise rundt på det store idyllisk beliggende landbrug.

Rauff Hansen er uddannet på Asmildkloster Landbrugsskole og fik tidlig lyst til at engagere sig i større 
landbrug. Allerede som 24 årig blev han medejer af Søvang ved Højslev, og i dag er han en betydelig 
aktionær i udenlandske Poldanor, der driver landbrug i Polen, Ukraine, Slovakiet og Rusland.

Deltagerne medbringer selv denne aften mad, service, drikkevarer + kaffe.

Medbring desuden bord og stole, så vi kan sidde udendørs eller inde alt efter vejr og vind.

Ingen entré -men tilmelding senest 11. juni til 3050 0636. eller mail: lfmj@lfmj.dk HandelsErfa -Sommer Velas 
velas Søften Onsdag 1. juni kl. 9.45-14.30 HandelsErfa -Sommer Råvaremarkederne er mere dynamiske end 
nogensinde før. Priserne ændrer sig ofte, og udsvingene kan være store. Det betyder også, at det er blevet 
en mere kompleks opgave at forstå råvare-og finansmarkedet, og at én forkert handel kan have store 
økonomiske konsekvenser.

Program AgroMarkets HandelsErfa -Sommer 9.45: Kaffe og morgenbrød 10.00: Velkomst og dagens 
program 10: 15: Råvarer Kina og det animalske marked Den virtuelle rundrejse på korn og oliefrø Foder på 
raketkurs Det volatile kornmarked Din ven, foderstoffen Energi -med en ny mulighed 12.00: Frokost 12.30: 
Finans Konjunktur og rente Alternative investeringer Fynsk landmand fik hjælp med pensionen Praktisk 
information Pas på dig selv og hinanden.

Markvandring Velas Per Funch Clausen, Herslevvej 49, 5900 Rudkøbing. Overfor kirken Onsdag 1. juni kl. 
19.00-22.00 Kom til markvandring på Langeland Tag med på en god, gammeldags markvandring.

Velas er vært for en forfriskning og lidt spiseligt efter markvandringen.

Vi skal se frøgræs, korn, morgenfruer og purløg.

Konsulenter fra Velas deltager i markvandringen, og de er klar til en hyggelig og faglig snak på aftenen.

Tilmelding til Lennart Banke eller her på hjemmesiden.

Husk at tage fat i din nabo og få denne med til en hyggelig aften med sparring og netværk.

Åbent hus på Fyn Velas Røjlevej 4B, 5792 Nr. Søby, Fyn Tirsdag 14. juni kl. 13.00-17.00 Danish Agro og 
Velas inviterer til en spændende dag med fokus på sorter, dyrkning af afgrøder til konceptavl og det 
økonomiske potentiale for den enkelte landmand. Alle er velkomne ved forsøgsmarken.

Der fremvises demoparceller med sorter på markedet af vinterraps, vintersæd, vårsæd og bælgsæd.

Faglige eksperter fra Velas, Danish Agro, Nordic Seed og branchen i øvrigt vil gennemgå nyheder til den 
kommende sæson indenfor sorter, gødnings-og svampestrategier. Der vil være fokus på brødhvede, 
brødrug, maltbyg samt proteinafgrøder.
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Dagens program afvikles på to tidspunkter: Kl. 13.00-17.00 og Kl. 17.00-21.00 Program: Velkomst 
Rundvisning i marken Markedsoriententening v./ Danish Agro Info om ny CAP-reform v./ Velas Forplejning 
og snak med udstillere, Velas og Danish Agro PlanteTræf Velas Labing Møllevej, 8462 Harlev Torsdag 16. 
juni kl. 11.00-18.15 Velas inviterer til PlanteTræf 2022 Du kan se frem til en fantastisk dag fyldt med fagligt 
input, netværk og god stemning.

Du kan møde alle betydende leverandører af blandt andet såsæd, gødning og planteværn, og du kan få en 
god snak med vores dygtige planteavlsrådgivere! Kom og bliv opdateret: Hvilke korn-og rapssorter skal du 
vælge? Hvordan du bekæmper ukrudt i efteråret i korn og raps? Hvad du kan opnå med 
præcisionsjordbrug.

Det nyeste indenfor proteinafgrøder.

Hvad den nye EU reform betyder for dig? Hvornår du skal købe gødning og sælge dine afgrøder? 
Program: 11.00 -11.15: Åbning og velkomst 11.15 -12.15: Guidede ture 13.00 -14.00: Guidede ture 14.45 -15.45: 
Guidede ture 16.15 -17.00 Korte indslag i hallen: Den nye EU-reform - det vigtigste, v/.

SYDSYDSYDSYD

ADR -1.3 -Transport af farligt gods i Vejle Landbrugsrådgivning Syd Helsingørvej 6, 7100 Torsdag 16. juni kl. 
12.30-16.00 Transporterer du faremærket gods som særskilt transport i bil på offentlige vej og med 
registreringspligtigt køretøj uden at have et ADR 1.3 bevis, så kan det blive en ret så bekostelig affære at 
møde politiet! Landbrugsrådgivning Syd udbyder halvdags kursus, så du kan få bevis.

Kursus udbydes i samarbejde med DM&E / underviser Vagn Theilgaard.

Tilmelding på tlf. 7374 2020 eller mail til rky@lrs.dk Det Sønderjyske Fællesdyrskue Landwirtschaftlicher 
Hauptverein Dyrskuepladsen Aabenraa den 3.

og 4. juni Fredag 3. juni kl. 9.00-17.00 Dyrskue den 3. og 4. juni stand E8.

Kom og mød vores rådgivere, vores bestyrelse, kollegaen eller en af de mange andre, som besøger vores 
telt og deltag i en konkurrence med mulighed for at vinde fine præmier.

Er du medlem hos LHN udlodder vi også et gratis naturtjek - så besøg vores stand og deltag i 
lodtrækningen.

Den heldige vinder får besøg af vores Miljø-og Naturrådgiver Louise H. Riemann, og du vil få en 
skræddersyet Naturtjek-plan med oversigtskort, billeder og beskrivelser af naturværdierne hos dig.

Vi byder selvfølgelig på lidt forfriskninger, som kan nydes i teltet eller på terrassen. For os er 
dyrskuedagene et dejligt pusterum fra dagligdagen, og vi nyder snakken og alle jeres besøg.

Er du medlem hos LHN, så hent din gratis adgangsbillet til dyrskuet i vores recept.

ØSTØSTØSTØST

Mød os på Roskilde Dyrskue Agrovi og Nordsjællands Landboforening Roskilde Dyrskue Søndag 29. maj 
kl. 8.00 Mød Agrovi og Nordsjællands Landboforening på Roskilde dyrskue 27-29. maj. Kom ind i vores 
telt på stand nr. 476 og mød vores konsulenter, Agrovimæglerne, Agrovi business og medlemmer af 
bestyrelsen.

Her kan du få en uformel snak om alt lige fra handel med råvarer, gødningspriser, planteavl, skat, renter, 
generationsskifte, testamenter, ægtepagter til byggeri og mange flere emner. Krav om bæredygtig og 
klimavenlig adfærd kommer til at præge os alle både i privaten og ude på bedrifterne. Derfor kan du i år 
også høre om, hvordan du beregner og sænker klimaaftrykket på din bedrift, klimakreditter og 
Conservation Agriculture samt se vores nye biodiversitetskasser.

Vores telt ligger tæt ved hovedindgangen på hjørnet af Vestsjællands Allé og Frederiksborg Allé under de 
to store træer.
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NORD
Græsland 2022
LandboNord

Elmegaarden, Karup J.
Onsdag 8. juni kl. 9.00-17.00
Lad os sætte hinanden stævne og 
følges ad i samlet flok til en dag 
under åben himmel.
Tag med LandboNords Kvæg- og 
PlanteRådgivning til Græsland 
2022.
Græsland 2022 løber af stablen i 
det midtjyske - nærmere bestemt 
Elmegaarden ved Karup J.
Her ses et væld af kørende ma-
skiner i et hav af kategorier bl.a. 
skårlæggere, finsnittere, gylleudstyr, 
gummiged og mange andre.
Der er desuden fokus på såmaski-
ner til etablering af den perfekte 
græsmark.
Vi sørger for bus og godt selskab - 
alt, du skal, er at møde op.
Bussen samler op følgende steder:
LandboNord, Brønderslev, afgang 
kl.  9.00
Kvickly Xtra, Nørresundby, afgang 
kl. 09.25
Haverslev v. Sunset, afgang kl. 
09.55
Elmegaarden ankomst ca. kl. 11.00
Arrangementet er gratis.
LandboNord forening sponsorerer 
busturen. 

Kødkvægstur til Læsø
LandboNord

Læsø
Lørdag 11. juni kl. 7.30
Vi tager første færge fra Frederiks-
havn kl. 07.50 til Læsø (mødetid 
kl. 07.30). 
Ved ankomst til Læsø skal vi på 
besætningsbesøg hos Flemming 
Strøm, der har en Limousine- og 
Galloway besætning på 190 amme-
køer, der afgræsser natur. 
Vi spiser frokost på Restaurant Bak-
ken i Byrum.
Der er mulighed for at se Byrum, 
Læsø Uldstue, Læsø Shoppen samt 
et udkigstårn, alt sammen i gåaf-

stand.
Herefter er der besætningsbesøg 
hos Inge Lise og Erling Svendsen, 
der har en Hereford-besætning på 
40 ammekøer. 
Efterfølgende besigtiger vi tang-
tage, Museumsgården samt Læsøs 
smukke natur.
Kl. 18.40 skal vi med færgen retur 
til Frederikshavn.
Turen køres i private biler, hvor 
bilerne fyldes i Frederikshavn inden 
ombordkørsel.
Prisen er 475,- kr. inkl. færge, kaffe, 
rundstykker og frokost.

 
MIDT
Bedriftsbesøg hos 
Mørkholt I/S
Djursland Landboforening

Hovedvejen 84, 8586 Ørum Djurs
Tirsdag 31. maj kl. 19.30
Bedriftsbesøg hos Mørkholt I/S – 
Mørkholt I/S er en planteavlsbedrift 
med meget frøgræs. På aftenen del-
tager planteavlskonsulent Christina 
H. Siegumfeldt og chef for Planteavl 
Carsten Kløcher, og de to vil tale 
om bedriftens mange års brug af 
slam, IPMWorks strategier, forsøg 
på ejendommen og hvad de mange 
vandingsmaskiner har gjort for jor-
dens frugtbarhed på ejendommen.

Bedriftsbesøg på 
Sølvbakkegård
Djursland Landboforening

Tustrupvej 11, 8585 Glesborg
Torsdag 2. juni kl. 19.30
Bedriftsbesøg på Sølvbakkegård, 
som ud over at være en stor svi-
nebedrift også har fokus på biodi-
versitet.
Hør om, hvordan man på Sølvbak-
kegård har fundet konkrete natur-
tiltag. Formand for Deltidsudvalget 

Christian Thomsen byder velkom-
men sammen med landmand Peter 
Kejser.
Derefter tur rundt på bedriften, 
hvor Lisbeth Gliese Jensen, plante- 
og miljøkonsulent hos Seges, 
Annette Limborg Madsen, biodi-
versitetskoordinator hos Norddjurs 
Kommune og Mette Noe Bach, 
Natur- og miljøkonsulent hos Djurs-
land Landboforening, vil fortælle 
om naturpleje, biodiversitet og om, 
hvordan man finder og undersøger 
konkrete naturtiltag.
Til slut kaffe og kage og info om 
Sølvbakkegårds avl- og opforme-
ring.
Tilmelding på www.landbofor-
ening.dk/arrangementer

Øko-markdag 2022
Innovationscenter for Økologisk 
Landbrug

Erholm Fødevaremarked, Karen 
Borchenfeldtsvej 2, 5560 Aarup
Onsdag 15. juni kl. 9.00-20.00
På Øko-Markdag 2022 samles kræf-
terne om en dag fyldt med viden, 
maskiner og oplevelser. Uanset 
om du er planteavler, gartner eller 
husdyrholder, så vil der være noget 
for dig.
Se mere og tilmeld dig på oe-
komarkdag.dk
Øko-markdag arrangeres af Innova-
tionscenter for Økologisk Landbrug 
i samarbejde med Økologisk VKST, 
Velas Økologi, ICROFS, Økologi-
Rådgivning Danmark, Økologisk 
Landsforening, AgriNord, Syddansk 
Økologi og Landbrug & Fødevarer.

Medlemsaften på 
Overgaard Gods
Landboforeningen Kronjylland

Overgaard Gods, Overgårdsvej 
12b, 8970 Havndal

Torsdag 9. juni kl. 19.00
Vi besøger ét af Danmarks stør-
ste godser med 2.377 ha. jord og 
36.000 m2 driftsbygninger foruden 
970 ha. skov i Vendsyssel.
Vi skal høre om virksomheden og 
dens historie. Derudover skal vi 
på markvandring og får mulighed 
for at besøge godsets have og tårn-
bygning. 
Aftenen afsluttes med grillpølser og 
øl/vand.
Arrangementet er for medlemmer 
og husstand.
Tilmelding senest 3. juni på hao@
velas.dk eller tlf. 3092 6272.

Åbent hus på Fyn
LandboForeningen Midtjylland

Røjlevej 4B, 5792 Nr. Søby, Fyn
Tirsdag 14. juni kl. 17.00-21.00
Danish Agro og Velas inviterer til en 
spændende dag med fokus på sor-
ter, dyrkning af afgrøder til koncep-
tavl og det økonomiske potentiale 
for den enkelte landmand. Alle er 
velkomne ved forsøgsmarken.
Der fremvises demoparceller med 
sorter på markedet af vinterraps, 
vintersæd, vårsæd og bælgsæd. 
Faglige eksperter fra Velas, Danish 
Agro, Nordic Seed og branchen i 
øvrigt vil gennemgå nyheder til den 
kommende sæson indenfor sorter, 
gødnings- og svampestrategier. Der 
vil være fokus på brødhvede, brød-
rug, maltbyg samt proteinafgrøder.
Dagens program afvikles på to 
tidspunkter:
Kl. 13.00-17.00 og Kl. 17.00-21.00
Program:
Velkomst
Rundvisning i marken
Markedsoriententening v./ Danish 
Agro
Info om ny CAP-reform v./ Velas
Forplejning og snak med udstillere, 
Velas og Danish Agro

Sommermøde på 
Jakobsgård
LandboForeningen Midtjylland

Øster Skovvej 4, 7670 Låsby
Tirsdag 14. juni kl. 18.00-22.30
Familien Jakobsen åbner deres 
landbrug, hvor de vil fortælle om 
produktionen på deres virksomhed. 
De kommer med et oplæg om, 
hvordan de klarede deres generati-
onsskifte.
Aftenen indledes med fællesspis-
ning.
Program:
18.00 Velkomst v. formand Anders 
Ahrenfeldt
Fællesspisning – helstegt gris m. 
div. tilbehør
19.00 Aktuel landbrugspolitik v. 
Flemming Nør- Pedersen – L&F 
19.45 Oplæg ved Erik Bredholt - for-
mand for Danish Crown
20.30 Pause med muligfor at se 
kornanlæg og maskinpark
 Kaffe og dessert 
21.15 John og Jørgen fortæller om, 
hvordan de har gennemført deres 
generationsskifte
22.00 Afslutning
22.15 Tak for i aften
Alle er velkomne
Pris: Medlemmer af Landboforenin-
gen Midtjylland - gratis
Andre 250 kr.
Besøg hos Skovgaard Gårdbutik
Østjydsk Familielandbrug
Skovgaard Gårdbutik, Horsbjergvej 
1, 8653 Them
Torsdag 9. juni kl. 19.00
Østjydsk Familielandbrug inviterer 
sammen med Familielandbruget 
Midtjylland til 
Bedriftsbesøg hos Skovgaard Gård-
butik.
Vi får en rundvisning og en fortæl-
ling om virksomhedens historie.
Der bliver mulighed for indkøb i 
gårdbutikken. Der sluttes af med en 
grillpølse og en øl eller vand.
Tilmelding på hao@velas.dk eller 
tlf. 3092 6272.
Besøg på Randrup Hovedgaard
Seniorklubben Viborg
Vinkelvej 141, 8800 Viborg
Torsdag 16. juni kl. 18.30
Ejeren Niels Rauff Hansen vil 
fortælle om gården og vise rundt 

på det store idyllisk beliggende 
landbrug.
Rauff Hansen er uddannet på 
Asmildkloster Landbrugsskole og 
fik tidlig lyst til at engagere sig i 
større landbrug. Allerede som 24 
årig blev han medejer af Søvang 
ved Højslev, og i dag er han en 
betydelig aktionær i udenlandske 
Poldanor, der driver landbrug i Po-
len, Ukraine, Slovakiet og Rusland.
Deltagerne medbringer selv denne 
aften mad, service, drikkevarer + 
kaffe.
Medbring desuden bord og stole, 
så vi kan sidde udendørs eller inde 
alt efter vejr og vind.
Ingen entré - men tilmelding senest 
11. juni til 3050 0636. eller mail: 
lfmj@lfmj.dk

HandelsErfa - Sommer
Velas

velas Søften
Onsdag 1. juni kl. 9.45-14.30
HandelsErfa - Sommer
Råvaremarkederne er mere dyna-
miske end nogensinde før. Priserne 
ændrer sig ofte, og udsvingene kan 
være store. Det betyder også, at det 
er blevet en mere kompleks opgave 
at forstå råvare- og finansmarkedet, 
og at én forkert handel kan have 
store økonomiske konsekvenser. 
Program AgroMarkets HandelsErfa 
- Sommer 
9.45: Kaffe og morgenbrød
10.00: Velkomst og dagens program
10:15: Råvarer
Kina og det animalske marked
Den virtuelle rundrejse på korn og 
oliefrø
Foder på raketkurs
Det volatile kornmarked
Din ven, foderstoffen
Energi - med en ny mulighed
12.00: Frokost
12.30: Finans
Konjunktur og rente
Alternative investeringer
Fynsk landmand fik hjælp med 
pensionen
Praktisk information

NORD

ØST

MIDT

Forenings

LIV

Salgsstyrken for Jylland 
og Fyn ”ramt” af højst 
usædvanlig begivenhed

Der er jubilæum hos Scan-
truck A/S i Skive. Distrikts-

chef for Manitou i Vestjylland 
Hugo Sterring har været med i 
25 år. Det har distriktschef for 
Manitou på Fyn og i Sønderjyl-
land Otto Madsen også. Og di-
striktschef for Manitou i Nord- 
og Østjylland Freddy Lange 

Nielsen runder også det kvarte 
århundrede med Manitou-ma-
skiner hos Scantruck.

For alle tre gælder, at de har 
været med fra dengang, da 
Scantruck byggede hovedkvar-
ter i Skive og firmaet solgte 
Manitou – og kun Manitou. 

Scantruck A/S markerer det 
tredobbelte Manitou-sælger-
jubilæum med en reception 
i hovedkvarteret på Katkjær-
vej 5 i Skive fredag 10. juni fra 
klokken 13.00 til 16.30.

Tre musketerer og frontkæmpere for de røde Manitou-ma-
skiner i 25 år. Fra venstre Otto Madsen, Hugo Sterring og 
Freddy Lange Nielsen.

3 X 25-års jubilæum for  
Scantrucks sælgere

Steen-Flemming 
Stevns Elmarlund 
har stor ledererfa-
ring og vil arbejde 
for at gøre kampen 
for fødevarepro-
duktion til en fælles 
samfundsmission.

Landbruget søger kærlig-
hed. Sådan italesætter 

Steen-Flemming Stevns El-
marlund selv udfordringen, 
når han den 1. september 
2022 tiltræder posten som 
ny adm. direktør for Bære-
dygtigt Landbrug.

Steen-Flemming Stevns 
Elmarlund kommer fra en 
baggrund med mangeårig 
erfaring indenfor strategisk 
ledelse og kommunikation 
fra anerkendte virksom-
heder som Det Berlingske 

Hus, JYSK, ECCO og LEGO. 
Han har også været besty-
relses- og rådsformand og 
har et indgående kendskab 
til bæredygtighed og cirku-
lær økonomi fra industrien. 
Den nye direktør afløser 
Hans Aarestrup, som for 
kort tid siden forlod posten 
for at tiltræde en lignende 
stilling i Dansk Svineavl.

