
Ny øko-event i marken  
 
Økologi er omdrejningspunktet på en helt ny markdag med demonstrationer, dyrkning, udstillinger 
og netværk. Arrangementet ØkoMarkdag holdes i juni på det fynske gods Erholm. 
 
Tekst: Lars Egelund Olsen, Innovationscenter for Økologisk Landbrug, og Julie S. Christiansen, 
HortiAdvice 
Foto: Linda R. Duve 
Mail: lols@icoel.dk 
 
For første gang samler firmaer, maskinhandlere, rådgivere og organisationer kræfterne og lave én 
stor landsdækkende dag med udstillinger, demonstrationer, foredrag, netværk, madmarked og meget 
andet med fokus på økologisk dyrkning. Målgruppen er økologiske landmænd, gartnere og frugtav-
lere. 
 
Centralt i landet 
Det bliver en kompakt dag i flotte rammer på Erholm Fødevaremarked, der favner den økologiske 
dyrkning bredt. Fødevaremarkedet ligger ved Aarup på Fyn, tæt på motorvejen, og ØkoMarkdag er 
dermed centralt placeret i landet. På markdagen vil der være et bredt spektrum af forskellige grøn-
sagskulturer, og alle arter af korn, majs, roer, bælgfrugter samt græs er på paletten. Det vil blive 
krydret med en bred vifte af udstillere lige fra økologirådgivning over grovvareforretninger til ma-
skinudstillere med autonome robotter, faglige indlæg i et videnstelt og rundvisninger med faglige 
specialister. Alt er centreret om et område med madboder i bedste streetfoodstil. 
 
Økologisk grønsagsdyrkning  
Et område på ØkoMarkdag er dedikeret til grønsager. Her er der forskellige udplantede kulturer, 
maskiner og rådgivning rettet mod økologisk grønsagsdyrkning foruden en autonom robot, der ud-
fører ukrudtskontrol i en grønsagskultur.   
 
Demonstrationer og guidede ture 
ØkoMarkdag byder på kørende demonstrationer i både landbrugs- og grønsagsafgrøder, bl.a. tre 
forskellige robotter, der benytter hver sin teknik til at rense både mellem og i afgrøderækken. Det er 
første gang, de tre robotter er samlet samme sted, så man kan se, hvor langt denne nye teknologi er 
nået, og høre om perspektiverne med robotter. 
Under hele arrangementet tilbydes guidede ture, hvor en fagspecialist viser rundt til relevante afgrø-
der og udstillere. 
 
Speakers Corner 
Dagen igennem vil der være faglige indlæg af cirka 15 minutters varighed og mulighed for spørgs-
mål i et særligt videnstelt. Her kommer forskere og rådgivere med faglige oplæg indenfor hvert de-
res felt. Eksempelvis er sunde sorter af frugt og bær til økologisk produktion et af emnerne. Kom, 
lyt og spørg.  
 
Foto: 
1. (Ny øko-event i marken): 
Ud over maskiner, demonstrationer og foredrag vil der på ØkoMarkdag være madboder i bedste 
streetfood stil.  



 
BOKS 1 
Tid og sted 
• 15. juni 2022 kl. 9.00-20.00 
• Erholm Fødevaremarked, Ka-

ren Borchenfeldtsvej 2, 5560 
Aarup 

• Gratis adgang  
• Mad og drikke kan købes 

 
BOKS 2 
Gartneriklynge 
• Demoareal, hvor robotten Naio 

OZ-440 har renholdt i grønsa-
ger. 

• Demonstration af stor strigle. 
• Udstilling af maskiner til etab-

lering og renholdelse frilands-
grønsager. 

• Småplanter og frøsortiment. 
• Sunde sorter af frugt og bær til 

økologisk produktion. 
• Kompostkvalitet og vurdering 

af kompost. 
• Dyrkning af grønsager. 
• Biostimulanter. 
• Plantebaserede gødninger. 
• Gartneriklyngen dannes af 

Yding Smedie & Maskiner, 
Aarhus Universitet Institut for 
Fødevarer, Seedcom og Horti-
Advice. 

 
BOKS 3 
Arrangører 
Innovationscenter for Økologisk 
Landbrug arrangerer ØkoMarkdag 
2022 i samarbejde med: 
• Økologisk VKST 
• Velas Økologi 
• Icrofs 
• ØkologiRådgivning Danmark 
• Økologisk Landsforening 
• AgriNord 
• Syddansk Økologi  
• Landbrug & Fødevarer 



 
 
 


