
Kom med til en spændende dag hos Økologisk landsforening, fyldt med konkrete 
eksempler på hvad økologi kan være med til at flytte i kommunen når målene er 

mere natur, borgerinddragelse og udvikling af bynære områder.

09.00 Ankomst samt kaffe og brød
09.30 Introduktion til dagen og til økologiske græsningslaug – sådan kommer du i gang.
 v/ Iben Alber Christiansen fra Økologisk landsforening

GRÆSNINGSLAUG OG MERE NATUR
10.00 Sådan skaber vi mere og bedre natur med lodsejer- og borgerinddragelse ved opstart af græsningslaug
 v/ Britta Edelberg, Grønt forum, teknik og miljø i Vejle kommune
10.30 Hvordan kommer kommunen godt i gang med at samarbejde med landmændene?
 v/ Bo Levesen, Natur og friluftsliv, teknik og miljø i Vejle kommune & Michael Kjerkegaard, Økologisk kvægavler
11.00 Kort kaffepause

OMLÆGNING TIL ØKOLOGI
11.15 Hvordan kan Økologisk Landsforening hjælpe kommunens landmænd med omlægning til økologisk drift?
 Hvilke muligheder kan det åbne? – økonomi, arbejdspladser, innovation, bæredygtighed
 v/ Peter Søndergaard & Jens Hermansen fra Økologisk landsforening
11.45 Hvordan lægges kommunens køkkener om? 
 Hvilke positive effekter har omlægningen? Hvordan bliver det muligt?  
 Og hvordan kan kommunen understøtte denne rejse?  
 v/ Rikke Thorøe Grønning Chefkonsulent, Foodservice i Økologisk landsforening  

ØKOLOGIENS BETYDNING FOR KOMMUNEN
12.15 Hvordan kan alle disse tiltag omkring økologi bruges hjemme i min kommune?  
 v/ Anette Friis, Erhvervskonsulent Odsherred kommune
12.45 Opsamling og præsentation af stande
 v/ Majbrit Terkelsen, Økologisk landsforening

FROKOST
13.00 Frokost og netværk ved stande
 Her er der mulighed for at tale mere med oplægsholdere og øvrige personer i Økologiens hus,  
 der arbejder med omlægning til økologi. Fx køkkener, politik, naturpleje, landbrug, social bæredygtighed.

TILMELDING SENEST MANDAG D. 7. NOVEMBER 2016  
via tilmeld@okologi.dk -  skriv ”økologi på tværs” i emnefeltet.

KOM OG FÅ MERE VIDEN OM
• At få plejet bynær natur  

– i et positivt samspil mellem økolo-
gisk landbrug, borgere og kommune.

• At engagere borgere  
– især børnefamilier i positive ople-
velser med natur, dyr og gode bøffer.

• At bruge økologien som et tvær- 
fagligt samlingspunkt i kommunen

ØKOLOGI PÅ TVÆRS I KOMMUNEN

Onsdag d. 9. november 2016 
Økologiens Hus, Silkeborgvej 260, 8230 Aabyhøj 

(Husk at få en p-billet i receptionen v. ankomst)