Bæredygtigt Landbrug har 
fundet sin nye direktør

Fire journalistiske 
produkter blev 
præmieret, da 
Danske Fødevare- og 
Landbrugsjournalister 
holdt generalforsam-
ling.

Mandag kunne en lille hånd-
fuld landbrugsjournalister 

gå glade hjem fra generalforsam-
ling i Danske Fødevare- og Land-
brugsjournalister med hæder i 
fire forskellige kategorier: Artik-
ler, podcast, video og kategorien, 
hvor man kombinerer medierne. 
Vinder af artikelkonkurrencen 
blev Aage Krogsdam, freelance 
med artiklen: »Utraditionel 
svineproduktion i Nevadas ør-
ken«, Vinder af radio/podcast 
konkurrencen blev Erik Suhr, 
SEGES, for podcasten »Afri-
kansk Svinepest i Tyskland: 

Tættere på den danske grænse«, 
Vinder af TV/video konkurren-
cen blev Mikkel Krogh, SEGES, 
for TV-programmet »Bundlin-
jen: Bliv klog på ESG«, og vin-
dere af multimediekonkur-
rencen blev Uffe Kristensen og 
Morten Damsgaard, Maskin-
bladet, med »Når de knæksty-
rede mastodonter møder hin-
anden«. Alle de fire journali-
stiske produkter deltager nu 
i den internationale konkur-
rence, hvor vinderne kåres på 
IFAJ2022.

Fire fornemme priser til 
landbrugsjournalister

Foto: Claus H
aagensen.
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ALT til tag og facade

Mariendalsvej 12
8800 Viborg
86 62 37 05
Mobil 20 72 66 01
hp@hp-staaltag.dk
www.hp-staaltag.dk

Se priser på lagervarer 
og restpartier på 

hp-staaltag.dk

Vi er altid klar til 
et godt tilbud!
Husk vi har alt i 
tilbehør inkl. tagrender.

Altid 5.000 m2 på lager eller direkte
 leveret på mål i hele Danmark.

Teglstensprofi l - Trapez facade og tag - Sinus facade og tag - Sinus Variant

Vi søger en dygtig landbrugsrådgiver 
til vores landbrugscenter i Randers
Læs mere om jobbet på nordea.com/da/karriere
Brug job-id 204585

Ansøgningsfrist: 
8. maj 2017
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)

Er du en aktiv og udadvendt landmand, som er 
god til at sætte pris på landbrugsejendomme?
Nordea Kredit søger en vurderingsinspektør til vurdering af landbrugsejendomme i  
Midt- og Vestjylland i området Ringkøbing – Vildbjerg – Give – Vejen – Esbjerg.  

Der er tale om en deltidsstilling for en landmand, som skal bo i området.

Læs mere om jobbet på nordea.com/en/careers/vacant-positions.
Søg efter ”vurderingsinspektør”.

Ansøgningsfrist: 15.06.2022

Ugens 
nye job på 

jobstafet.dk

Flere stillinger
på jobstafet.dk

Support tlf.  8740 8770

Største jobformidling
indenfor landbrug,

skovbrug og gartneri

18311    Norge

Medarbeider til 
Norge til kveg/får

Vi søker langtidsvarende erfaren 

gårdsmedarbeider for kveg og får, 

som er selvstendig å kan styre de 

helle, så de går å ta ferie.

18322    Dannemare

Driftsansvarlig 
til kornanlæg

Du vil være den primære person 

på anlægget, og stå for driften 

vedrørende overvågning, tørring, 

samt ind- og udlæsning, herunder 

vejning.

18318    Tjele

Dyrepasserelev søges til 
Institut for Husdyrviden-

skab, AU-Foulum
Du skal være klar til at indgå i det 

daglige arbejde med pasning af 

landbrugsdyr/forsøgsdyr hoved-

sageligt inden for dyrearterne 

svin, fj erkræ og rotter/mus.

Trapezplader 0.5 mm . . . . . . . . .   pr. m2   7575,00,00
Teglstensplader, 0.5 mm  . . . . . .   pr. m2     8855,00,00
Eternitlook 1070 mm, 0.5 mm . .   pr. m2   8855,00,00
Ovenstående leveres på fix mål

KUN 1. KLASSES VARER
Priser + moms

e-mail: whisky7830@gmail.com - www.whisky-aps.dk
Søgårdvej 19, Sevel - 7830 Vinderup 

Udskiftning af tag
• På driftsbygninger
• Effektivt og godt
•   Kontakt landbrugets 

foretrukne taglægger 
Tlf. 5118 3555
baagoeknudsen@mail.dk

www.landbrugets-taglægger.dk

Skiftet 
200.000 m2

Skiftet
300.000 m2

Ukrainske landbrugsmedhj. med erfaring via asyl  
Vietnamesiske praktikanter  AB-Farm 40 28 80 60

East West - AB-Farm´s the best, www.ab-farms.dk

Pas på dig selv og hinanden. 

Markvandring
Velas

Per Funch Clausen, Herslevvej 49, 
5900 Rudkøbing. Overfor kirken
Onsdag 1. juni kl. 19.00-22.00
Kom til markvandring på Lange-
land
Tag med på en god, gammeldags 
markvandring. 
Velas er vært for en forfriskning og 
lidt spiseligt efter markvandringen.
Vi skal se frøgræs, korn, morgen-
fruer og purløg.
Konsulenter fra Velas deltager i 
markvandringen, og de er klar 
til en hyggelig og faglig snak på 
aftenen.
Tilmelding til Lennart Banke eller 
her på hjemmesiden.
Husk at tage fat i din nabo og få 
denne med til en hyggelig aften 
med sparring og netværk.

Åbent hus på Fyn
Velas

Røjlevej 4B, 5792 Nr. Søby, Fyn
Tirsdag 14. juni kl. 13.00-17.00
Danish Agro og Velas inviterer til en 
spændende dag med fokus på sor-
ter, dyrkning af afgrøder til koncep-
tavl og det økonomiske potentiale 
for den enkelte landmand. Alle er 
velkomne ved forsøgsmarken.
Der fremvises demoparceller med 
sorter på markedet af vinterraps, 
vintersæd, vårsæd og bælgsæd. 
Faglige eksperter fra Velas, Danish 
Agro, Nordic Seed og branchen i 
øvrigt vil gennemgå nyheder til den 
kommende sæson indenfor sorter, 
gødnings- og svampestrategier. Der 
vil være fokus på brødhvede, brød-
rug, maltbyg samt proteinafgrøder.
Dagens program afvikles på to 
tidspunkter:
Kl. 13.00-17.00 og Kl. 17.00-21.00
Program:
Velkomst
Rundvisning i marken
Markedsoriententening v./ Danish 
Agro
Info om ny CAP-reform v./ Velas
Forplejning og snak med udstillere, 
Velas og Danish Agro

PlanteTræf
Velas

Labing Møllevej, 8462 Harlev
Torsdag 16. juni kl. 11.00-18.15
Velas inviterer til PlanteTræf 2022
Du kan se frem til en fantastisk dag 
fyldt med fagligt input, netværk og 
god stemning.
Du kan møde alle betydende leve-
randører af blandt andet såsæd, 
gødning og planteværn, og du kan 
få en god snak med vores dygtige 
planteavlsrådgivere!
Kom og bliv opdateret:
Hvilke korn- og rapssorter skal du 
vælge?
Hvordan du bekæmper ukrudt i 
efteråret i korn og raps?
Hvad du kan opnå med præcisions-
jordbrug.
Det nyeste indenfor proteinafgrø-
der.
Hvad den nye EU reform betyder 
for dig?
Hvornår du skal købe gødning og 
sælge dine afgrøder?
Program:
11.00 - 11.15: Åbning og velkomst
11.15 - 12.15: Guidede ture
13.00 - 14.00: Guidede ture
14.45 - 15.45: Guidede ture

16.15 - 17.00  Korte indslag i hallen:
Den nye EU-reform – det vigtigste, 
v/

SYD
ADR - 1.3 - Transport 
af farligt gods i Vejle
Landbrugsrådgivning Syd

Helsingørvej 6, 7100
Torsdag 16. juni kl. 12.30-16.00
Transporterer du faremærket gods 
som særskilt transport i bil på 
offentlige vej og med registrerings-
pligtigt køretøj uden at have et ADR 
1.3 bevis, så kan det blive en ret så 
bekostelig affære at møde politiet! 
Landbrugsrådgivning Syd udbyder 
halvdags kursus, så du kan få be-
vis. Kursus udbydes i samarbejde 
med DM&E / underviser Vagn 
Theilgaard.  
Tilmelding på tlf. 7374 2020 eller 
mail til rky@lrs.dk 

Det Sønderjyske Fællesdyrskue

Landwirtschaftlicher Hauptverein

Dyrskuepladsen Aabenraa den 3. 
og 4. juni
Fredag 3. juni kl. 9.00-17.00
Dyrskue den 3. og 4. juni stand E8.
Kom og mød vores rådgivere, vores 
bestyrelse, kollegaen eller en af de 
mange andre, som besøger vores 
telt og deltag i en konkurrence med 
mulighed for at vinde fine præmier. 
Er du medlem hos LHN udlodder vi 
også et gratis naturtjek – så besøg 
vores stand og deltag i lodtræknin-
gen. Den heldige vinder får besøg 
af vores Miljø- og Naturrådgiver 
Louise H. Riemann, og du vil få en 
skræddersyet Naturtjek-plan med 
oversigtskort, billeder og beskrivel-
ser af naturværdierne hos dig. 
Vi byder selvfølgelig på lidt forfrisk-
ninger, som kan nydes i teltet eller 
på terrassen. For os er dyrskueda-
gene et dejligt pusterum fra daglig-
dagen, og vi nyder snakken og alle 
jeres besøg. 
Er du medlem hos LHN, så hent 
din gratis adgangsbillet til dyrskuet 
i vores recept

ØST
Mød os på 
Roskilde Dyrskue
Agrovi og Nordsjællands 
Landboforening

Roskilde Dyrskue
Søndag 29. maj kl. 8.00
Mød Agrovi og Nordsjællands Land-
boforening på Roskilde dyrskue 
27-29. maj. Kom ind i vores telt på 
stand nr. 476 og mød vores kon-
sulenter, Agrovimæglerne, Agrovi 
business og medlemmer af besty-
relsen. Her kan du få en uformel 
snak om alt lige fra handel med 
råvarer, gødningspriser, planteavl, 
skat, renter, generationsskifte, te-
stamenter, ægtepagter til byggeri og 
mange flere emner. Krav om bære-
dygtig og klimavenlig adfærd kom-
mer til at præge os alle både i pri-
vaten og ude på bedrifterne. Derfor 
kan du i år også høre om, hvordan 
du beregner og sænker klimaaftryk-
ket på din bedrift, klimakreditter og 
Conservation Agriculture samt se 
vores nye biodiversitetskasser.
Vores telt ligger tæt ved hovedind-
gangen på hjørnet af Vestsjællands 
Allé og Frederiksborg Allé under de 
to store træer.

Særskilte stillinger

Job søges

Byggeri og artikler 
for landbruget

landbrugsavisen.dk

LandbrugsAvisen
om økonomi 

og penge

Hver uge bringer 
LandbrugsAvisen 

faste sider om sektorens 
mange virksomheder samt 

om landmandens egen 
økonomi
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Danmarks første landsdækkende Øko-Markdag 

  Maskinbladet.dk 

5. juni 2022 13:14, 302 ord 

 

 
Artikel id: e8df0b02 

 

Erholm Gods lægger hus til landets allerførste begivenhed for hele det økologiske landbrug

For første gang i dansk landbrugs historie samarbejder en række aktører i år om at afholde en 
landsdækkende Øko-Markdag. Den finder sted onsdag den 15. juni kl. 9:00-20:00 ved Erholm Gods på 
Fyn. Arrangementet er gratis.

Dagen er inspireret af svenske Stora Slätte Ekodag og tyske Öko-Feldtage, der ligesom Øko-Markdag er 
landsdækkende arrangementer, hvor alle grene af det økologiske landbrug mødes for at udveksle 
erfaringer og ny viden.

Skriver Landbrug & Fødevarer i en pressemeddelse.

- Vi har tidligere haft en række mindre økologiske markdage i Danmark arrangeret lokalt af forskellige 
rådgivningscentre og organisationer. Nu har vi valgt at slå kræfterne sammen og gøre arrangementet 
landsdækkende. På den måde bliver det både større og bedre end nogensinde. Vi forventer samlet at nå 
op på 500 gæster i løbet af dagen, og vi glæder os helt vildt, fortæller Kirsten Holst Sørensen, der er 
direktør for Innovationscenter for Økologisk Landbrug.

Dagen byder bl.a. på præsentationer af den nyeste forskning og teknik inden for økologisk landbrug. I 
vidensteltet står den på faglige oplæg fra forskere og specialister, og både i stande og på markerne vil der 
være demonstrationer af både maskiner, teknik og afgrøder.

I demonstrationsmarkerne kan man se kornafgrøder, grøntsager, græsser og proteinafgrøder til humant 
konsum, og nye maskiner og robotter sættes i arbejde foran deltagerne. Gæsterne kan desuden gå på 
opdagelse i det økologiske madmarked og tage på guidede ture i området.

Alle er velkomne, og det er gratis at deltage. Man kan tilmelde sig Øko-Markdag via www.icoel.dk og 
modtage seneste nyt og programmet for dagen. Indtil videre har gæsterne meldt sig fra hele landet og 
også fra Sverige. Man er også velkommen til at møde op uden tilmelding, skriver Landbrug & Fødevarer i 
en pressemeddelse.
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Øko-Markdag med 100 udstillere på Erholm 
Fødevaremarked 

  Folkebladet i Assens Kommune 

8. juni 2022, 171 ord 

Henning Frandsen hf@folkebladet.net 

 

 Artikel id: e8e057ef  

Aarup. Aarup. Aarup. Aarup. 

-100 udstillere har meldt deres ankomst, og vi har fået besked på at stille en mark til rådighed til 
parkeringspladser, så det kan godt blive stort, fortæller Jan Cederfeld, der er medejer af Erholm, og i øvrigt 
var med til at etablere Erholm Fødevaremarked, som er vært for øko-markdagen 15. juni.

Innovationscenter for Økologisk Landbrug, står bag arrangementet, som byder på et væld af muligheder 
for at blive klogere, få inspiration, få gode råd og udveksle erfaringer.

Det kan de bl. a. få hos udstillerne, på storparcellet med planter fra gartneribrug og i vidensteltet, hvor der 
hver halve time er nyt fra forskning, rådgivning og nye projekter.

Tørst og sult kan blive stillet i et street food-marked.

Mon ikke mange gæster vil flokkes for at få demonstreret radrensning, der er på programmet klokken 10, 
14 og 18. Strigling og robotter er i funktion klokken 12 og klokken 16.

Erholm Fødevaremarked finder man på Karen Borchenfeldtsvej 2, Aarup.

Yderligere information på www.erholm.dk/ arrangementer.

Det er gratis at deltage i øko-markdagen.
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Tommerup St. 

Af Henning Frandsen
hf@folkebladet.net 

Siger du ja til sankthansaf-
ten på børnenes præ-
misser, skal du indstille 
gps’en til Vissenbjergvej 24 
i Tommerup St., hvor FDF 
Tommerup St. holder til, 
og tiden til torsdag 23. juni 
2022. 

FDF åbner pladsen om-
kring kl. 18, hvor der vil 
være mulighed for at købe 
dej til at bage pandeka-
ger eller snobrød over 
de opstartede små bål i 
eller omkring bålhytten. 
Deltagerne kan også købe 
drikkelse herunder kaffe 
og kage. 

Bålet tændes klokken 19, 
og så kan fællessangen 
gjalde over pladsen. Måske 

vil FDF’erne også byde på 
et børnevenligt indslag. 
- Det vigtigste nøgleord er 
børnene - at de kan være 
med til at fejre med bål og 
hygge. Vi håber at se man-
ge glade mennesker denne 
aften, siger Mie Sørensen 
fra FDF Tommerup St. 

Alle er velkomne til at del-
tage i festen, og der er ikke 
krav om tilmelding. 

Aarup

Af Henning Frandsen
hf@folkebladet.net 

- 100 udstillere har meldt 
deres ankomst, og vi har 
fået besked på at stille en 
mark til rådighed til par-
keringspladser, så det kan 
godt blive stort, fortæller 
Jan Cederfeld, der er med-
ejer af Erholm, og i øvrigt 
var med til at etablere 
Erholm Fødevaremarked, 
som er vært for øko-mark-
dagen 15. juni. 

Innovationscenter for Øko-
logisk Landbrug, står bag 
arrangementet, som byder 
på et væld af muligheder 
for at blive klogere, få 
inspiration, få gode råd og 
udveksle erfaringer. 

Det kan de bl.a. få hos ud-

stillerne, på storparcellet 
med planter fra gartneri-
brug og i vidensteltet, hvor 
der hver halve time er nyt 
fra forskning, rådgivning 
og nye projekter. 

Tørst og sult kan blive stil-
let i et street food-marked. 
Mon ikke mange gæster 
vil flokkes for at få demon-
streret radrensning, der er 
på programmet klokken 10, 
14 og 18. Strigling og robot-

ter er i funktion klokken 12 
og klokken 16. 

Erholm Fødevaremarked 
finder man på Karen Bor-
chenfeldtsvej 2, Aarup. 
Yderligere information på 
www.erholm.dk/arrange-
menter. 

Det er gratis at deltage i 
øko-markdagen. 

17LDin lokale avis i Assens Kommune
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Sudoku 13  -  Hard
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SUDOKU

UGE 23-2022

Lokalhistorisk 
byvandring 
i Kivsmose
Tirsdag den 21. juni kl. 19.00
Mødested og parkering: Pindstofte, Skovstrupvej 31.

Herfra vil vi gå ad Kivsmosevej til Kivsmose.

Ellen Warring og Flemming Olsen vil fortælle om 
Kivsmoses historie herunder bl.a. skolerne i Kivsmose, 
Tvillinggårde, Kivsmose trinbræt og Kivsmosegård.
Turen er ca. 5 km.

Arr.: Lokalhistorisk Forening, Tommerup

 

Assens 

En picnic på Assens flotte 
strand sammen med 
andre, der elsker littera-
tur - kan det blive bedre? 
Assens Bibliotek tror det 
ikke og invitere derfor til 
Litteratur & Picnic lørdag 
11. juni klokken 10.30. 
Program for dagen:
- Klokken 10.30: Vi mødes 
ved lystbådehavnen på 
pladsen ved Assens Båd-
center, Næsvej 21

- Vi går på stranden og 
finder et skønt sted at 
sætte os. Medbring det, du 
har brug for at sidde på fx 
strandstol eller tæppe
- Bibliotekarerne anbefaler 
gode bøger og læser højt 
fra nogle af dem
- Picnic & hygge – vand og 
sandwich udleveres
- Efter frokosten læser 
bibliotekarerne højt af Pia 
Tafdrups digtsamlinger om 
sanserne 
- Vi går en tur to og to og 
snakker om digtene ud 
fra udleverede spørgsmål. 
Der er ikke tale om litte-
raturanalyse, men snakke 
om livserfaringer og egne 

oplevelser med inspiration 
i digtene
- Klokken 13: Vi slutter af 
sammen
Rollator- og kørestolsbru-
gere kan også være med.  

Ved dårligt vejr holdes 
arrangementet på Assens 
Bibliotek - ved ændring får 
du besked samme morgen, 
så hold øje med sms/mail.
Deltagelse er gratis, men 
kræver tilmelding på 

www.assensbib.dk senest 
onsdag den 8. juni. Husk 
afbud, hvis du ikke kan del-
tage - der kan være andre 
på venteliste, som kan få 
glæde af din plads.

