
Økologi 
på tværs i kommunen

- Sådan kommer du i gang
- Økologiens hus d. 9. november 2016



Dagsorden
9.30 Intro til Økologisk Landsforening og til økologiske græsningslaug

v. Iben Alber Christansen, Økologisk Landsforening

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 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 Kaffepause 

11.15 Hvordan kan Økologisk Landsforening hjælpe kommunens landmænd med omlægning til 
økologisk drift? V. Peter Søndergaard og Jens Hermansen, Økologisk landsforening

11.45 Hvordan lægges kommunens køkkener om?
Hvilke positive effekter har omlægningen og hvordan bliver det muligt? Hvordan kan 
kommunen understøtte denne rejse? V. Rikke Thorøe Grønning, chefkonsulent, Foodservice, Økologisk landsforening

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

13.00 -14.00 Sandwich og netværk ved stande

Stande: Recirkulerede næringsstoffer fra by til land, Forstærket klimaindsats, Samfundsnyttigt 
landbrug, Omlægningstjek, Græsningslaug, Foodservice.



Guide til afsætning af kød 
fra økologiske græsningslaug

Et projekt støttet af Fonden for Økologisk landbrug 
(grønne ildsjæle for lokal afsætning)

På baggrund af erfaringer fra 13 græsningslaug i Vejle Kommune udvikles og 
beskrives de bedste koncepter for græsningslaug, og de mest velfungerende modeller 
testes/igangsættes i yderligere to områder omkring Århus i samarbejde med 
kvægbrugere, kommuner og borgere. 



• Unikt samarbejde Vejle Kommune, lokale borgere og kvægbrugere 
• 13 græsningslaug etableret på naturarealer omkring Vejle. 
• To dyreholdere
• Kommunen står for hegning af arealerne, kvægbrugerne står for 

kvægproduktionen og lokale borgere/forbrugerne tilser dyrene, får 
gode naturoplevelser og køber kødet. 

• Men hvilke indsatser skaber de mest velfungerende græsningslaug?



Beskrivelse af de bedste koncepter for græsningslaug
Fællesskab om:
Pleje af bynær natur – i et positivt samspil mellem økologisk landbrug, borgere 
og kommune.
At engagere borgere – især børnefamilier – i positive oplevelser med natur, dyr 
og gode bøffer.
At afsætte naturkødet til en fornuftig pris.

Video
Børnehuset Gaia
https://youtu.be/M7Sx6c8hTKc

Koncepter beskrevet og formidlet til kvægbrugere, kommuner og 
borgergrupper.

https://youtu.be/M7Sx6c8hTKc


Hjemmeside m tre indgangsvinkler

http://okologi.dk/landbrug/viden/graesningslaug

http://okologi.dk/landbrug/viden/graesningslaug


Event på Sønder Torv i Vejle august 2016

Kokkeskolen med naturkød

Kommune, dyreholdere, 
Økologisk landsforening

Græsningslaug med ko Fødevarefællesskab



Samarbejde skaber merværdi

Græsningslaug er et godt sted at starte



… og menneskerFind al info om økologiske græsningslaug:
http://okologi.dk/landbrug/projekter/kvaeg/koedproduktion/guide-til-afsaetning-af-koed-fra-oekologiske-graesningslaug

http://okologi.dk/landbrug/projekter/kvaeg/koedproduktion/guide-til-afsaetning-af-koed-fra-oekologiske-graesningslaug