Arrangementet er en del 
af AssensBibliotekernes 
projekt ”Byen læser” og er 
støttet af Slots- og Kultur-
styrelsen. /hef

Naturen og litteraturen - det rimer! 
Tag på strandtur med Assens Bibliotek lørdag 11. juni

ØKO-MARKDAG 2022
Kom og oplev:
 Maskindemonstrationer
 Guidede ture
 Afgrødeparceller
 Stort udstillingsområde
 Oplæg i vidensteltet
 Økologisk madmarked

Se programmet på 
oekomarkdag.dk

15. juni, Erholm Fødevaremarked, Fyn
Største øko-begivenhed i 2022

Innovationscenter - Øko-markdag 2022 - 3 x 180.indd   1 06-05-2022   14:29:31

FDF fejrer sankthans i børnehøjde

Øko-Markdag med 100 udstillere 
på Erholm Fødevaremarked
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Danmarks første landsdækkende Øko-Markdag 

  Landbrugsavisen 

11. juni 2022, 226 ord 

 

 
Artikel id: e8e12914 

 

Erholm Gods lægger hus til landets allerførste begivenhed for hele det økologiske landbrug. Erholm Gods lægger hus til landets allerførste begivenhed for hele det økologiske landbrug. Erholm Gods lægger hus til landets allerførste begivenhed for hele det økologiske landbrug. Erholm Gods lægger hus til landets allerførste begivenhed for hele det økologiske landbrug. 

For første gang i dansk landbrugs historie samarbejder en række aktører i år om at afholde en 
landsdækkende Øko- Markdag. Den finder sted onsdag 15. juni fra klokken 9 til 20 ved Erholm Gods på 
Fyn.

Dagen er inspireret af svenske Stora Slätte Ekodag og tyske Öko-Feldtage, der ligesom Øko-Markdag er 
landsdækkende arrangementer, hvor alle grene af det økologiske landbrug mødes for at udveksle 
erfaringer og få ny viden. Innovationscenter for Økologisk Landbrug står bag dagen i samarbejde med en 
række økologiske rådgivningscentre og organisationer.

Dagens program Dagen vil byde på ny viden via faglige oplæg om og demonstrationer af den nyeste 
forskning og teknik inden for økologisk landbrug. I vidensteltet er der faglige oplæg med forskere og 
specialister, og rundt omkring i stande og på marker vil der være demonstration af både maskiner, teknik 
og afgrøder.

I demonstrationsmarkerne kan man se både kornafgrøder, grønsager, græsser og proteinafgrøder til 
humant konsum, og man kan se maskiner og robotter i funktion. Der vil også være guidede ture rundt i 
området ud fra forskellige emner og et økologisk madmarked.

Alle er velkomne, og det er gratis at deltage. Man kan tilmelde sig Øko-Markdag via www.icoel.dk og 
modtage seneste nyt og programmet for dagen.

Indtil videre har gæsterne meldt sig fra hele landet og også fra Sverige. Man er også velkommen til at 
møde op uden tilmelding.
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LandbrugsAvisen   NYHED 13 11. JUNI 2022

Find din nærmeste Avant forhandler
Jylland/Fyn: Sorring Maskinhandel 

Sjælland: Hørve Maskinhandel

Århusvej 12, 8670 Låsby 

Industrivej 17, 4534 Hørve

8695 7522

5965 6037
WWW.AVANT.DK

De nye 645i og 
650i modeller er på vej. 
De to nye modeller med kraftigere motor er endelig på vej. Kraften bliver 
leveret af den stærke Kubota V1505 med hele 44 hk. Løftekapaciteten på 
hele 1.200 kg og redskabshydraulikken på 75 l/min gør disse to modeller til de 
stærkeste modeller i 600-serie nogensinde. Kontakt os for mere information.    

Erholm Gods lægger 
hus til landets aller-
første begivenhed for 
hele det økologiske 
landbrug.

F
or første gang i dansk land-
brugs historie samarbejder 

en række aktører i år om at af-
holde en landsdækkende Øko-
Markdag. Den finder sted ons-
dag 15. juni fra klokken 9 til 
20 ved Erholm Gods på Fyn. 

Dagen er inspireret af sven-
ske Stora Slätte Ekodag og
tyske Öko-Feldtage, der lige-
som Øko-Markdag er landsdæk-
kende arrangementer, hvor alle 

grene af det økologiske land-
brug mødes for at udveksle er-
faringer og få ny viden. Inno-
vationscenter for Økologisk 
Landbrug står bag dagen i sam-
arbejde med en række økologi-
ske rådgivningscentre og orga-
nisationer. 

Dagens program
Dagen vil byde på ny viden via 
faglige oplæg om og demon-
strationer af den nyeste forsk-
ning og teknik inden for øko-
logisk landbrug. I vidensteltet 
er der faglige oplæg med for-
skere og specialister, og rundt 
omkring i stande og på marker 
vil der være demonstration af 
både maskiner, teknik og afgrø-

der. I demonstrationsmarkerne 
kan man se både kornafgrøder, 
grønsager, græsser og proteina-
fgrøder til humant konsum, og 
man kan se maskiner og robot-
ter i funktion. Der vil også være 
guidede ture rundt i området 
ud fra forskellige emner og et 
økologisk madmarked. 

Alle er velkomne, og det er 
gratis at deltage. Man kan til-
melde sig Øko-Markdag via 
www.icoel.dk og modtage se-
neste nyt og programmet for 
dagen. 

Indtil videre har gæsterne 
meldt sig fra hele landet og 
også fra Sverige. Man er også 
velkommen til at møde op 
uden tilmelding.

Danmarks første 
landsdækkende Øko-Markdag

Forberedelserne er i fuld 

gang til Øko-Markdag på Fyn 

15. juni. Afgrødeparcellerne 

er sået og striglet, grønt-

sagsparcellerne er etableret, 

og maskinerne er klar til at 

demonstrere. Foto: Lars Ege-

lund Olsen.Over 1.000 ukrainske 
flygtninge er nu 
kommet i arbejde i 
Danmark. Mange af 
dem i landbruget.

Af Lasse Ege Pedersen
lepe@landbrugsmedierne.dk
2115-1868

F
lere og flere af de ukrainere, 
som er blevet fordrevet fra 

deres land, efter at Rusland for 
tre en halv måned siden inva-
derede deres land, er nu kom-
met i arbejde i Danmark. Nye 
tal fra Beskæftigelsesminsite-
riet viser, at over 1.000 af de 
ukrainere, som har fået ophold 
i landet under den særlov, som 
Folketinget vedtog i marts, er 
kommet i arbejde.

Det er en stigning på næsten 
700 på en måned. Landbru-
get har været storaftager af ar-
bejdskraften. 17 procent af de 
ukrainere, som er kommet i ar-
bejde, er ansat i landbrug, skov 
og fiskeri.

Hos Landbrug & Fødevarer 
lyder det, at man er glade for, 
at så mange ukrainere ønsker 
at arbejde inden for landbru-
get.

- Det er rigtig positivt, at 
flere ukrainske flygtninge er 

kommet i arbejde i Danmark. 
Næsten hver femte af dem, 
som har fået et job, er blevet 
ansat inden for landbrug, skov-
brug og fiskeri. Vi er derved 

den branche, der har ansat 
næstflest ukrainere, og det sy-
nes jeg, at vi kan være stolte af, 
siger hun og tilføjer:

- Vi har brug for kvalifice-
rede medarbejdere, og derfor 
skal vi også blive ved med at 
tilbyde attraktive arbejdsplad-
ser til både danske og uden-
landske medarbejdere, siger 
Lone Andersen.

Det er hotel- og restaurati-
onsbranchen, som har ansat 
flest af de fordrevne ukrainere.

Når næste opgørelse kom-
mer om en måned, kan tallene 
meget vel ventes at stige yder-
ligere. 6.717 ukrainere er så-
ledes visiteret jobparate pr. 5. 
juni.

Hver femte ukrainer får 
job i landbruget

L&Fs Lone Andersen var 
onsdag til møde med be-
skæftigelsesminister Peter
Hummelgaard (S) om 
ukrainere i job.

 ■ 16, marts 2022 vedtog 
Folketinget en særlov, der 
giver ukrainere, der kommer 
til Danmark, mulighed for at 
tage arbejde.

Ukrainere i job
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Økologer vil sætte fokus på grønne tallerkerner 

  Fodevarewatch.dk 

14. juni 2022 07:18, 189 ord 

TORBEN SALOMONSEN 

 

 Artikel id: e8e27131  

Nyt tiltag under navnet Øko-Markdag på fynsk gods skal sætte spot på flere grene af økologisk 
produktion. Onsdag samles en række aktører fra det økologiske univers til den første Øko-Markdag på 
Erholm Gods på Fyn.

Tiltaget er inspireret af det svenske Stora Slätte Ekodag og tyske Öko-Feldtage, hvor man vil samle en 
række økologiske landmænd og sætte fokus på... 
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Stor øko-begivenhed finder sted for første gang 

  Okologi.dk 

14. juni 2022 22:28, 620 ord 

 

 
Artikel id: e8e2cf56 

 

Erholm Gods på Fyn danner onsdag ramme for lidt af en historisk begivenhed i dansk økologisk landbrug.

Denne hjemmeside bruger cookiesDenne hjemmeside bruger cookiesDenne hjemmeside bruger cookiesDenne hjemmeside bruger cookies

Vi bruger cookies til at tilpasse vores indhold og annoncer, til at vise dig funktioner til sociale medier og til 
at analysere vores trafik. Vi deler også oplysninger om din brug af vores hjemmeside med vores partnere 
inden for sociale medier, annonceringspartnere og analysepartnere. Vores partnere kan kombinere disse 
data med andre oplysninger, du har givet dem, eller som de har indsamlet fra din brug af deres tjenester.

Consent SelectionConsent SelectionConsent SelectionConsent Selection

Dette er en pressemeddelelse fra Innovationscenter for Økologisk Landbrug. Den er ikke journalistisk 
bearbejdet af redaktionen.

For første gang i dansk landbrugs historie samarbejder en række aktører i år om at afholde en 
landsdækkende Øko-Markdag. Den finder sted onsdag den 15. juni kl. 9.00-20.00 ved Erholm Gods på 
Fyn.

Dagen er inspireret af svenske Stora Slätte Ekodag og tyske Öko-Feldtage, der ligesom Øko-Markdag er 
landsdækkende arrangementer, hvor alle grene af det økologiske landbrug mødes for at udveksle 
erfaringer og få ny viden.

”Vi har tidligere haft en række mindre økologiske markdage i Danmark arrangeret lokalt af forskellige 
rådgivningscentre og organisationer. Nu har vi valgt at slå kræfterne sammen og gøre arrangementet 
landsdækkende. På den måde bliver det både større og bedre end nogensinde. Vi forventer samlet at nå 
op på 500 gæster i løbet af dagen, og vi glæder os helt vildt," fortæller Kirsten Holst Sørensen, der er 
direktør for Innovationscenter for Økologisk Landbrug.

Innovationscenteret står bag dagen i samarbejde med en række økologiske rådgivningscentre og 
organisationer.

"Vi er rigtigt glade for at kunne bygge videre på et godt koncept og være fælles om at løfte det. Vi kan kun 
lave sådan et stort arrangement i kraft af det gode samarbejde med rådgivningscentre, konsulenter og 
forskere på tværs af den økologiske vidensbranche," uddyber Kirsten Holst Sørensen.

Dagen vil byde på ny viden via faglige oplæg om og demonstrationer af den nyeste forskning og teknik 
inden for økologisk landbrug. I vidensteltet er der faglige oplæg med forskere og specialister, og rundt 
omkring i stande og på marker vil der være demonstration af både maskiner, teknik og afgrøder.

"Økologiens festdag""Økologiens festdag""Økologiens festdag""Økologiens festdag"

I demonstrationsmarkerne kan man både se kornafgrøder, grønsager, græsser og proteinafgrøder til 
humant konsum, og man kan se maskiner og robotter i funktion. Der vil også være guidede ture rundt i 
området ud fra forskellige emner og et økologisk madmarked.

"Den 15. juni bliver økologiens festdag. Det bliver kæmpestort, og jeg kan love, at der vil være noget for 
enhver smag - uanset om du er økologisk planteavler eller husdyrproducent. Det er dejligt, at 
innovationscenteret er primus motor i det brede samarbejde, der står bag arrangementet," siger Hans Erik 
Jørgensen, der er formand for Økologisektionen i Landbrug & Fødevarer og bestyrelsesmedlem hos 

Side 21 af 61Genereret af  / Infomedia, 28. november 2022 09:40

https://%c3%b8konu.dk/mark-og-stald/stor-oko-begivenhed-finder-sted-for-forste-gang


Innovationscenter for Økologisk Landbrug.

Alle er velkomne, og det er gratis at deltage. Man kan tilmelde sig Øko-Markdag via www.icoel.dk og 
modtage seneste nyt og programmet for dagen. Indtil videre har gæsterne meldt sig fra hele landet og 
også fra Sverige. Man er også velkommen til at møde op uden tilmelding.

Flere artikler fra samme sektionFlere artikler fra samme sektionFlere artikler fra samme sektionFlere artikler fra samme sektion

Vikke eller ikke?

FAGLIGT TALT: Vikken gror godt til i foråret og kan derfor være med til at øge proteinindholdet i første 
slæt og formentlig også give et højere udbytte - men kun første slæt for vikken skyder ikke igen.

Pas på markvildt når du høster - her er gode råd

Fra maj til slutningen af juli er der mange dyreunger i agerlandet. Landbrugsstyrelsen har netop opdateret 
sin vejledning om, hvordan man undgår at ramme markvildt, når man høster.

2 minutter2 minutter2 minutter2 minutter

Fødevarestyrelsen sætter fokus på klovsundhedFødevarestyrelsen sætter fokus på klovsundhedFødevarestyrelsen sætter fokus på klovsundhedFødevarestyrelsen sætter fokus på klovsundhed

Fra september til november vil Fødevarestyrelsen kontrollere klovsundheden i malkekvægsbesætninger. 
Styrelsen sætter fokus på forebyggelse og behandling.

2 minutter2 minutter2 minutter2 minutter
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Første økologiske markdag afholdt på Fyn 

  TV 2 Fyn Regionale Nyheder 19.30 

15. juni 2022, 136 ord 

 

 
Artikel id: e8e36f10 

 

Pas på et byrådsmøde i næste uge.

I dag blev den...
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Sammenhæng mellem mark og stald er ikke glemt til 
Øko-Markdag 

  Okologi.dk 

15. juni 2022 14:13, 599 ord 

Malthe Karstensen 

 

 Artikel id: e8e32697  

Økologiske mælkeproducenter bør gøre mere for at øge proteinindholdet i græsmarkerne. Det fortæller 
ØkologiRådgivning Danmark til Øko-Markdag, hvor der også er fokus på helheden i det økologiske 
landbrug.

Denne hjemmeside bruger cookiesDenne hjemmeside bruger cookiesDenne hjemmeside bruger cookiesDenne hjemmeside bruger cookies

Vi bruger cookies til at tilpasse vores indhold og annoncer, til at vise dig funktioner til sociale medier og til 
at analysere vores trafik. Vi deler også oplysninger om din brug af vores hjemmeside med vores partnere 
inden for sociale medier, annonceringspartnere og analysepartnere. Vores partnere kan kombinere disse 
data med andre oplysninger, du har givet dem, eller som de har indsamlet fra din brug af deres tjenester.

Consent SelectionConsent SelectionConsent SelectionConsent Selection

Den første landsdækkende Øko-Markdag herhjemme er onsdag i fuld gang. Erholm Gods på Fyn danner 
rammerne om arrangementet, og Innovationscenter for Økologisk Landbrug, der står bag dagen i 
samarbejde med en række økologiske rådgivningscentre og organisationer, forventer, at 500 gæster 
lægger vejen forbi i løbet af dagen.

Med mere end 75 demonstrationsparceller, der både tæller kornafgrøder, grøntsager, græs og 
proteinafgrøder til human konsum, er der masser at se og høre om for de planteavlsinteresserede.

Det er dog ikke kun planteavl, der er i fokus, for ifølge Innovationscenter for Økologisk Landbrug skal 
arrangementet favne bredt. Øko-Markdag er da også inspireret af svenske Store Slätte Ekodag og tyske 
Öko-Feldtage, der ligeledes er landsdækkende arrangementer, hvor landmænd mødes for at udveksle 
erfaringer og få ny viden på tværs af alle grene af det økologiske landbrug.

Mere protein i græssetMere protein i græssetMere protein i græssetMere protein i græsset

I løbet af dagen afholdes flere faglige oplæg i det såkaldte 'Videnstelt'. Her tog kvægrådgiver Birgitte 
Høyer og planteavlsrådgiver Niels-Kristian Knudsen fra ØkologiRådgivning Danmark ordet før middagstid, 
hvor de fremhævede sammenhængen mellem mark og stald og samtidig talte ind i den aktuelle 
markedssituation med høje priser på proteinfoder.

”Jo mere råprotein, vi kan dyrke i vores græs, jo mindre skal vi købe os til i tilskudsfoderet. Det betyder 
altså noget på bundlinjen at få mere fokus på kløvergræsset,” sagde Birgitte Høyer og konkluderede, at 
der bør være endnu mere selvforsyning hos de økologiske mælkeproducenter.

Ifølge Niels-Kristian Knudsen er det netop i kløvergræsset, at landmændene har gode muligheder for at 
dyrke mere råprotein, bl.a. fordi kløvergræs oftest udgør størstedelen af foderrationen. Han rådede til at 
være særlig omhyggelig med etableringen.

”Den største enkeltfaktor for proteinindholdet er kløverprocenten. Hvis man vil have 15-20 pct. råprotein i 
slættet, så skal man ligge på 30-50 pct. kløver. Det kan godt være, at man kan få højere udbytter med en 
anden blanding eller med mere gødning, men det flytter ikke det store for selve andelen af kløver og 
proteinindhold. Hvad angår kløverandelen er det især etableringen, der er afgørende,” sagde Niels-Kristian 
Knudsen.

Side 24 af 61Genereret af  / Infomedia, 28. november 2022 09:40

https://%c3%b8konu.dk/mark-og-stald/sammenhaeng-mellem-mark-og-stald-er-ikke-glemt-til-oko-markdag
https://%c3%b8konu.dk/mark-og-stald/sammenhaeng-mellem-mark-og-stald-er-ikke-glemt-til-oko-markdag


Samtidig kan man vedligeholde kløverprocenten ved bl.a. at være opmærksom på sin slæt-strategi.

”Det er vigtigt, at man ikke kommer for sent ud i 1. slæt. Fordøjeligheden falder markant efter 18. maj, og det 
gælder også for blanding 35. Den starter måske med et højere udgangspunkt, men udviklingen er den 
samme i alle blandinger,” sagde Niels-Kristian Knudsen.

Flere artikler fra samme sektionFlere artikler fra samme sektionFlere artikler fra samme sektionFlere artikler fra samme sektion

Stor øko-begivenhed finder sted for første gang

Erholm Gods på Fyn danner onsdag ramme for lidt af en historisk begivenhed i dansk økologisk landbrug.

3 minutter3 minutter3 minutter3 minutter

Vikke eller ikke?

FAGLIGT TALT: Vikken gror godt til i foråret og kan derfor være med til at øge proteinindholdet i første 
slæt og formentlig også give et højere udbytte - men kun første slæt for vikken skyder ikke igen.

Pas på markvildt når du høster - her er gode råd

Fra maj til slutningen af juli er der mange dyreunger i agerlandet. Landbrugsstyrelsen har netop opdateret 
sin vejledning om, hvordan man undgår at ramme markvildt, når man høster.

2 minutter2 minutter2 minutter2 minutter
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Oz luger ukrudt i grøntsagsmarken otte timer i streg 

  Fyens Stiftstidende 

16. juni 2022, 656 ord 

Charlotte Pedersen chap@fyens.dk 

 

 Artikel id: e8e35c34  

Gitte Nyberg Bech, tidligere chef for det fynske dyrskue, hendes mand Claus Bech og parrets Gitte Nyberg Bech, tidligere chef for det fynske dyrskue, hendes mand Claus Bech og parrets Gitte Nyberg Bech, tidligere chef for det fynske dyrskue, hendes mand Claus Bech og parrets Gitte Nyberg Bech, tidligere chef for det fynske dyrskue, hendes mand Claus Bech og parrets 
søn Marcus har stiftet virksomheden Agrorobtech, som sælger robotter, der giver søn Marcus har stiftet virksomheden Agrorobtech, som sælger robotter, der giver søn Marcus har stiftet virksomheden Agrorobtech, som sælger robotter, der giver søn Marcus har stiftet virksomheden Agrorobtech, som sælger robotter, der giver 
grøntsagsavlere en hånd. Robotten har netop haft Danmarkspremiere på Erholm Gods. grøntsagsavlere en hånd. Robotten har netop haft Danmarkspremiere på Erholm Gods. grøntsagsavlere en hånd. Robotten har netop haft Danmarkspremiere på Erholm Gods. grøntsagsavlere en hånd. Robotten har netop haft Danmarkspremiere på Erholm Gods. 

Den hedder Oz, den er fransk, og den smutter gesvindt ned gennem rækken med salat.

Ved vejs ende gør den holdt, drejer omkring og smutter så op gennem næste række, mens den luger 
ukrudtet på sin vej.

Sådan kan den lille, vævre franske sag blive ved, indtil den er nået fra det ene hjørne af grøntsagsmarken til 
det andet.

-Du behøver ikke have en mand, der står og hakker ukrudt.

Den kan køre otte timer, og vi har to batterier, så den kan køre 16 timer, siger 22-årige Marcus Nyberg 
Bech, der på alle måder har et godt øje til Oz.

Marcus Nyberg Bech, hans mor Gitte Nyberg Bech og far Claus Bech har sammen stiftet virksomheden 
Agrorobtech, som har hjemme i Søndersø og sælger de radrensende robotter fra det franske firma Naio.

Gitte Nyberg Bech var i mange år kvinden, som styrede det fynske dyrskue, og Claus Bech er i det daglige 
direktør i frøvirksomheden Seedcom og manden, der for nogle år siden fik Skandinavien-agenturet på 
robotterne fra Naio.

Første offentlige optrædenFørste offentlige optrædenFørste offentlige optrædenFørste offentlige optræden

Den lille radrensensende Ozrobot koster 150.000 kroner, er solgt i ca. 80 eksemplarer verden over, men 
turen gennem grøntsagsmarken på Erholm Gods er den første offentlige optræden i Danmark.

Det sker på Danmarks første landsdækkende økomarkdag, hvor hundredvis af økologiske landmænd, 
avlere og interesserede mødes for at se, tale og høre om det nyeste af det nye i økologisk landbrug.

-Vi har ikke solgt det første eksemplar i Danmark endnu, men det kan meget vel ske i løbet af dagen, og vi 
regner da med, at det bliver en sællert, siger Claus Bech.

Han forudser, at kundekredsen bliver grøntsagsavlere med 3-4-5 hektar jord med forskellige afgrøder.

-Den er god til f. eks mindre grøntsagsproducenter, der har mange kulturer -og den kan også køre i 
jordbær.

Jeg tænker, den slår an, og jeg tror, vi kommer til at se mange flere robotter fremover, ikke mindst fordi 
jordbruget mangler arbejdskraft, siger han.

Yngste mand er solgtYngste mand er solgtYngste mand er solgtYngste mand er solgt

Oz er gps-styret og beregnet til afgrøder, der står på række.

Robotten er udstyret med en computer, og via " paddehatten" på toppen har Oz forbindelse til satellitter, 
der lægger gps-net ud med en nøjagtighed på cirka to centimeter.
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Rækkerne i marken er plantet på gps-koordinater, som læses ind i maskinen, der kører fra det ene hjørne 
af marken til det andet.

Familien Bechs yngste er solgt til teknologien og tanken om både at afhjælpe mangel på arbejdskraftog få 
langt flere robotter i det landbrug, som er solidt plantet i hans stamtræ.

-Jeg kender alle problemstillingerne i landbruget, og jeg vil gerne ud og sælge den og være med til både 
at gøre landbruget mere miljøvenligt, mere bæredygtigt og mere automatiseret, siger Marcus Nyberg Bech.

Han er enig med sin far i, at teknologien snart vil være på heftig fremmarch i markerne.

-El-motorer laver f. eks et meget mindre aftryk i jorden, end de store maskiner, og jeg ser en fremtid med en 
sværm af robotter, der kommer til at pleje vores jord, og den skal vi virkelig passe på, siger han, mens Oz 
tiltrækker sig flere og flere nysgerrige.

Den lille robot er en af flere i sortimentet, der tæller kollegerne Ted, Dino og Joe, som også hører under 
familien Bechs nye forretningsvinger.

Du behøver ikke have en mand, der står og hakker ukrudt.

MARCUS NYBERG BECH.

FAKTA ØKO-MARKDAG PÅ ERHOLM GODSFAKTA ØKO-MARKDAG PÅ ERHOLM GODSFAKTA ØKO-MARKDAG PÅ ERHOLM GODSFAKTA ØKO-MARKDAG PÅ ERHOLM GODS

Oz var en af flere robotter, der blev præsenteret på Danmarks første landsækkende Øko-markdag den 15.

juni.

Dagen var arrangeret af Innovationscenter for Økologisk Landbrug i samarbejde med en lang række 
aktører.

Fire forskellige robotter blev præsenteret på dagen, og udover Oz-robotten var det: Farmdroid, der er 
soldrevet og sår frø med en gps-position, den kan genfinde ved rensning af ukrudt.

Robotti, der ligeledes sår og renser afgrøder -er drevet af en mindre dieselmotor.

Stekete -en traktormonteret robot, der med kamera genkender afgrøder og renser ukrudt.

Udover præsentationen af teknologien omfattede dagen faglige oplæg og en lang række stande.

2 lignende omtaler - Faa.dk, Fyens.dk 
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Oz luger ukrudt i grøntsagsmarken otte timer i streg
Gitte Nyberg Bech,
tidligere chef for det
fynske dyrskue,
hendes mand Claus
Bech og parrets søn
Marcus har stiftet
virksomheden
Agrorobtech, som
sælger robotter, der
giver grøntsagsavlere
en hånd. Robotten
har netop haft
Danmarkspremiere
på Erholm Gods.

Charlotte Pedersen
chap@fyens.dk

Marcus Nyberg Bech læser miljø- og fødevareøkonomi på Landbohøjskolen på Københavns Universitet og er vild med Oz og de franske robotter. - Jeg er ikke programmør eller robotud-
vikler, men jeg er faldet for konceptet, og jeg vil gerne være med til at gøre Danmark til et lidt mere autonomt sted, siger han. Foto: Henrik Reintoft

FAKTA
ØKO-MARKDAG PÅ 
ERHOLM GODS
Oz var en af flere robotter,
der blev præsenteret på
Danmarks første landsæk-
kende Øko-markdag den 15.
juni.

Dagen var arrangeret af In-
novationscenter for Økolo-
gisk Landbrug i samarbejde
med en lang række aktører.

Fire forskellige robotter blev
præsenteret på dagen, og
udover Oz-robotten var det:

Farmdroid, der er soldrevet
og sår frø med en gps-posi-
tion, den kan genfinde ved
rensning af ukrudt.

Robotti, der ligeledes sår og
renser afgrøder - er drevet af
en mindre dieselmotor.

Stekete - en traktormonteret
robot, der med kamera gen-
kender afgrøder og renser
ukrudt.

Udover præsentationen af
teknologien omfattede da-
gen faglige oplæg og en lang
række stande.

Naio Technologies udviklede oprindeligt en robot, der kunne rense
rækkerne mellem vinranker. I dag har franskmændene udviklet flere
modeller, hvis fællestræk er, at de kan radrense. Foto: Henrik Reintoft

Gitte Nyberg Bech var i mange år dyrskuechef for det fynske dyrskue,
så blev hun kortvarigt leder af væddeløbsbanen i Odense, og i dag ny-
der hun at være direktør i familiefirmaet Agrorobtech. - Det er noget af
et karriereskift, men jeg elsker det, siger hun. Foto: Henrik Reintoft

CC
Du behøver ikke have en mand, der står og 
hakker ukrudt.
MARCUS NYBERG BECH

Den hedder Oz, den er fransk,
og den smutter gesvindt ned
gennem rækken med salat.
Ved vejs ende gør den holdt,
drejer omkring og smutter så
op gennem næste række,
mens den luger ukrudtet på
sin vej.
Sådan kan den lille, vævre

franske sag blive ved, indtil
den er nået fra det ene hjør-
ne af grøntsagsmarken til det
andet.
- Du behøver ikke have en

mand, der står og hakker ukr-
udt. Den kan køre otte timer,
og vi har to batterier, så den
kan køre 16 timer, siger 22-
årige Marcus Nyberg Bech,
der på alle måder har et godt
øje til Oz.
Marcus Nyberg Bech, hans

mor Gitte Nyberg Bech og far
Claus Bech har sammen stif-
tet virksomheden Agrorob-
tech, som har hjemme i Søn-
dersø og sælger de radrensen-
de robotter fra det franske fir-
ma Naio.
Gitte Nyberg Bech var i

mange år kvinden, som styre-
de det fynske dyrskue, og
Claus Bech er i det daglige di-
rektør i frøvirksomheden Se-
edcom og manden, der for
nogle år siden fik Skandinavi-
en-agenturet på robotterne
fra Naio.

Første offentlige optræden
Den lille radrensensende Oz-
robot koster 150.000 kroner,
er solgt i ca. 80 eksemplarer
verden over, men turen gen-
nem grøntsagsmarken på Er-
holm Gods er den første of-
fentlige optræden i Danmark.
Det sker på Danmarks før-

ste landsdækkende øko-
markdag, hvor hundredvis af
økologiske landmænd, avlere
og interesserede mødes for at
se, tale og høre om det nyeste
af det nye i økologisk land-
brug.
- Vi har ikke solgt det før-

ste eksemplar i Danmark
endnu, men det kan meget

vel ske i løbet af dagen, og vi
regner da med, at det bliver
en sællert, siger Claus Bech.

Han forudser, at kunde-
kredsen bliver grøntsagsavle-
re med 3-4-5 hektar jord
med forskellige afgrøder.
- Den er god til f.eks min-

dre grøntsagsproducenter,
der har mange kulturer - og
den kan også køre i jordbær.
Jeg tænker, den slår an, og jeg
tror, vi kommer til at se man-
ge flere robotter fremover, ik-
ke mindst fordi jordbruget
mangler arbejdskraft, siger
han.

Yngste mand er solgt
Oz er gps-styret og beregnet
til afgrøder, der står på række.
Robotten er udstyret med

en computer, og via "padde-

hatten" på toppen har Oz for-
bindelse til satellitter, der
lægger gps-net ud med en
nøjagtighed på cirka to centi-
meter. Rækkerne i marken er
plantet på gps-koordinater,
som læses ind i maskinen, der
kører fra det ene hjørne af
marken til det andet.
Familien Bechs yngste er

solgt til teknologien og tan-
ken om både at afhjælpe
mangel på arbejdskraft og få
langt flere robotter i det land-
brug, som er solidt plantet i
hans stamtræ.
- Jeg kender alle problem-

stillingerne i landbruget, og
jeg vil gerne ud og sælge den
og være med til både at gøre

landbruget mere miljøven-
ligt, mere bæredygtigt og me-
re automatiseret, siger
Marcus Nyberg Bech.
Han er enig med sin far i, at

teknologien snart vil være på
heftig fremmarch i markerne.
- El-motorer laver f.eks et

meget mindre aftryk i jorden,
end de store maskiner, og jeg
ser en fremtid med en sværm

af robotter, der kommer til at
pleje vores jord, og den skal vi
virkelig passe på, siger han,
mens Oz tiltrækker sig flere
og flere nysgerrige.
Den lille robot er en af fle-

re i sortimentet, der tæller
kollegerne Ted, Dino og Joe,
som også hører under famili-
en Bechs nye forretningsvin-
ger.
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Koen er bedre end suttespanden for kalvens adfærd 

  Okologi.dk 

16. juni 2022 12:17, 494 ord 

Karen Munk Nielsen, Finn Strudsholm 

 

 Artikel id: e8e39658  

Selv delvis adgang til koen for at drikke mælk tilfredsstiller kalvens naturlige suttebehov bedre, end når den 
drikker fra en spand med sut.
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Consent SelectionConsent SelectionConsent SelectionConsent Selection

Denne nyhed er leveret af Innovationscenter for Økologisk Landbrug

Kalve, som drikker mælken fra koen, sutter mindre på andre kalve end kalve, som drikker mælken fra en 
spand med sut.

Det viser et forsøg fra Schweiz, hvor forskerne fulgte adfærd, tilvækst og sundhed hos spædekalve 
gennem de første 16 leveuger. Undersøgelserne foregik på to økologiske gårde med i alt 58 kalve.

Halvdelen af kalvene fik lov til at drikke mælk fra koen to gange om dagen, hvorefter de var sammen med 
koen i 30 minutter. Den anden halvdel af kalvene drak samme mælkemængde fra en spand med sut. Alle 
kalve gik i grupper med andre kalve.

Mælkeoptagelsen hos kalvene, som pattede fra koen, blev målt ved at veje kalven før og efter, den drak 
mælken. I den første uge var det seks liter pr. døgn stigende til op mod 10 liter i uge 16.

Selv delvis adgang gavnerSelv delvis adgang gavnerSelv delvis adgang gavnerSelv delvis adgang gavner

Resultaterne viser, at sutten på andre kalve - såkaldt cross-suckling - var signifikant lavere og næsten 
halveret hos kalve, som drak mælken fra koen i forhold til kalve, som drak mælken fra spand. Der blev 
observeret 0,53 tilfælde pr. observationsperiode hos de diende kalve versus 0,83 tilfælde hos spand-
fodrede kalve.

Kalvenes tilvækst blev målt gennem alle 16 uger. Bortset fra en højere tilvækst hos de diende kalve i den 
første uge var tilvæksten ens og høj ved de to behandlinger. Den steg fra et niveau på 650 g/dag de første 
uger til 1.150 g/dag sidst i forløbet. Også forekomsten af diarre og luftvejsinfektioner og deres indhold af 
antistoffer i blodet var ens på de to behandlinger.

Forskerne konkluderer, at selv delvis adgang til koen for at drikke mælk tilfredsstiller kalvens naturlige 
suttebehov bedre, end når den drikker fra en spand med sut.

Flere artikler fra samme sektionFlere artikler fra samme sektionFlere artikler fra samme sektionFlere artikler fra samme sektion

Flere unge landmænd skal inspireres til at blive økologiske producenter

For at sikre en inspirerende undervisning og i sidste ende øge rekrutteringen til det økologiske landbrug, 
har Innovationscenter for Økologisk Landbrug inviteret 25 undervisere fra landbrugsskolerne med på tur.
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Sammenhæng mellem mark og stald er ikke glemt til Øko-Markdag

Økologiske mælkeproducenter bør gøre mere for at øge proteinindholdet i græsmarkerne. Det fortæller 
ØkologiRådgivning Danmark til Øko-Markdag, hvor der også er fokus på helheden i det økologiske 
landbrug.

3 minutter3 minutter3 minutter3 minutter

Stor øko-begivenhed finder sted for første gang

Erholm Gods på Fyn danner onsdag ramme for lidt af en historisk begivenhed i dansk økologisk landbrug.
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Flere unge landmænd skal inspireres til at blive 
økologiske producenter 

  Okologi.dk 

16. juni 2022 12:17, 748 ord 

Linda Rosager Duve 

 

 Artikel id: e8e391eb  

For at sikre en inspirerende undervisning og i sidste ende øge rekrutteringen til det økologiske landbrug, 
har Innovationscenter for Økologisk Landbrug inviteret 25 undervisere fra landbrugsskolerne med på tur.

Denne hjemmeside bruger cookiesDenne hjemmeside bruger cookiesDenne hjemmeside bruger cookiesDenne hjemmeside bruger cookies
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inden for sociale medier, annonceringspartnere og analysepartnere. Vores partnere kan kombinere disse 
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Consent SelectionConsent SelectionConsent SelectionConsent Selection

Denne artikel er leveret af Innovationscenter for Økologisk Landbrug

Den første forudsætning for, at underviserne på landets landbrugsskoler kan inspirere de unge til at få 
interesse for økologisk landbrug, er, at underviserne selv føler sig inspirerede, og at de har den fornødne 
viden om den økologiske produktionsform.

"Derfor har vi arrangeret denne tur for underviserne med et højt fagligt niveau, hvor de kommer rundt på 
forskellige økologiske bedrifter, der hver især kan vise eksempler på hhv. dyrkning/produktion, forædling, 
afsætning og events," fortæller Jens Peter Hermansen, Innovationscenter for Økologisk Landbrug, om en to 
dage lang tur, som han og 25 undervisere var på fra 31. maj til 1. juni.

"Med den forventede fortsatte vækst i den økologiske produktion og afsætning, er der behov for at øge 
rekrutteringen til det økologiske landbrug. Hvis det skal lykkes, så kræver det engagerede undervisere, der 
gennem deres entusiasme og viden kan begejstre og inspirere deres elever," forklarer Jens Peter 
Hermansen.

På den to dage lange tur besøgte deltagerne:

Gothenborg (økologisk fjerkræ)Gothenborg (økologisk fjerkræ)Gothenborg (økologisk fjerkræ)Gothenborg (økologisk fjerkræ)

Ellinglund (økologisk mælkeproduktion)Ellinglund (økologisk mælkeproduktion)Ellinglund (økologisk mælkeproduktion)Ellinglund (økologisk mælkeproduktion)

Månsson A/S (økologisk gartneri)Månsson A/S (økologisk gartneri)Månsson A/S (økologisk gartneri)Månsson A/S (økologisk gartneri)

Stenalt (økologisk planteavl)Stenalt (økologisk planteavl)Stenalt (økologisk planteavl)Stenalt (økologisk planteavl)

Rydalsgaard (naturpleje)Rydalsgaard (naturpleje)Rydalsgaard (naturpleje)Rydalsgaard (naturpleje)

Derudover var programmet spækket med faglige oplæg om alt lige fra klimahandlingsplaner og 
skovlandbrug, over den økologiske markedssituation til efterafgrøder og biogas. Oplægsholderne var 
konsulenter fra Innovationscenter for Økologisk Landbrug, Landbrug & Fødevarer, Økologisk 
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Landsforening og ØkologiRådgivning Danmark.

God mulighed for at få inspirationGod mulighed for at få inspirationGod mulighed for at få inspirationGod mulighed for at få inspiration

Da skribenten stødte til underviserne på turen, var de i gang med en lækker økologisk frokost og en 
velfortjent pause hos Månsson A/S, som er et frilandsgartneri med biogasanlæg og økologisk 
ægproduktion.

Kort efter var de dog i gang igen, og Dorrit Andersen, som er indehaver af Rootconsult, fortalte veloplagt 
om Månssons grøntsags- og ægproduktion.

Paw Helms fra Dalum Landbrugsskole var en af deltagerne på turen. Han valgte at tage med, fordi han er 
meget interesseret i økologi, og fordi han som ny underviser gerne vil have noget inspiration til 
undervisningen.

"Det er en rigtig god mulighed for at få noget ny inspiration til undervisningen," sagde Paw Helms.

"Det er vigtigt at følge med og se, hvad der sker ude i den virkelige verden," fortsatte han med et smil.

Han vil gerne bruge oplevelserne fra turen til at fortælle sine elever om den økologiske produktion, og 
særligt hvilke muligheder der er for afsætning.

"Jeg vil gerne fortælle dem om de spændende områder inden for økologien, hvor jeg ser en mulighed for, 
at de kan komme i gang med en produktion," uddybede Paw Helms.

Bæredygtig produktion og netværkBæredygtig produktion og netværkBæredygtig produktion og netværkBæredygtig produktion og netværk

Månsson A/S arbejder ligesom mange andre økologer med at gøre produktionen mere bæredygtig og 
bruger i den forbindelse bæredygtighedsværktøjet RISE til at gøre det praktisk, dokumenterbart og 
samtidig håndgribeligt for sine medarbejdere.

Hanne Justesen, Zealand, Sjællands Erhvervsakademi var enig i, at bæredygtighed er helt afgørende i 
dansk Landbrug.

"Økologi er en af de muligheder, der er for at arbejde med bæredygtighed i landbruget, så jeg vil gerne 
have et indblik i, hvad der sker indenfor økologien, så jeg kan bruge det i min undervisning," sagde Hanne 
Justesen.

Derudover satte Hanne Justesen stor pris på, at hun på turen fik mulighed for at netværke med sine 
kollegaer fra andre dele af landet.

"Jeg er åben og suger alt til mig, og så er det fedt at få mulighed for at netværke og udveksle viden med 
de andre undervisere," sagde hun.

Flere artikler fra samme sektionFlere artikler fra samme sektionFlere artikler fra samme sektionFlere artikler fra samme sektion

Koen er bedre end suttespanden for kalvens adfærd

Selv delvis adgang til koen for at drikke mælk tilfredsstiller kalvens naturlige suttebehov bedre, end når den 
drikker fra en spand med sut.

2 minutter2 minutter2 minutter2 minutter

Sammenhæng mellem mark og stald er ikke glemt til Øko-Markdag

Økologiske mælkeproducenter bør gøre mere for at øge proteinindholdet i græsmarkerne. Det fortæller 
ØkologiRådgivning Danmark til Øko-Markdag, hvor der også er fokus på helheden i det økologiske 
landbrug.
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Stor øko-begivenhed finder sted for første gang

Erholm Gods på Fyn danner onsdag ramme for lidt af en historisk begivenhed i dansk økologisk landbrug.
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Efter flere afslag har forskere nu fået penge til at 
undersøge høners knoglebrud nærmere 

  Okologi.dk 

17. juni 2022 07:54, 417 ord 

Henrik Hindby Koszyczarek 

 

 Artikel id: e8e3f473  

Der skulle fire ansøgninger til, før forskere og Danske Æg fik tildelt forskningsmidler til at undersøge, 
hvordan man kan reducere forekomsten af brystbensbrud hos høner.

Det vakte opsigt i både medier og branchen, da et studie fra Københavns Universitet sidste år 
konkluderede, at ca. 85 pct. af de danske æglæggende høner rammes af brystbensbrud. Årsagen menes 
at være, fordi de lægger for store æg, mens de endnu er for små, men hvordan det kan løses er mere 
kompliceret.

Nu er det første skridt mod en mulig løsning imidlertid taget, idet Københavns Universitet og Landbrug & 
Fødevarers ægsektion Danske Æg efter fire ansøgninger og tre afslag har fået tilsagn om otte mio. kr. til at 
undersøge, hvordan man kan sænke forekomsten af brud på brystbenet. Det skriver Landbrugsavisen

"Jeg er simpelthen så glad for, at vi nu kan komme videre med at undersøge de her risikofaktorer. Vi håber 
på at kunne ende ud med at lave nogle afprøvede og valide anbefalinger til producenterne om, hvad de 
kan gøre for at minimere den her forekomst (af brud red.) ," siger Ida Thøfner, der er adjunkt hos Institut for 
Veterinær og Husdyrvidenskab på Københavns Universitet og ansvarlig for projektet, til Landbrugsavisen.

Projektet skal se på, hvordan man kan hæve velfærden i hønseproduktionen ved at minimere antallet af 
brud, uden at det giver dårligere produktionsøkonomi. Man vil bl.a. undersøge effekten af, at lade hønerne 
blive ældre, før de begynder at lægge æg, ændre i lys-, foder- og andre forhold samt kigge på andre racer.

Det fremgår ikke, hvorfor det fjerde gang lykkedes at få bevilget penge til studiet. Jørgen Nyberg Larsen, 
sektorchef for Danske Æg siger til Landbrugsavisen, at man har ændret lidt i ansøgningen og spekulerer i, 
at det kan skyldes en ændret holdning hos Landbrugsstyrelsen, eller at man bare er blevet bedre til at 
skrive ansøgninger.

Flere artikler fra samme sektionFlere artikler fra samme sektionFlere artikler fra samme sektionFlere artikler fra samme sektion

Stor øko-dag fik debut - og løb tør for madStor øko-dag fik debut - og løb tør for madStor øko-dag fik debut - og løb tør for madStor øko-dag fik debut - og løb tør for mad

Der dukkede langt flere op til den allerførste Øko-Markdag end ventet. Det gjorde indhug i maden, men 
den store opbakning betyder også, at man vil afholde arrangementet igen.

4 minutter4 minutter4 minutter4 minutter

Flere unge landmænd skal inspireres til at blive økologiske producenter

For at sikre en inspirerende undervisning og i sidste ende øge rekrutteringen til det økologiske landbrug, 
har Innovationscenter for Økologisk Landbrug inviteret 25 undervisere fra landbrugsskolerne med på tur.

4 minutter4 minutter4 minutter4 minutter

Koen er bedre end suttespanden for kalvens adfærd

Selv delvis adgang til koen for at drikke mælk tilfredsstiller kalvens naturlige suttebehov bedre, end når den 
drikker fra en spand med sut.
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Stor øko-dag fik debut - og løb tør for mad 

  Okologi.dk 

17. juni 2022 07:54, 746 ord 

Linda Michelle Handrup 

 

 Artikel id: e8e3f46e  

Der dukkede langt flere op til den allerførste Øko-Markdag end ventet. Det gjorde indhug i maden, men 
den store opbakning betyder også, at man vil afholde arrangementet igen.
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Consent SelectionConsent SelectionConsent SelectionConsent Selection

Denne artikel er leveret af Innovationscenter for Økologisk Landbrug

Hurtigt blev parkeringsarealet fyldt op, og stemningen på pladsen var allerede god fra morgenstunden, da 
Innovationscenter for Økologisk Landbrug afholdt historiens første Øko-Markdag.

Her kunne gæsterne få ny viden og inspiration til hele paletten inden for økologisk landbrug. Radrensere, 
strigler og robotter demonstrerede deres evner til at skille skidt fra kanel i korn- og roemarker, og rundt på 
de forskellige markstriber kunne man se forskellige planter i vækst, blandt andet efterafgrøder, 
blomsterblandinger, korn og hestebønner.

Konsulenter fra Innovationscenter for Økologisk Landbrug og lokale rådgivningsvirksomheder havde 
dagen igennem travlt med at guide tematiserede rundvisninger og holde oplæg i vidensteltet. Også en lang 
række organisationer og forhandlere havde booket stande på pladsen for at vise frø, korn, maskiner, ny 
teknik og viden frem til målgruppen.

"Vi deltager på Øko-Markdag, fordi vi brænder for økologien. Vi har en masse maskiner, der henvender sig 
til økologisk jordbrug, så det er et perfekt sted for os at være," lyder meldingen fra Leif Jensen, Yding 
Smedie & Maskiner.

"Vi har tidligere deltaget i flere forskellige mindre arrangementer, og vi synes, det er fedt, at det nu er samlet 
til et stort landsdækkende arrangement. Vi deltager helt sikkert til næste Øko-Markdag," tilføjer han.

Flere besøgende end ventetFlere besøgende end ventetFlere besøgende end ventetFlere besøgende end ventet

Og der bliver en næste gang.

I Innovationscenter for Økologisk Landbrug er det nemlig en glad direktør - Kirsten Holst - der dagen 
derpå takker alle udstillere, virksomheder, forskere og konsulenter, som hjalp med at gøre dagen til en 
succes.

"Alle inden for økologisk landbrug løftede i flok og skabte en fælles faglig dag. Vi havde håbet på at kunne 
samle 500 til dette første arrangement, men vores bedste skøn er, at mindst 800 mødte op og bidrog til at 
det blev en dejlig dag med fokus på dyrkning, udvikling og fremtid for økologien," siger Kirsten Holst.

Faktisk mødte så mange gæster op, at madboderne måtte melde udsolgt omkring frokost, indtil der kom 
nye forsyninger.
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"Det gør vi selvfølgelig bedre næste gang," smiler Kirsten Holst, der er overbevist om, at Øko-Markdag er 
kommet for at blive.

"Vi kommer igen i 2024, og vi vil hurtigst muligt fastsætte datoen," siger hun.

Tanken er, at Øko-Markdag fremover skal finde sted hvert andet år.

Gæster fra hele landetGæster fra hele landetGæster fra hele landetGæster fra hele landet

Særligt fremtidens landbrug var i fokus på Øko-Markdag, og netop fremtidens folk var mødt talstærkt op, 
da ca. 100 elever fra landets landbrugsskoler deltog i dagen. En af dem var 21-årige Mads Stender fra 
Dalum Landbrugsskole, der deltog med hele holdet som en del af undervisningen.

"Jeg er især interesseret i alt det teknologiske og i at se de forskellige redskaber til forskellige afgrøder. 
Det er også spændende at se de forskellige sorter og lære mere om, hvordan man dyrker og gøder dem. 
Her er jeg meget nysgerrig på at høre om alternativer til den konventionelle form for gødning - for 
eksempel efterafgrøder og restprodukter fra DAKA," fortæller han.

Hans plan er at videreuddanne sig til produktionsleder og drive et konventionelt landbrug.

"Det har været en rigtig spændende dag, hvor jeg har haft fokus på, hvordan vi kan lære af det økologiske 
landbrugs metoder og overføre dem til det konventionelle og samtidig spare på brugen af kunstgødning 
og kemi," siger han.

Flere artikler fra samme sektionFlere artikler fra samme sektionFlere artikler fra samme sektionFlere artikler fra samme sektion

Efter flere afslag har forskere nu fået penge til at undersøge høners knoglebrud nærmere

Der skulle fire ansøgninger til, før forskere og Danske Æg fik tildelt forskningsmidler til at undersøge, 
hvordan man kan reducere forekomsten af brystbensbrud hos høner.
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Flere unge landmænd skal inspireres til at blive økologiske producenter

For at sikre en inspirerende undervisning og i sidste ende øge rekrutteringen til det økologiske landbrug, 
har Innovationscenter for Økologisk Landbrug inviteret 25 undervisere fra landbrugsskolerne med på tur.
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Koen er bedre end suttespanden for kalvens adfærd

Selv delvis adgang til koen for at drikke mælk tilfredsstiller kalvens naturlige suttebehov bedre, end når den 
drikker fra en spand med sut.
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Innovationen stortrives fortsat i økologien 

  Landbrugsavisen 

18. juni 2022, 181 ord 

Lars Kelstrup 

 

 Artikel id: e8e46b23  

En bedre forståelse af biologien og ny teknologi er i høj grad med til at udvikle økologien. En bedre forståelse af biologien og ny teknologi er i høj grad med til at udvikle økologien. En bedre forståelse af biologien og ny teknologi er i høj grad med til at udvikle økologien. En bedre forståelse af biologien og ny teknologi er i høj grad med til at udvikle økologien. 
Det var tydeligt på Danmarks første Øko-Markdag. Det var tydeligt på Danmarks første Øko-Markdag. Det var tydeligt på Danmarks første Øko-Markdag. Det var tydeligt på Danmarks første Øko-Markdag. 

Der blev skrevet økologisk danmarkshistorie, da der for første gang nogensinde blev afhold Øko-Markdag 
på Erslev Gods i onsdags. Her kunne de mere end 500 besøgende blive klogere på nye trends og 
teknologier inden for økologi. Det skete dels i telte med faglige oplæg og ikke mindst på de mange stande 
og ved demonstrationer af den nyeste forskning, teknik, maskiner og afgrøder inden for økologisk 
landbrug.

Bekæmpelse af ukrudt og en mindre udledning af CO2 fyldte meget på Øko-Markdag. Blandt andet kunne 
man se en traktor, der kører på metan, ligesom man kunne man se, hvordan nye maskiner, robotter og 
teknologi med stor præcision kan bekæmpe ukrudt, uden at afgrøden skades. Udviklingen går rivende 
hurtigt, og kampen mod ukrudtet udvikles hele tiden.

Samdyrkning af forskellige afgrøder har i mange år optaget økologer. På Øko-Markdagen kunne man se 
eksempler på, hvordan multiafgrøder gavner klimaet og øger selvforsyningen på kvægejendomme.

Derudover var der demonstrationsparceller med både bælgfrugter, korn og andre afgrøder til den grønne 
tallerken - krydret med fif til, hvordan økologien kan bidrage til den grønne omstilling af vores forbrug og 
fødevarer.

Side 38 af 61Genereret af  / Infomedia, 28. november 2022 09:40



18. juni 2022, Landbrugsavisen, Sektion 1, Side 19, Lars Kelstrup, 181 ord

LandbrugsAvisen   NYHED 1918. JUNI 2022

Øko-Markdag er landsdækkende arrangementer, hvor alle 
grene af det økologiske landbrug mødes for at udveksle 
erfaringer og få ny viden. Det er inspireret af det svenske 
Stora Slätte Ekodag og det tyske Öko-Feldtage.

GPS, kamerastyring og anden moderne teknologi har i de 
seneste år gjort bekæmpelse af ukrudt uden brug af kemi 
mere effektiv. Kapaciteten og præcisionen på maskinerne er 
imponerende. Det kniber dog fortsat med løsninger til at be-
kæmpe ukrudt i selve rækkerne i rækkeafgrøder som roer 
og majs.

Visti Møller fra Gl. Buurholt demonstrerede sin mobile 
afskaller til havre og spelt. Han arbejder på en løsning, 
som kan sortere kernerne i forhold til proteinindhold. 
Det kan let variere fra 9 til 13 på en mark. Ved sortering 
af kernerne kan kornet bruges til enten pasta, foder el-
ler brød. Forventet kapacitet på anlæg: Fire ton pr. time.

Robotter kan både bruges i storskala og i specialafgrøder. 
Robotten fra franske Agrorobtech er godkendt til at køre i 
marken uden opsyn. Den begrænsede arbejdsbredde gør, at 
den især er egnet til bekæmpelse på mindre arealer med 
specialafgrøder. Det kan være på ejendomme med gårdbu-
tik, som ikke råder over en traktor.

g 
-
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Robotter kan både bruges i storskala og i specialafgrøder

Jens Bach Andersen præsenterede YaraSuna Bio, som er en 
pelleteret gødning. Gødningen er ifølge Yara især velegnet 
til placering i forbindelse med såning af vårsæd.

Bioraffinaderier rummer et kæmpe potentiale for produkti-
on af proteiner. Størstedelen af proteinet udvindes fra græs-
sets saft. Græsset skal derfor høstes frisk - uden sand.

Julie Henriksen, Innovationscenter for Økologisk Landbrug, 
ved multiafgrøderne, som kan øge selvforsyningen på kvæg-
brug, og som er et klima-tiltag med mindre transport.
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Resistent ukrudt breder sig hurtigere end frygtet i det 
konventionelle landbrug 

  Okologi.dk 

21. juni 2022 08:56, 484 ord 

Malthe Karstensen 

 

 Artikel id: e8e56171  

Ukrudt, der ikke kan sprøjtes væk, er et tiltagende problem for det konventionelle landbrug. Flere og flere 
arter udvikler resistens mod de pesticider, der anvendes.
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Flere ukrudtsarter har udviklet resistens mod de pesticider, som anvendes i det konventionelle landbrug. 
Resistensudviklingen breder sig hurtigere end frygtet.

Det skriver LandbrugsavisenDet skriver LandbrugsavisenDet skriver LandbrugsavisenDet skriver Landbrugsavisen

”Vi er slet ikke lykkedes med at begrænse udbredelsen af pesticidresistent ukrudt i kornafgrøderne. 
Tværtimod ser vi, at det her i foråret og sommeren har nået et endnu højere niveau end tidligere. Det går 
hurtigere, end vi havde frygtet,” siger Finn Olsen, teamchef for planteavl i Sønderjysk Landboforening, til 
Landbrugsavisen.

Når de konventionelle landmænd sprøjter med pesticider mod ukrudt, vil man så godt som aldrig opnå fuld 
effekt på samtlige ukrudtsplanter. Dermed risikerer man, at det er de overlevende og dermed mest 
modstandsdygtige planter, der opformeres i marken. Flere landmænd har på den måde oplevet at have 
fået store bestande af bl.a. italiensk rajgræs og agerrævehale, der ikke længere kan sprøjtes væk.

Nu har problemet med resistensudvikling bredt sig fra græsarter til også at blive tydelig i tokimbladede 
arter såsom kamille og fuglegræs ifølge Finn Olsen.

Han advarer de konventionelle landmænd mod at sætte deres lid til nye pesticidaktivstoffer, da der kan gå 
flere år, før nye midler kan opnå godkendelse. Rådene er i stedet bl.a. at være opmærksom på sædskifte, 
såtidspunkt, plantetal og sortsvalg, der også er nogle af de dyrkningstiltag, som økologer har praktiseret i 
årevis for at være i stand til at styre ukrudtstrykket uden kemi.

Det er desuden ikke kun i Danmark, at resistent ukrudt er et tiltagende problem. Skrækeksemplet er 
England, hvor nogle pesticider er helt virkningsløse over for de mest udbredte græsarter, og på 
amerikansk har man længe anvendt begrebet 'superweed' om det herbicidtolerante ukrudt.

Flere artikler fra samme sektionFlere artikler fra samme sektionFlere artikler fra samme sektionFlere artikler fra samme sektion

Efter flere afslag har forskere nu fået penge til at undersøge høners knoglebrud nærmere

Der skulle fire ansøgninger til, før forskere og Danske Æg fik tildelt forskningsmidler til at undersøge, 
hvordan man kan reducere forekomsten af brystbensbrud hos høner.
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2 minutter2 minutter2 minutter2 minutter

Stor øko-dag fik debut - og løb tør for madStor øko-dag fik debut - og løb tør for madStor øko-dag fik debut - og løb tør for madStor øko-dag fik debut - og løb tør for mad

Der dukkede langt flere op til den allerførste Øko-Markdag end ventet. Det gjorde indhug i maden, men 
den store opbakning betyder også, at man vil afholde arrangementet igen.

4 minutter4 minutter4 minutter4 minutter

Flere unge landmænd skal inspireres til at blive økologiske producenter

For at sikre en inspirerende undervisning og i sidste ende øge rekrutteringen til det økologiske landbrug, 
har Innovationscenter for Økologisk Landbrug inviteret 25 undervisere fra landbrugsskolerne med på tur.

4 minutter4 minutter4 minutter4 minutter
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Se billederne: Økologisk markdag med ukrudt og CO2 
i skudlinjen 
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 Artikel id: e8e60dc3  

En bedre forståelse af biologien og ny teknologi er i høj grad med til at udvikle økologien. Det var tydeligt 
på Danmarks første Øko-Markdag, der blev afholdt for nylig.

Der blev skrevet økologisk danmarkshistorie, da der for første gang nogensinde blev afholdt Øko-Markdag 
på Erslev Gods onsdag i sidste uge.

Her kunne de mere end 500 besøgende blive klogere på nye trends og teknologier inden for økologi. Det 
skete dels i telte med faglige oplæg og ikke mindst på de mange stande og ved demonstrationer af den 
nyeste forskning, teknik, maskiner og afgrøder inden for økologisk landbrug.

Bekæmpelse af ukrudt og en mindre udledning af CO2 fyldte meget på Øko-Markdag.

Blandt andet kunne man se en traktor, der kører på metan, ligesom man kunne man se, hvordan nye 
maskiner, robotter og teknologi med stor præcision kan bekæmpe ukrudt, uden at afgrøden skades. 
Udviklingen går rivende hurtigt, og kampen mod ukrudtet udvikles hele tiden.

Samdyrkning af forskellige afgrøder har i mange år optaget økologer. På Øko-Markdagen kunne man se 
eksempler på, hvordan multiafgrøder gavner klimaet og øger selvforsyningen på kvægejendomme.

Derudover var der demonstrationsparceller med både bælgfrugter, korn og andre afgrøder til den grønne 
tallerken - krydret med fif til, hvordan økologien kan bidrage til den grønne omstilling af vores forbrug og 
fødevarer.

Visti Møller fra Gl. Buurholt demonstrerede sin mobile afskaller til havre og spelt. Han arbejder på en 
løsning, som kan sortere kernerne i forhold til proteinindhold. Det kan let variere fra 9 til 13 på en mark. Ved 
sortering af kernerne kan kornet bruges til enten pasta, foder eller brød. Forventet kapacitet på anlæg: Fire 
ton pr. time.

Bioraffinaderier rummer et kæmpe potentiale for produktion af proteiner. Størstedelen af proteinet 
udvindes fra græssets saft. Græsset skal derfor høstes frisk - uden sand.

Jens Bach Andersen præsenterede YaraSuna Bio, som er en pelleteret gødning. Gødningen er ifølge Yara 
især velegnet til placering i forbindelse med såning af vårsæd.

Julie Henriksen, Innovationscenter for Økologisk Landbrug, ved multiafgrøderne, som kan øge 
selvforsyningen på kvægbrug, og som er et klima-tiltag med mindre transport.

Robotter kan både bruges i storskala og i specialafgrøder. Robotten fra franske Agrorobtech er godkendt 
til at køre i marken uden opsyn. Den begrænsede arbejdsbredde gør, at den især er egnet til bekæmpelse 
på mindre arealer med specialafgrøder. Det kan være på ejendomme med gårdbutik, som ikke råder over 
en traktor.

Emneord PLUSEmneord PLUSEmneord PLUSEmneord PLUS

NyhedsbrevNyhedsbrevNyhedsbrevNyhedsbrev

Få faglige artikler om planteavl - tilmeld dig nyhedsbrevet fra Mark
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Nyt notat: Solceller kan godt kombineres med 
landbrugsdrift 

  Okologi.dk 

23. juni 2022 09:00, 518 ord 

Karen Munk Nielsen 

 

 Artikel id: e8e68af0  

En af de store gevinster ved afgræsning i solcelleparker er adgangen til skygge, som for de fleste husdyr 
har stor betydning for deres velfærd i varme perioder. Det mindsker varmestress, og de udenlandske 
erfaringerne viser, at dyrene gerne opholder sig under panelerne.
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Dette er en nyhed fra Innovationscenter for Økologisk Landbrug. Den er ikke journalistisk bearbejdet af 
redaktionen.

Solceller er på fremmarch både i Danmark og internationalt. Ved at kombinere solcelleparkerne med 
afgræsning med fx får kan man opnå en dobbelt udnyttelse af arealet og sikre, at det ikke går ud af 
landbrugsproduktionen.

I Danmark er 'solcelleafgræsning' endnu en sjældenhed, men forskning og erfaringer fra bl.a. USA og 
Tyskland viser, at der synes at være en potentiel stor gevinst ved at kombinere husdyrhold og solceller.

Det er konklusionen i et nyt notat, som Sarah-Lina Aagaard Schild, Innovationscenter for Økologisk 
Landbrug, har udarbejdet. En af de store gevinster ved afgræsning i solcelleparker er adgangen til skygge, 
som for de fleste husdyr har stor betydning for deres velfærd i varme perioder. Det mindsker varmestress, 
og de udenlandske erfaringer viser, at dyrene gerne opholder sig under panelerne.

"Gevinsterne gælder såvel klimabelastning og dyrevelfærd som udnyttelsen af jordressourcen. Vi har et 
begrænset areal, og det er kun en fordel, hvis man både kan have en energiproduktion og produktion af 
fødevarer på samme areal," siger Sarah-Lina Aagaard Schild.

Velegnet til mindre husdyrVelegnet til mindre husdyrVelegnet til mindre husdyrVelegnet til mindre husdyr

Særligt får synes egnede til at afgræsse solcelleparker, mens erfaringerne med andre husdyr er noget mere 
sparsomme. Der er dog lavet undersøgelser af potentialet i kaninproduktion under solceller. Arealet under 
panelerne kan også have et særligt potentiale i fjerkræproduktionen, påpeger Sarah-Lina Aagaard Schild.

"I Danmark ser vi stigende brug af mobile hønsehuse, og kombinationen af disse med solceller er 
interessant, fordi den umiddelbare adgang fra hønsehus og ind under solcellepanelerne kunne sikre 
hønsenes adgang til udearealer i perioder med fugleinfluenza. Det forudsætter dog, at der er passager, 
som er brede nok til, at hønsehusene kan køre der," forklarer Sarah-Lina Aagaard Schild.

Flere artikler fra samme sektionFlere artikler fra samme sektionFlere artikler fra samme sektionFlere artikler fra samme sektion

Resistent ukrudt breder sig hurtigere end frygtet i det konventionelle landbrug

Side 43 af 61Genereret af  / Infomedia, 28. november 2022 09:40

https://%c3%b8konu.dk/mark-og-stald/nyt-notat-solceller-kan-godt-kombineres-med-landbrugsdrift
https://%c3%b8konu.dk/mark-og-stald/nyt-notat-solceller-kan-godt-kombineres-med-landbrugsdrift


Ukrudt, der ikke kan sprøjtes væk, er et tiltagende problem for det konventionelle landbrug. Flere og flere 
arter udvikler resistens mod de pesticider, der anvendes.

2 minutter2 minutter2 minutter2 minutter

Efter flere afslag har forskere nu fået penge til at undersøge høners knoglebrud nærmere

Der skulle fire ansøgninger til, før forskere og Danske Æg fik tildelt forskningsmidler til at undersøge, 
hvordan man kan reducere forekomsten af brystbensbrud hos høner.

2 minutter2 minutter2 minutter2 minutter

Stor øko-dag fik debut - og løb tør for madStor øko-dag fik debut - og løb tør for madStor øko-dag fik debut - og løb tør for madStor øko-dag fik debut - og løb tør for mad

Der dukkede langt flere op til den allerførste Øko-Markdag end ventet. Det gjorde indhug i maden, men 
den store opbakning betyder også, at man vil afholde arrangementet igen.

4 minutter4 minutter4 minutter4 minutter
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Der er et alternativ til diesel-traktorer, men køberne 
holder sig tilbage 

  Okologi.dk 

24. juni 2022 08:59, 1014 ord 

Malthe Karstensen 

 

 Artikel id: e8e70bfc  

Den første serieproducerede traktor, der kan køre på biogas, kan allerede leveres til danske landmænd. 
Danske købere lader vente på sig indtil videre, men traktoren har flere fordele over diesel-udgaven ifølge 
producenten.
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Mens elbilerne gør sit indtog på de danske veje i disse år, så er det endnu kun traktorer i børnestørrelse, 
der kan sættes strøm til. Traktorproducenterne har ikke knækket koden, for hvordan man kan få 
batterikapacitet til en hel arbejdsdag med tunge redskaber i marken. Til gengæld kan danske landmænd få 
leveret en anden slags traktor uden dieselmotor - endda inden for normal leveringstid.

På afstand er det svært at se, at der ikke er tale om en normal New Holland T6.180 med dieselmotor. Kun 
et emblem og en ekstra fronttank afslører, at denne traktor bærer tilnavnet 'Methane Power' og kan køre 
på biogas.

Biogas-udgaven har samme ydelse, kører på præcis samme måde og er stort set identisk med diesel-
udgaven. Motoren er en 6,7 liters, og fronttanken på 220 liter er tilkøb som supplement til en 190 liters tank. 
Med gas i både tank og fronttank kan traktoren klare otte times arbejde alt efter opgaven ifølge New 
Holland.

I kabinen oplever føreren heller ikke den store forskel, men vil måske bemærke det lavere støjniveau.

Der er indtil videre ingen danske købere til traktoren. Til gengæld er der leveret fire til vores norske naboer, 
mens tre - snart fire - kører på svenske plader. Den er 30 pct. dyrere i indkøb, men den er ofte billigere i drift 
end dieselversionen. Det fortæller distriktschef Svend Olesen fra New Holland, som var at finde blandt 
udstillerne til Øko-Markdag.

”Den bruger ikke AdBlue, og 1 liter diesel svarer cirka til energien i 0,75 kg gas, så den udnytter energien 
bedre,” siger han og tilføjer, at især kommuner, der betaler afgift på diesel, har mulighed for at spare penge 
på driften.

Serviceintervallet er på 600 timer mod 750 timer for en dieseldreven New Holland, men for andre mærker 
er et 600 timers serviceinterval ikke unormalt for den størrelse traktor.

Mindre udledningMindre udledningMindre udledningMindre udledning

Særligt på klimakontoen er der noget at spare ved at skifte diesel ud med biogas.

”Taler vi om biometan, altså om biogas, der er opgraderet til naturgasnettet, så er der en betydelig 
reduktion af CO -udledningen. Nogle beregninger viser 80 pct. reduktion,” fortæller Svend Olesen og 
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tilføjer:

”Selv med fossil naturgas er det faktisk bedre pr. hestekræft-time, end det er med diesel. Med gas fra det 
almindelige naturgasnet har man stadig en reduktion af CO -udslippet på 10 pct. som minimum, fordi der er 
mere energi i gas end i diesel.”

Dieselforbruget er givetvis ikke den største klimasynder i landbruget målt i forhold til andre ting, men måske 
er der alligevel grund til at spare på dråberne i fremtiden. Til efteråret forventes regeringen nemlig at 
præsentere sit udspil for, hvordan en CO -afgift kan se ud for bl.a. landbruget, og ifølge Landbrug & 
Fødevarers beregninger kan en sådan afgift koste erhvervet 12 mia. kr. om året.

En pløjning koster eksempelvis 20 liter diesel pr. ha, hvilket omregnet svarer til 53,08 kg CO e ifølge 
Klimakataloget 2021 , som Økologisk Landsforening har været med til at udarbejde. Dermed er 
dieselforbruget et af stederne, hvor landbruget kan sætte ind for at reducere klimabelastningen og en 
eventuel fremtidig afgiftsbetaling.

Dertil kommer 99 pct. færre partikler i udstødningsgassen sammenlignet med diesel-traktorer, herunder de 
sundhedsskadelige kvælstofilter (NO

Mangler steder at tankeMangler steder at tankeMangler steder at tankeMangler steder at tanke

Teknikken er gennemprøvet, for traktoren serieproduceres og startede som prototype allerede i 2013. Det 
kan altså ikke være derfor, at de danske købere lader vente på sig.

En af årsagerne til den foreløbige manglende købelyst, trods fordelene, kan måske findes i antallet af 
tankstationer. Officielt er der kun i omegnen af 25 steder, hvor man kan tanke naturgas - og 25 pct. af 
gassen i naturgasnettet stammer nu fra biogas ifølge Forsyningstilsynets markedsrapport for gas 2021.

Det mest oplagte for landmænd ville være, hvis det f.eks. var muligt at tanke på det lokale biogasanlæg 
eller på sit eget gårdbiogasanlæg.

”Det næste, der skal til, er flere tankningsmuligheder. Det er relativt nemt, hvor biogassen opgraderes til 
nettet, for det er jo bare at tage det og fylde på traktoren. Det kræver investeringer, hvis det ikke 
opgraderes i forvejen, men der kommer flere og flere muligheder for, at det kommer til at hænge bedre 
sammen,” siger Svend Olesen.

Han nævner bl.a., at det er muligt at lease en løsning til gårdbiogasanlæg med opgradering af biogassen 
fra et hollandsk firma.

En anden ting er spørgsmålet om afgift, hvor det umiddelbart er uafklaret, om landbruget afgiftsfrit kan 
benytte sig af f.eks. hjemmeproduceret og opgraderet biogas som brændstof. Svend Olesen ser dog lyst 
på fremtiden for biogas-traktoren.

”Der er jo for tiden en stor motivation for at fremskynde processen med at få mere biogas,” siger han.

Flere artikler fra samme sektionFlere artikler fra samme sektionFlere artikler fra samme sektionFlere artikler fra samme sektion

Dødeligheden blandt økologiske søer er meget lavere end blandt de konventionelle

Dødeligheden blandt søer i den danske svineproduktion er steget til rekordniveau, men ser man kun på de 
økologiske søer, er historien en helt anden. Pattegrisedødeligheden i økologi er dog højere, men en 
ekspert forventer et fald på grund af nye avlslinjer.

5 minutter5 minutter5 minutter5 minutter

Nyt notat: Solceller kan godt kombineres med landbrugsdrift

En af de store gevinster ved afgræsning i solcelleparker er adgangen til skygge, som for de fleste husdyr 
har stor betydning for deres velfærd i varme perioder. Det mindsker varmestress, og de udenlandske 
erfaringerne viser, at dyrene gerne opholder sig under panelerne.
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Resistent ukrudt breder sig hurtigere end frygtet i det konventionelle landbrug

Ukrudt, der ikke kan sprøjtes væk, er et tiltagende problem for det konventionelle landbrug. Flere og flere 
arter udvikler resistens mod de pesticider, der anvendes.

2 minutter2 minutter2 minutter2 minutter
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Øko-markdag blev en succes 

  Effektivtlandbrug.landbrugnet.dk 

25. juni 2022 12:28, 814 ord 

Henriette Lemvig 

 

 Artikel id: e8e79301  

Med cirka 750 gæster dagen igennem og engagerede udstillere og konsulenter, blev øko-markdag på 
Erholm Slot præcis den gode oplevelse, som arrangørerne havde håbet.

Den 15. juni blev den første samlede økologiske markdag afholdt på fynsk jord. Og det med en sådan 
succes, at arrangørerne allerede nu ved, at dagen gentages til næste år - samme sted.

- Vi er rigtigt godt tilfredse. Det, vi har sat os for, er lykkedes. Målet var 500 deltagere. Vi ligger omkring de 
750, og det ser ovenikøbet ud til, at de har det godt både socialt og fagligt, lød det fra Lars Egelund Olsen, 
økologikonsulent fra Innovationscenter for Økologisk Landbrug, en af hovedkræfterne bag arrangementet.

Tilfredse udstillereTilfredse udstillereTilfredse udstillereTilfredse udstillere

Øko-markdagen er landsdækkende, hvor arrangørerne har samlet alle de mindre økologiske 
arrangementer, der tidligere er blevet holdt rundt i landet til en stor. Der er hentet inspiration fra både 
Sverige og Tyskland, hvor man netop har sådan en dag med økologisk fokus. Og ifølge Lars Egelund 
Olsen er også udstillerne tilfredse med arrangementet.

- Det er udstillerne, der også skal trække det, så at de indikerer, at de er tilfredse med arrangementet, det er 
vi glade for.

Samlet opbakningSamlet opbakningSamlet opbakningSamlet opbakning

Lars Egelund Olsen ser det som en fordel, at man med en samlet øko-markdag kan tilbyde et stort og 
fyldigt program i stedet for at skulle flere steder - både i forhold til at opsamle viden og i forhold til at skulle 
udstille sine produkter.

- Det gælder både for gæster, udstillere og konsulenter, lød det fra Lars Egelund Olsen, der glædede sig 
over, at alle konsulenthuse har bakket op om dagen og er medarrangører.

Hvid lupin kan erstatte sojaHvid lupin kan erstatte sojaHvid lupin kan erstatte sojaHvid lupin kan erstatte soja

DLG fremhævede blandt andet deres hvide lupin-sort Figaro.

- Den har et højt proteinindhold noget over de 30 procent, lød det fra senior salgskonsulent Steffen 
Lundsgaard, der kaldte den et godt bud i forhold til branchekonceptet om, at man i fremtiden ikke må 
bruge samme mængder soja i kvægfoderet.

- Vi skal have noget, der kan erstatte sojaen. Lupiner er et godt bud, da de kommer med meget protein. Og 
her har hvid lupin det højeste proteinindhold, ligesom den også har et højere fedtindhold og dækker godt 
af for ukrudt hurtigere.

Kræver præcisionKræver præcisionKræver præcisionKræver præcision

Han påpegede, at man generelt skal være skarp til at få lupinfrøene lagt i jorden ved såning.

- Lupiner er en svær afgrøde, man skal lære at kende. Det er en afgrøde, der kræver præcision med ens 
sådybde. Ellers risikerer man at skulle hoppe en strigling over, og så har vi problemet, sagde han.
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Hos DLG har de fire gange så meget lupin i fremavl end tidligere år. Det indikerer, at der er stor fokus på 
hjemmeavlet protein.

Yara tilbyder placeret gødning til økologerYara tilbyder placeret gødning til økologerYara tilbyder placeret gødning til økologerYara tilbyder placeret gødning til økologer

Fra 2023 kan økologiske producenter købe gødning hos Yara. Der er tale om den nyudviklede Yara Suna 
Bio 9-3-1, der kan bruges i de fleste afgrøder.

- Der hvor Yara Suna især udmærker sig er, at den kan placeres, fortalte agronom hos Yara, Jens Bach 
Andersen til øko-markdagen.

Han fremhævede at det er muligt både at bredsprede eller placere i forbindelse med såning, hvilket blev 
taget godt imod af økologisk landmand Filip Friis, der driver produktion med 850 hektar og 250 køer i 
Løgumkloster.

Interessant med placeringInteressant med placeringInteressant med placeringInteressant med placering

Rent geografisk ligger vi fordelagtigt i forhold til at bruge husdyrgødning, da der er mange 
husdyrproducenter i det sønderjyske.

- Men vi bliver stillet overfor en udfordring, når det ikke længere er tilladt at benytte konventionel 
husdyrgødning. Og der vil Yaras gødning være en interessant mulighed, netop fordi den kan placeres. Men 
det kræver, at det bliver til en pris, vi kan betale, lød det.

Ifølge Jens Bach Andersen er gødningen lavet at kød- og benmel samt blandt andet kyllingemøg. Det er en 
organisk gødning på ammoniumform, der skal omsættes i jorden.

Ny vårbygsort - otte procent bedreNy vårbygsort - otte procent bedreNy vårbygsort - otte procent bedreNy vårbygsort - otte procent bedre

Blandt udstillerne var Nordic Seed, der med glæde kunne fortælle, at de har en økologisk vårbyg-sort på 
vej, der har vist cirka otte procent bedre udbytte end de vårbygsorter, der allerede er på markedet.

- NOS 115.279-05, som den hedder indtil nu, gør det godt, sagde produktudvikler hos Nordic Seed, Hans 
Haldrup.

- Vi har den i fremavl, så den forventes klar til salg til sæson 2024, sagde han.

Mange fordeleMange fordeleMange fordeleMange fordele

Sorten udmærker sig ved det højere udbytte og ligger i foreløbige landsforsøg med et forholdstal på 110. 
Derudover er den nematoderesistent og har et middellangt, stift strå, der gør den velegnet i forhold til 
lejesæd. Den busker sig godt og har dermed en god konkurrenceevne mod ukrudt.

Mulig maltbygsortMulig maltbygsortMulig maltbygsortMulig maltbygsort

- Sorten er en krydsning mellem de allerede kendte sorter Ellinor og Stairway, hvilket giver indikation om, at 
det kan blive en sort egnet til maltbyg, da begge forældre har maltkvaliteter, ligesom den i foreløbige 
undersøgelser har vist gode tal. Men nu må vi se. Det er en lang proces at blive godkendt i forhold til malt, 
men det tegner godt, lød det fra den erfarne produktudvikler.
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Øko-markdag blev en succes 

  Landbrug Fyn 

29. juni 2022, 242 ord 

Henriette Lemvig 

 

 Artikel id: e8e61489  

Med cirka 750 gæster dagen igennem og engagerede udstillere og konsulenter, blev øko-Med cirka 750 gæster dagen igennem og engagerede udstillere og konsulenter, blev øko-Med cirka 750 gæster dagen igennem og engagerede udstillere og konsulenter, blev øko-Med cirka 750 gæster dagen igennem og engagerede udstillere og konsulenter, blev øko-
markdag på Erholm Slot præcis den gode oplevelse, som arrangørerne havde håbet. markdag på Erholm Slot præcis den gode oplevelse, som arrangørerne havde håbet. markdag på Erholm Slot præcis den gode oplevelse, som arrangørerne havde håbet. markdag på Erholm Slot præcis den gode oplevelse, som arrangørerne havde håbet. 

Den 15. juni blev den første samlede økologiske markdag afholdt på fynsk jord. Og det med en sådan 
succes, at arrangørerne allerede nu ved, at dagen gentages til næste år -samme sted.

-Vi er rigtigt godt tilfredse.

Det, vi har sat os for, er lykkedes.

Målet var 500 deltagere.

Vi ligger omkring de 750, og det ser ovenikøbet ud til, at de har det godt både socialt og fagligt, lød det fra 
Lars Egelund Olsen, økologikonsulent fra Innovationscenter for Økologisk Landbrug, en af hovedkræfterne 
bag arrangementet.

Tilfredse udstillere Øko-markdagen er landsdækkende, hvor arrangørerne har samlet alle de mindre 
økologiske a r rangementer, der tidligere er blevet holdt rundt i landet til en stor.

Der er hentet inspiration fra både Sverige og Tyskland, hvor man netop har sådan en dag med økologisk 
fokus. Og ifølge Lars Egelund Olsen er også udstillerne tilfredse med arrangementet.

-Det er udstillerne, der også skal trække det, så at de indikerer, at de er tilfredse med arrangementet, det er 
vi glade for.

Samlet opbakning Lars Egelund Olsen ser det som en fordel, at man med en samlet øko-markdag kan 
tilbyde et stort og fyldigt program i stedet for at skulle flere steder - både i forhold til at opsamle viden og i 
forhold til at skulle udstille sine produkter.

-Det gælder både for gæster, udstillere og konsulenter, lød det fra Lars Egelund Olsen, der glædede sig 
over, at alle konsulenthuse har bakket op om dagen og er medarrangører.
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Hvid  
lupin kan 

erstatte soja
DLG fremhævede blandt andet deres 
hvide lupin-sort Figaro.

- Den har et højt proteinindhold noget over 
de 30 procent, lød det fra senior salgskon-

sulent Steffen Lundsgaard, der kaldte den et godt bud i for-
hold til branchekonceptet om, at man i fremtiden ikke må bruge samme mæng-
der soja i kvægfoderet.

- Vi skal have noget, der kan erstatte sojaen. Lupiner er et godt bud, da de kom-
mer med meget protein. Og her har hvid lupin det højeste proteinindhold, lige-
som den også har et højere fedtindhold og dækker godt af for ukrudt hurtigere.

Kræver præcision
Han påpegede, at man ge-
nerelt skal være skarp til 
at få lupinfrøene lagt i jor-
den ved såning.

- Lupiner er en svær 
afgrøde, man skal lære at 
kende. Det er en afgrøde, 
der kræver præcision med 
ens sådybde. Ellers risike-
rer man at skulle hoppe en 
strigling over, og så har vi 
problemet, sagde han.

Hos DLG har de fire gan-
ge så meget lupin i fremavl 
end tidligere år. Det indike-
rer, at der er stor fokus på 
hjemmeavlet protein.

Ny vårbygsort  
– otte procent bedre

Blandt udstillerne var Nordic Seed, 
der med glæde kunne fortælle, at 

de har en økologisk vårbyg-sort på vej, 
der har vist cirka otte procent bedre ud-
bytte end de vårbygsorter, der allerede 
er på markedet.

- NOS 115.279-05, som den hedder ind-
til nu, gør det godt, sagde produktud-
vikler hos Nordic Seed, Hans Haldrup.

- Vi har den i fremavl, så den forventes 
klar til salg til sæson 2024, sagde han.

Mange fordele
Sorten udmærker sig ved det højere udbyt-
te og ligger i foreløbige landsforsøg med et 
forholdstal på 110. Derudover er den ne-

matoderesistent og har et middellangt, 
stift strå, der gør den velegnet i forhold til 
lejesæd. Den busker sig godt og har der-
med en god konkurrenceevne mod ukrudt.

Mulig maltbygsort
- Sorten er en krydsning mellem de al-
lerede kendte sorter Ellinor og Stairway, 
hvilket giver indikation om, at det kan 
blive en sort egnet til maltbyg, da begge 
forældre har maltkvaliteter, ligesom den 
i foreløbige undersøgelser har vist gode 
tal. Men nu må vi se. Det er en lang pro-
ces at blive godkendt i forhold til malt, 
men det tegner godt, lød det fra den er-
farne produktudvikler.

Hans Haldrup, 
produktudvik-
ler hos Nordic 
Seed, ser 
gode takter i 
ny økologisk 
vårbygsort, 
der har vist 
cirka otte 
procent bedre 
udbytte end 
de vårbyg-
sorter, der 
allerede er 
på markedet.

Øko-markdag  
blev en succes

Lars Egelund Olsen, økologikonsulent fra 
Innovationscenter for Økologisk Landbrug, 

en af hovedkræfterne bag arrangementet, er 
meget tilfreds med øko-markdagens forløb. 
Her er han flankeret af økologichef i Land-
brug & Fødevarer Kirsten Lund Jensen (tv) 
og adm. direktør for Innovationscenter for 

Økologisk Landbrug, Kirsten Holst (th). 

Med cirka 750 gæster dagen igennem og  
engagerede udstillere og konsulenter, blev øko-markdag  

på Erholm Slot præcis den gode oplevelse,  
som arrangørerne havde håbet.

Af Henriette Lemvig

Den 15. juni blev den før-
ste samlede økologiske 

markdag afholdt på fynsk 
jord. Og det med en sådan 
succes, at arrangørerne alle-
rede nu ved, at dagen genta-
ges til næste år - samme sted.

- Vi er rigtigt godt tilfredse. 
Det, vi har sat os for, er lykke-
des. Målet var 500 deltagere. 
Vi ligger omkring de 750, og 
det ser ovenikøbet ud til, at 
de har det godt både socialt 
og fagligt, lød det fra Lars 

Egelund Olsen, økologi-
konsulent fra Innova-
tionscenter for Øko-
logisk Landbrug, 
en af hovedkræf-
terne bag arran-
gementet.

Tilfredse 
udstillere
Øko-markda-
gen er lands-
dækkende, 
hvor arrangø-
rerne har sam-
let alle de min-
dre økologiske 

Senior salgskonsulent Steffen Lundsgaard 
fra DLG fremhævede blandt andet hvid 
lupins egenskaber som proteinkilde i 
kvægfoderet.
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Yara tilbyder 
placeret gødning  

til økologer
Fra 2023 kan økologiske produ-
center købe gødning hos Yara. Der 

er tale om den nyudviklede Yara Suna 
Bio 9-3-1, der kan bruges i de fleste af-
grøder.

- Der hvor Yara Suna især udmær-
ker sig er, at den kan placeres, fortalte 
agronom hos Yara, Jens Bach Ander-
sen til øko-markdagen.

Han fremhævede at det er muligt både 
at bredsprede eller placere i forbindel-
se med såning, hvilket blev taget godt 
imod af økologisk landmand Filip Friis, 
der driver produktion med 850 hektar 
og 250 køer i Løgumkloster.

Interessant med placering
Rent geografisk ligger vi fordelagtigt 

i forhold til at bruge husdyrgødning, 
da der er mange husdyrproducenter i 
det sønderjyske.

- Men vi bliver stillet overfor en udfor-
dring, når det ikke længere er tilladt at 
benytte konventionel husdyrgødning. 
Og der vil Yaras gødning være en inte-
ressant mulighed, netop fordi den kan 
placeres. Men det kræver, at det bliver 
til en pris, vi kan betale, lød det.

Ifølge Jens Bach Andersen er gødnin-
gen lavet at kød- og benmel samt blandt 
andet kyllingemøg. Det er en organisk 
gødning på ammoniumform, der skal 
omsættes i jorden.

- Det er interessant, at vi får mulighed for at placere gødningen, 
lød det som kommentar til Yaras nye økologiske gødning fra 
mælkeproducent Filip Friis fra Løgumkloster.

Omkring 750 gæster fandt frem til Erholm Slots arealer,  
da der den 15. juni blev afholdt den første samlede økologiske 

markdag for hele det økologiske Danmark.  
Fotos: Henriette Lemvig

Øko-markdag  
blev en succes

Jens Bach Andersen fra Yara præsenterede den nye økologiske gødning, Yara 
Suna.

a r r a n -
gementer, 

der tidligere er 
blevet holdt rundt 
i landet til en stor. 
Der er hentet in-
spiration fra både 
Sverige og Tysk-
land, hvor man 

netop har sådan en 
dag med økologisk 

fokus. Og ifølge Lars 

Egelund Olsen er også udstil-
lerne tilfredse med arrange-
mentet.

- Det er udstillerne, der også 
skal trække det, så at de indi-
kerer, at de er tilfredse med ar-
rangementet, det er vi glade for.

Samlet opbakning
Lars Egelund Olsen ser det som 
en fordel, at man med en sam-
let øko-markdag kan tilbyde et 
stort og fyldigt program i ste-
det for at skulle flere steder – 
både i forhold til at opsamle 
viden og i forhold til at skulle 
udstille sine produkter.

- Det gælder både for gæ-
ster, udstillere og konsulen-
ter, lød det fra Lars Egelund 
Olsen, der glædede sig over, 
at alle konsulenthuse har bak-
ket op om dagen og er medar-
rangører.
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Sammenhængen mellem mark og stald blev ikke glemt 
til Øko-Markdag 

  Økologisk Landbrug 

1. juli 2022, 388 ord 

MALTHE KARSTENSEN 

 

 Artikel id: e8ea9898  

ØKO-MARKDAG Økologiske mælkeproducenter bør gøre mere for at øge proteinindholdet i ØKO-MARKDAG Økologiske mælkeproducenter bør gøre mere for at øge proteinindholdet i ØKO-MARKDAG Økologiske mælkeproducenter bør gøre mere for at øge proteinindholdet i ØKO-MARKDAG Økologiske mælkeproducenter bør gøre mere for at øge proteinindholdet i 
græsmarkerne. Det fortalte ØkologiRådgivning Danmark til Øko-Markdag, hvor der også var græsmarkerne. Det fortalte ØkologiRådgivning Danmark til Øko-Markdag, hvor der også var græsmarkerne. Det fortalte ØkologiRådgivning Danmark til Øko-Markdag, hvor der også var græsmarkerne. Det fortalte ØkologiRådgivning Danmark til Øko-Markdag, hvor der også var 
fokus på helheden i det økologiske landbrug. fokus på helheden i det økologiske landbrug. fokus på helheden i det økologiske landbrug. fokus på helheden i det økologiske landbrug. 

Den første landsdækkende Øko-Markdag blev afholdt d. 15. juni, hvor Erholm Gods på Fyn dannede 
rammerne om arrangementet, som Innovationscenter for Økologisk Landbrug i samarbejde med en række 
økologiske rådgivningscentre og organisationer stod bag.

Med mere end 75 demonstrationsparceller, der både tæller kornafgrøder, grøntsager, græs og 
proteinafgrøder til human konsum, var der masser at se og høre om for de planteavlsinteresserede.

SKAL FAVNE BREDT Det var dog ikke kun planteavl, der var i fokus, for ifølge Innovationscenter for 
Økologisk Landbrug skal arrangementet favne bredt.

Øko-Markdag er da også inspireret af svenske Store Slätte Ekodag og tyske Öko-Feldtage, der ligeledes 
er landsdækkende arrangementer, hvor landmænd mødes for at udveksle erfaringer og få ny viden på 
tværs af alle grene af det økologiske landbrug.

MERE PROTEIN I GRÆSSET I løbet af dagen blev der afholdt flere faglige oplæg i det såkaldte ' 
Videnstelt'.

Her tog kvægrådgiver Birgitte Høyer og planteavlsrådgiver Niels-Kristian Knudsen fra ØkologiRådgivning 
Danmark ordet før middagstid, hvor de fremhævede sammenhængen mellem mark og stald og samtidig 
talte ind i den aktuelle markedssituation med høje priser på proteinfoder.

»Jo mere råprotein, vi kan dyrke i vores græs, jo mindre skal vi købe os til i tilskudsfoderet. Det betyder 
altså noget på bundlinjen at få mere fokus på kløvergræsset,« sagde Birgitte Høyer og konkluderede, at 
der bør være endnu mere selvforsyning hos de økologiske mælkeproducenter.

Ifølge Niels-Kristian Knudsen er det netop i kløvergræsset, at landmændene har gode muligheder for at 
dyrke mere råprotein, bl. a. fordi kløvergræs oftest udgør størstedelen af foderrationen.

ETABLERING ER AFGØRENDE Han rådede til at være særlig omhyggelig med etableringen.

»Den største enkeltfaktor for proteinindholdet er kløverprocenten.

Hvis man vil have 15-20 pct. råprotein i slættet, så skal man ligge på 30- 50 pct. kløver. Det kan godt være, 
at man kan få højere udbytter med en anden blanding eller med mere gødning, men det flytter ikke det 
store for selve andelen af kløver og proteinindhold.

Hvad angår kløverandelen er det især etableringen, der er afgørende,« sagde Niels-Kristian Knudsen.

Samtidig kan man vedligeholde kløverprocenten ved bl. a. at være opmærksom på sin slæt-strategi.

»Det er vigtigt, at man ikke kommer for sent ud i 1. slæt. Fordøjeligheden falder markant efter 18. maj, og det 
gælder også for blanding 35.

Den starter måske med et højere udgangspunkt, men udviklingen er den samme i alle blandinger,« sagde 
Niels-Kristian Knudsen.
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Stor øko-dag fik velbesøgt debut
Der dukkede langt flere 
op til den allerførste Øko-
Markdag end ventet. Det 
gjorde indhug i maden, 
men den store opbakning 
betyder også, at man vil 
afholde arrangementet 
igen.

Hurtigt blev parkeringsarealet fyldt 

op, og stemningen på pladsen var 

allerede god fra morgenstunden, 

da Innovationscenter for Økologisk 

Landbrug afholdt historiens første 

Øko-Markdag.

Her kunne gæsterne få ny viden 

og inspiration til hele paletten inden 

for økologisk landbrug. Radrensere, 

strigler og robotter demonstrerede 

deres evner til at skille skidt fra ka-

nel i korn- og roemarker, og rundt 

på de forskellige markstriber kunne 

man se forskellige planter i vækst, 

blandt andet eterafgrøder, blom-

sterblandinger, korn og hestebøn-

ner.

Konsulenter fra Innovationscen-

ter for Økologisk Landbrug og lokale 

rådgivningsvirksomheder havde da-

gen igennem travlt med at guide te-

matiserede rundvisninger og holde 

oplæg i vidensteltet. Også en lang 

række organisationer og forhand-

lere havde booket stande på plad-

sen for at vise frø, korn, maskiner, ny 

teknik og viden frem til målgruppen.

»Vi deltager på Øko-Markdag, 

fordi vi brænder for økologien. Vi har 

en masse maskiner, der henvender 

sig til økologisk jordbrug, så det er 

et perfekt sted for os at være,« ly-

der meldingen fra Leif Jensen, Yding 

Smedie & Maskiner.

»Vi har tidligere deltaget i flere for-

skellige mindre arrangementer, og vi 

synes, det er fedt, at det nu er samlet 

til et stort landsdækkende arrange-

ment. Vi deltager helt sikkert til næ-

ste Øko-Markdag,« tilføjer han.

DET SKAL GENTAGES
Og der bliver en næste gang. I Inno-

vationscenter for Økologisk Land-

brug er det nemlig en glad direktør 

- Kirsten Holst - der dagen derpå 

takker alle udstillere, virksomheder, 

forskere og konsulenter, som hjalp 

med at gøre dagen til en succes.

»Alle inden for økologisk landbrug 

løtede i flok og skabte en fælles fag-

lig dag. Vi havde håbet på at kunne 

samle 500 til dette første arrange-

ment, men vores bedste skøn er, at 

mindst 800 mødte op og bidrog til 

at det blev en dejlig dag med fokus 

på dyrkning, udvikling og fremtid for 

økologien,« siger Kirsten Holst.

LØB TØR FOR MAD
Faktisk mødte så mange gæster op, 

at madboderne måtte melde udsolgt 

omkring frokost, indtil der kom nye 

forsyninger.

»Det gør vi selvfølgelig bedre næ-

ste gang,« smiler Kirsten Holst, der 

er overbevist om, at Øko-Markdag er 

kommet for at blive.

»Vi kommer igen i 2024, og vi vil 

hurtigst muligt fastsætte datoen,« 

siger hun.

Tanken er, at Øko-Markdag frem-

over skal finde sted hvert andet år.

OGSÅ ELEVER MØDTE OP
Særligt fremtidens landbrug var i fo-

kus på Øko-Markdag, og netop frem-

tidens folk var mødt talstærkt op, da 

ca. 100 elever fra landets landbrugs-

skoler deltog i dagen. En af dem var 

21-årige Mads Stender fra Dalum 

Landbrugsskole, der deltog med 

hele holdet som en del af undervis-

ningen.

»Jeg er især interesseret i alt det 

teknologiske og i at se de forskellige 

redskaber til forskellige afgrøder. 

Det er også spændende at se de 

forskellige sorter og lære mere om, 

hvordan man dyrker og gøder dem. 

Her er jeg meget nysgerrig på at høre 

om alternativer til den konventio-

nelle form for gødning – for eksem-

pel eterafgrøder og restprodukter 

fra DAKA,« fortæller han.

Hans plan er at videreuddanne 

sig til produktionsleder og drive et 

konventionelt landbrug.

»Det har været en rigtig spæn-

dende dag, hvor jeg har hat fokus 

på, hvordan vi kan lære af det øko-

logiske landbrugs metoder og over-

føre dem til det konventionelle og 

samtidig spare på brugen af kunst-

gødning og kemi,« siger han.

Denne artikel er leveret af Innovati-

onscenter for Økologisk Landbrug

Økologiske mælkeprodu-
center bør gøre mere for 
at øge proteinindholdet i 
græsmarkerne. Det for-
talte ØkologiRådgivning 
Danmark til Øko-Mark-
dag, hvor der også var 
fokus på helheden i det 
økologiske landbrug.

Den første landsdækkende Øko-

Markdag blev afholdt d. 15. juni, hvor 

Erholm Gods på Fyn dannede ram-

merne om arrangementet, som In-

novationscenter for Økologisk Land-

brug i samarbejde med en række 

økologiske rådgivningscentre og or-

ganisationer stod bag.

Med mere end 75 demonstrati-

onsparceller, der både tæller korn-

afgrøder, grøntsager, græs og protei-

nafgrøder til human konsum, var der 

masser at se og høre om for de plan-

teavlsinteresserede.

SKAL FAVNE BREDT
Det var dog ikke kun planteavl, der 

var i fokus, for ifølge Innovationscen-

ter for Økologisk Landbrug skal ar-

rangementet favne bredt. 

Øko-Markdag er da også inspire-

ret af svenske Store Slätte Ekodag 

og tyske Öko-Feldtage, der ligeledes 

er landsdækkende arrangementer, 

hvor landmænd mødes for at ud-

veksle erfaringer og få ny viden på 

tværs af alle grene af det økologiske 

landbrug.

MERE PROTEIN I GRÆSSET
I løbet af dagen blev der afholdt flere 

faglige oplæg i det såkaldte ’Videns-

telt’. 

Her tog kvægrådgiver Birgitte 

Høyer og planteavlsrådgiver Niels-

Kristian Knudsen fra ØkologiRådgiv-

ning Danmark ordet før middagstid, 

hvor de fremhævede sammenhæn-

gen mellem mark og stald og sam-

tidig talte ind i den aktuelle mar-

kedssituation med høje priser på 

proteinfoder.

»Jo mere råprotein, vi kan dyrke 

i vores græs, jo mindre skal vi købe 

os til i tilskudsfoderet. Det betyder 

altså noget på bundlinjen at få mere 

fokus på kløvergræsset,« sagde Bir-

gitte Høyer og konkluderede, at der 

bør være endnu mere selvforsyning 

hos de økologiske mælkeproducen-

ter.

Ifølge Niels-Kristian Knudsen er 

det netop i kløvergræsset, at land-

mændene har gode muligheder for 

at dyrke mere råprotein, bl.a. fordi 

kløvergræs otest udgør størstedelen 

af foderrationen. 

ETABLERING ER AFGØRENDE
Han rådede til at være særlig omhyg-

gelig med etableringen.

»Den største enkeltfaktor for pro-

teinindholdet er kløverprocenten. 

Hvis man vil have 15-20 pct. råpro-

tein i slættet, så skal man ligge på 30-

50 pct. kløver. Det kan godt være, at 

man kan få højere udbytter med en 

anden blanding eller med mere gød-

ning, men det flytter ikke det store 

for selve andelen af kløver og pro-

teinindhold. Hvad angår kløveran-

delen er det især etableringen, der 

er afgørende,« sagde Niels-Kristian 

Knudsen.

Samtidig kan man vedligeholde 

kløverprocenten ved bl.a. at være 

opmærksom på sin slæt-strategi.

»Det er vigtigt, at man ikke kom-

mer for sent ud i 1. slæt. Fordøjelig-

heden falder markant eter 18. maj, 

og det gælder også for blanding 35. 

Den starter måske med et højere 

udgangspunkt, men udviklingen er 

den samme i alle blandinger,« sagde 

Niels-Kristian Knudsen.

Sammenhængen mellem mark og stald
blev ikke glemt til Øko-Markdag

Arrangørerne havde regnet med, at 

500 gæster ville møde op til Øko-Mark-

dag, men et skøn lyder, at der dukkede 

hele 800 op. Det gav udsolgt i madbo-

derne, men succesen betyder også, at 

planen er at gentage arrangementet. 

Foto: Karen Munk Nielsen
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arrangementet igen. arrangementet igen. arrangementet igen. arrangementet igen. 

Hurtigt blev parkeringsarealet fyldt op, og stemningen på pladsen var allerede god fra morgenstunden, da 
Innovationscenter for Økologisk Landbrug afholdt historiens første Øko-Markdag.

Her kunne gæsterne få ny viden og inspiration til hele paletten inden for økologisk landbrug. Radrensere, 
strigler og robotter demonstrerede deres evner til at skille skidt fra kanel i korn-og roemarker, og rundt på 
de forskellige markstriber kunne man se forskellige planter i vækst, blandt andet efterafgrøder, 
blomsterblandinger, korn og hestebønner.

Konsulenter fra Innovationscenter for Økologisk Landbrug og lokale rådgivningsvirksomheder havde 
dagen igennem travlt med at guide tematiserede rundvisninger og holde oplæg i vidensteltet. Også en lang 
række organisationer og forhandlere havde booket stande på pladsen for at vise frø, korn, maskiner, ny 
teknik og viden frem til målgruppen.

»Vi deltager på Øko-Markdag, fordi vi brænder for økologien. Vi har en masse maskiner, der henvender sig 
til økologisk jordbrug, så det er et perfekt sted for os at være,« lyder meldingen fra Leif Jensen, Yding 
Smedie & Maskiner.

»Vi har tidligere deltaget i flere forskellige mindre arrangementer, og vi synes, det er fedt, at det nu er 
samlet til et stort landsdækkende arrangement.

Vi deltager helt sikkert til næste Øko-Markdag,« tilføjer han.

DET SKAL GENTAGES Og der bliver en næste gang. I Innovationscenter for Økologisk Landbrug er det 
nemlig en glad direktør -Kirsten Holst -der dagen derpå takker alle udstillere, virksomheder, forskere og 
konsulenter, som hjalp med at gøre dagen til en succes.

»Alle inden for økologisk landbrug løftede i flok og skabte en fælles faglig dag. Vi havde håbet på at kunne 
samle 500 til dette første arrangement, men vores bedste skøn er, at mindst 800 mødte op og bidrog til at 
det blev en dejlig dag med fokus på dyrkning, udvikling og fremtid for økologien,« siger Kirsten Holst.

LØB TØR FOR MAD Faktisk mødte så mange gæster op, at madboderne måtte melde udsolgt omkring 
frokost, indtil der kom nye forsyninger.

»Det gør vi selvfølgelig bedre næste gang,« smiler Kirsten Holst, der er overbevist om, at Øko-Markdag er 
kommet for at blive.

»Vi kommer igen i 2024, og vi vil hurtigst muligt fastsætte datoen,« siger hun.

Tanken er, at Øko-Markdag fremover skal finde sted hvert andet år.

OGSÅ ELEVER MØDTE OP Særligt fremtidens landbrug var i fokus på Øko-Markdag, og netop fremtidens 
folk var mødt talstærkt op, da ca. 100 elever fra landets landbrugsskoler deltog i dagen. En af dem var 21-
årige Mads Stender fra Dalum Landbrugsskole, der deltog med hele holdet som en del af undervisningen.

»Jeg er især interesseret i alt det teknologiske og i at se de forskellige redskaber til forskellige afgrøder.

Det er også spændende at se de forskellige sorter og lære mere om, hvordan man dyrker og gøder dem.
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Her er jeg meget nysgerrig på at høre om alternativer til den konventionelle form for gødning - for 
eksempel efterafgrøder og restprodukter fra DAKA,« fortæller han.

Hans plan er at videreuddanne sig til produktionsleder og drive et konventionelt landbrug.

»Det har været en rigtig spændende dag, hvor jeg har haftfokus på, hvordan vi kan lære af det økologiske 
landbrugs metoder og overføre dem til det konventionelle og samtidig spare på brugen af kunstgødning 
og kemi,« siger han.

Denne artikel er leveret af Innovationscenter for Økologisk Landbrug.
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Stor øko-dag fik velbesøgt debut
Der dukkede langt flere 
op til den allerførste Øko-
Markdag end ventet. Det 
gjorde indhug i maden, 
men den store opbakning 
betyder også, at man vil 
afholde arrangementet 
igen.

Hurtigt blev parkeringsarealet fyldt 

op, og stemningen på pladsen var 

allerede god fra morgenstunden, 

da Innovationscenter for Økologisk 

Landbrug afholdt historiens første 

Øko-Markdag.

Her kunne gæsterne få ny viden 

og inspiration til hele paletten inden 

for økologisk landbrug. Radrensere, 

strigler og robotter demonstrerede 

deres evner til at skille skidt fra ka-

nel i korn- og roemarker, og rundt 

på de forskellige markstriber kunne 

man se forskellige planter i vækst, 

blandt andet eterafgrøder, blom-

sterblandinger, korn og hestebøn-

ner.

Konsulenter fra Innovationscen-

ter for Økologisk Landbrug og lokale 

rådgivningsvirksomheder havde da-

gen igennem travlt med at guide te-

matiserede rundvisninger og holde 

oplæg i vidensteltet. Også en lang 

række organisationer og forhand-

lere havde booket stande på plad-

sen for at vise frø, korn, maskiner, ny 

teknik og viden frem til målgruppen.

»Vi deltager på Øko-Markdag, 

fordi vi brænder for økologien. Vi har 

en masse maskiner, der henvender 

sig til økologisk jordbrug, så det er 

et perfekt sted for os at være,« ly-

der meldingen fra Leif Jensen, Yding 

Smedie & Maskiner.

»Vi har tidligere deltaget i flere for-

skellige mindre arrangementer, og vi 

synes, det er fedt, at det nu er samlet 

til et stort landsdækkende arrange-

ment. Vi deltager helt sikkert til næ-

ste Øko-Markdag,« tilføjer han.

DET SKAL GENTAGES
Og der bliver en næste gang. I Inno-

vationscenter for Økologisk Land-

brug er det nemlig en glad direktør 

- Kirsten Holst - der dagen derpå 

takker alle udstillere, virksomheder, 

forskere og konsulenter, som hjalp 

med at gøre dagen til en succes.

»Alle inden for økologisk landbrug 

løtede i flok og skabte en fælles fag-

lig dag. Vi havde håbet på at kunne 

samle 500 til dette første arrange-

ment, men vores bedste skøn er, at 

mindst 800 mødte op og bidrog til 

at det blev en dejlig dag med fokus 

på dyrkning, udvikling og fremtid for 

økologien,« siger Kirsten Holst.

LØB TØR FOR MAD
Faktisk mødte så mange gæster op, 

at madboderne måtte melde udsolgt 

omkring frokost, indtil der kom nye 

forsyninger.

»Det gør vi selvfølgelig bedre næ-

ste gang,« smiler Kirsten Holst, der 

er overbevist om, at Øko-Markdag er 

kommet for at blive.

»Vi kommer igen i 2024, og vi vil 

hurtigst muligt fastsætte datoen,« 

siger hun.

Tanken er, at Øko-Markdag frem-

over skal finde sted hvert andet år.

OGSÅ ELEVER MØDTE OP
Særligt fremtidens landbrug var i fo-

kus på Øko-Markdag, og netop frem-

tidens folk var mødt talstærkt op, da 

ca. 100 elever fra landets landbrugs-

skoler deltog i dagen. En af dem var 

21-årige Mads Stender fra Dalum 

Landbrugsskole, der deltog med 

hele holdet som en del af undervis-

ningen.

»Jeg er især interesseret i alt det 

teknologiske og i at se de forskellige 

redskaber til forskellige afgrøder. 

Det er også spændende at se de 

forskellige sorter og lære mere om, 

hvordan man dyrker og gøder dem. 

Her er jeg meget nysgerrig på at høre 

om alternativer til den konventio-

nelle form for gødning – for eksem-

pel eterafgrøder og restprodukter 

fra DAKA,« fortæller han.

Hans plan er at videreuddanne 

sig til produktionsleder og drive et 

konventionelt landbrug.

»Det har været en rigtig spæn-

dende dag, hvor jeg har hat fokus 

på, hvordan vi kan lære af det øko-

logiske landbrugs metoder og over-

føre dem til det konventionelle og 

samtidig spare på brugen af kunst-

gødning og kemi,« siger han.

Denne artikel er leveret af Innovati-

onscenter for Økologisk Landbrug

Økologiske mælkeprodu-
center bør gøre mere for 
at øge proteinindholdet i 
græsmarkerne. Det for-
talte ØkologiRådgivning 
Danmark til Øko-Mark-
dag, hvor der også var 
fokus på helheden i det 
økologiske landbrug.

Den første landsdækkende Øko-

Markdag blev afholdt d. 15. juni, hvor 

Erholm Gods på Fyn dannede ram-

merne om arrangementet, som In-

novationscenter for Økologisk Land-

brug i samarbejde med en række 

økologiske rådgivningscentre og or-

ganisationer stod bag.

Med mere end 75 demonstrati-

onsparceller, der både tæller korn-

afgrøder, grøntsager, græs og protei-

nafgrøder til human konsum, var der 

masser at se og høre om for de plan-

teavlsinteresserede.

SKAL FAVNE BREDT
Det var dog ikke kun planteavl, der 

var i fokus, for ifølge Innovationscen-

ter for Økologisk Landbrug skal ar-

rangementet favne bredt. 

Øko-Markdag er da også inspire-

ret af svenske Store Slätte Ekodag 

og tyske Öko-Feldtage, der ligeledes 

er landsdækkende arrangementer, 

hvor landmænd mødes for at ud-

veksle erfaringer og få ny viden på 

tværs af alle grene af det økologiske 

landbrug.

MERE PROTEIN I GRÆSSET
I løbet af dagen blev der afholdt flere 

faglige oplæg i det såkaldte ’Videns-

telt’. 

Her tog kvægrådgiver Birgitte 

Høyer og planteavlsrådgiver Niels-

Kristian Knudsen fra ØkologiRådgiv-

ning Danmark ordet før middagstid, 

hvor de fremhævede sammenhæn-

gen mellem mark og stald og sam-

tidig talte ind i den aktuelle mar-

kedssituation med høje priser på 

proteinfoder.

»Jo mere råprotein, vi kan dyrke 

i vores græs, jo mindre skal vi købe 

os til i tilskudsfoderet. Det betyder 

altså noget på bundlinjen at få mere 

fokus på kløvergræsset,« sagde Bir-

gitte Høyer og konkluderede, at der 

bør være endnu mere selvforsyning 

hos de økologiske mælkeproducen-

ter.

Ifølge Niels-Kristian Knudsen er 

det netop i kløvergræsset, at land-

mændene har gode muligheder for 

at dyrke mere råprotein, bl.a. fordi 

kløvergræs otest udgør størstedelen 

af foderrationen. 

ETABLERING ER AFGØRENDE
Han rådede til at være særlig omhyg-

gelig med etableringen.

»Den største enkeltfaktor for pro-

teinindholdet er kløverprocenten. 

Hvis man vil have 15-20 pct. råpro-

tein i slættet, så skal man ligge på 30-

50 pct. kløver. Det kan godt være, at 

man kan få højere udbytter med en 

anden blanding eller med mere gød-

ning, men det flytter ikke det store 

for selve andelen af kløver og pro-

teinindhold. Hvad angår kløveran-

delen er det især etableringen, der 

er afgørende,« sagde Niels-Kristian 

Knudsen.

Samtidig kan man vedligeholde 

kløverprocenten ved bl.a. at være 

opmærksom på sin slæt-strategi.

»Det er vigtigt, at man ikke kom-

mer for sent ud i 1. slæt. Fordøjelig-

heden falder markant eter 18. maj, 

og det gælder også for blanding 35. 

Den starter måske med et højere 

udgangspunkt, men udviklingen er 

den samme i alle blandinger,« sagde 

Niels-Kristian Knudsen.

Sammenhængen mellem mark og stald
blev ikke glemt til Øko-Markdag

Arrangørerne havde regnet med, at 

500 gæster ville møde op til Øko-Mark-

dag, men et skøn lyder, at der dukkede 

hele 800 op. Det gav udsolgt i madbo-

derne, men succesen betyder også, at 

planen er at gentage arrangementet. 

Foto: Karen Munk Nielsen

ØKO-MARKDAG 

AF LINDA MICHELLE HANDRUP

PRESSEANSVARLIG, 

INNOVATIONSCENTER FOR 

ØKOLOGISK LANDBRUG

ØKO-MARKDAG 

AF MALTHE KARSTENSEN
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Sorter af hvede og byg, der målrettet er fremavlet til økologi blev fremvist på Øko-Markdag. Sorter af hvede og byg, der målrettet er fremavlet til økologi blev fremvist på Øko-Markdag. Sorter af hvede og byg, der målrettet er fremavlet til økologi blev fremvist på Øko-Markdag. Sorter af hvede og byg, der målrettet er fremavlet til økologi blev fremvist på Øko-Markdag. 

KUGLEHVEDE, POPKORN OG Dansk spelt på den ene side og nummersorter som NOS 415016.17 og 
115.279-05 på den anden.

Der er kommet gang i den økologiske forædling af korn, og på Øko-Markdag præsenterede forædlere fra 
henholdsvis Agrologica og Nordic Seed et udvalg af sorter, som er lovende i forhold til dyrkning under 
økologiske forhold.

Forædling er tidkrævende, men nu er de første økologiske sorter på vej gennem afprøvning og 
Landsforsøg, og de rammer, om alt går vel, markedet og de økologiske landmænd de kommende år.

Det er projekterne ØkoSort I og II, der siden 2014 har skabt basis for den målrettede økologiske forædling, 
hvor fokus har været at fremavle sunde og robuste sorter af hvede og byg.

Sorter til nicher og stordriftSorter til nicher og stordriftSorter til nicher og stordriftSorter til nicher og stordrift

Udvalget er som antydet bredt. Nordic Seed har fokus på højtydende og sunde fodersorter, mens Anders 
Borgen, Agrologica, er optaget af at fremavle sorter til nichemarkederne, bl. a. brødhvede til de økologiske 
møllerier. Det kan være hvedesorter med særlige bagekvaliteter og farver eller for eksempel Dansk spelt, 
som de besøgende kunne se i en af parcellerne.

-Det er en sort, som blev fundet i Danmark i 1928, og som siden er blevet opbevaret i en russisk genbank, 
fortæller Anders Borgen, der har opformeret den fra 50 kerner.

Han beskriver sorten som meget lig de sorter, vi i dag anvender fra Schweitz.

-Men hvorfor importere fra udlandet, når der findes en dansk sort. Det er der da en god historie i, siger han.

Øko-værdiafprøvning er etableret Anders Borgen og Hans Haldrup, der er produktudvikler hos Nordic 
Seed, er enige om, at det har været lærerigt at deltage i ØkoSort, der formelt slutter 30. juni.

-Vi har lært meget om økologi, ukrudt og skadedyr i kraft af projektet, og vi fortsætter den økologiske 
forædling på kommercielle vilkår, når projektet udløber. Takket være projektet har vi fået etableret en 
særskilt økologisk værdiafprøvning, så sorter, der klarer sig særligt godt under økologiske forhold, nu kan 
komme gennem nåleøjet, uanset hvordan de præsterer konventionelt, forklarer Hans Haldrup, der 
forventer, at Nordic Seed har nye økologiske sorter klar til markedet i 2025.

Anders Borgen fremhæver på sin side værdien af samarbejdet med Nordic Seed, som har styrket 
Agrologicas forsøgsteknologi og givet adgang til genomiske sortsdata.

Øko-brødhvede er et lille marked Agrologica har som nævnt fokus på nichemarkederne.

-De store foderafgrøder kan fungere i den traditionelle forædling, men bliver det bare en smule mindre end 
det, er der ikke nogen forretning i forædlingen. Der ville ikke være såsæd af økologisk brødhvede på 
markedet, hvis ikke andre servicerer nicherne, lyder det fra Anders Borgen, der også har sorter på vej til 
markedet.

I første omgang er der tale om vinterhvedesorten Popkorn og vårhveden Mariagertopa, som i år dyrkes på 
500 ha, og som forhandles gennem foreningen Landsorten..

Side 58 af 61Genereret af  / Infomedia, 28. november 2022 09:40



D e store foderafgrøder kan fungere i den traditionelle forædling, men bliver det bare en smule mindre end 
det, er der ikke nogen forretning i forædlingen.

Side 59 af 61Genereret af  / Infomedia, 28. november 2022 09:40



26. juli 2022, Økologi, Sektion 1, Side 10, KAREN MUNK NIELSEN, <em class="highlight highlight_43653">INNOVATIONSCENTER</em>
FOR <em class="highlight highlight_43653">ØKOLOGISK</em> <em class="highlight highlight_43653">LANDBRUG</em>, 488 ord

10 ●  ØKOLOGI ● JULI 2022

KUGLEHVEDE, POPKORN OG Dansk spelt 
på den ene side og nummersorter som 
NOS 415016.17 og 115.279-05 på den an-
den. Der er kommet gang i den øko-
logiske forædling af korn, og på Øko-
Markdag præsenterede forædlere fra 
henholdsvis Agrologica og Nordic Seed 
et udvalg af sorter, som er lovende i for-
hold til dyrkning under økologiske for-
hold.

Forædling er tidkrævende, men nu er 
de første økologiske sorter på vej gen-
nem afprøvning og Landsforsøg, og de 
rammer, om alt går vel, markedet og de 
økologiske landmænd de kommende år.

Det er projekterne ØkoSort I og II, 
der siden 2014 har skabt basis for den 
målrettede økologiske forædling, hvor 
fokus har været at fremavle sunde og ro-
buste sorter af hvede og byg. 

Sorter til nicher og stordrift
Udvalget er som antydet bredt. Nordic 
Seed har fokus på højtydende og sunde 
fodersorter, mens Anders Borgen, Agro-
logica, er optaget af at fremavle sorter 
til nichemarkederne, bl.a. brødhvede til 
de økologiske møllerier. Det kan være 
hvedesorter med særlige bagekvaliteter 
og farver eller for eksempel Dansk spelt, 
som de besøgende kunne se i en af par-
cellerne.

- Det er en sort, som blev fundet i 
Danmark i 1928, og som siden er blevet 
opbevaret i en russisk genbank, fortæller 
Anders Borgen, der har opformeret den 
fra 50 kerner. 

Han beskriver sorten som meget lig 
de sorter, vi i dag anvender fra Schweitz.

- Men hvorfor importere fra udlandet, 
når der findes en dansk sort. Det er der 
da en god historie i, siger han. 

Øko-værdiafprøvning er etableret
Anders Borgen og Hans Haldrup, der er 
produktudvikler hos Nordic Seed, er eni-
ge om, at det har været lærerigt at delta-
ge i ØkoSort, der formelt slutter 30. juni.

- Vi har lært meget om økologi, 
ukrudt og skadedyr i kraft af projektet, 
og vi fortsætter den økologiske foræd-
ling på kommercielle vilkår, når projek-
tet udløber. Takket være projektet har 
vi fået etableret en særskilt økologisk 
værdiafprøvning, så sorter, der klarer 

sig særligt godt under økologi-
ske forhold, nu kan komme gen-
nem nåleøjet, uanset hvordan 
de præsterer konventionelt, for-
klarer Hans Haldrup, der for-
venter, at Nordic Seed har nye 
økologiske sorter klar til mar-
kedet i 2025.

Anders Borgen fremhæver 
på sin side værdien af samar-
bejdet med Nordic Seed, som 
har styrket Agrologicas forsøgs-
teknologi og givet adgang til 
genomiske sortsdata.

Øko-brødhvede er et lille marked
Agrologica har som nævnt fo-
kus på nichemarkederne. 

- De store foderafgrøder kan 
fungere i den traditionelle for-
ædling, men bliver det bare en 

smule mindre end det, er der ikke nogen 
forretning i forædlingen. Der ville ikke 
være såsæd af økologisk brødhvede på 
markedet, hvis ikke andre servicerer ni-
cherne, lyder det fra Anders Borgen, der 
også har sorter på vej til markedet. 

I første omgang er der tale om vinter-
hvedesorten Popkorn og vårhveden Ma-
riagertopa, som i år dyrkes på 500 ha, 
og som forhandles gennem foreningen 
Landsorten. ●

ØKOLOGISK KORNFORÆDLING  
ER EN REALITET

Sorter af hvede og byg, der målrettet er  
fremavlet til økologi blev fremvist på Øko-Markdag.

AF KAREN MUNK NIELSEN,  
INNOVATIONSCENTER FOR  
ØKOLOGISK LANDBRUG

●
De store 
foderafgrøder 
kan fungere 
i den tra-
ditionelle 
forædling, 
men bliver det 
bare en smule 
mindre end 
det, er der 
ikke nogen 
forretning i 
forædlingen.

Anders Borgen, Agrologica har deltaget i arbej-
det med økologisk sortsforædling sammen med 
Nordic Seed.

Foto: Karen M
unk N

ielsen
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