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21. september danner 
Erene og Evald Vesterga-
ards økologiske gårdme-
jeri ramme om økologi-
seminar for landmænd. 
Tre topaktuelle emner er 
på programmet

SEMINAR: Økologisk Landsforenings 
seminar tager tre aktuelle emner un-
der behandling, og der bliver både 
noget for mark- og kvæginteresse-
rede, lover arrangør og projektle-

der Karen Munk Nielsen, Økologisk 
Landsforening. 

- Kulstof og frugtbar jord er et 
varmt emne, som økologiske land-
mænd viser en stor og stigende in-
teresse for. Der er en voksende er-
kendelse af, at vi er nødt til at tænke 
mere i humusopbygning og jordens 
kvalitet for at sikre fremtidige udbyt-
ter. Jorden indeholder store mæng-
der næringsstoffer og kan binde 
endnu fl ere, hvis man kan øge kul-
stofi ndholdet. Spørgsmålet er, hvor-
dan man bedst gør det i praksis, og 
hvilken effekt man kan opnå, siger 
hun. 

Det er to garvede økologikonsu-
lenter, Bjarne Hansen, Økologisk 
Landsforening, og Michael Tersbøl, 
ØkologiRådgivning Danmark, som 
holder oplæg og efterfølgende tager 
deltagerne med under jorden i en af 
gårdens marker for at se og disku-
tere jordstruktur, recirkulering af næ-
ringsstoffer fra byer og industri samt 
frugtbarhed.

Bliv klogere på kød og klima
Seminarets øvrige emner er dels lo-
kalt samarbejde om at dyrke protein-
foder samt kød, klima og natur.

- Der er uden tvivl en forventning 

blandt forbrugerne om, at økologien 
også tager ansvar i forhold til klima, 
natur og drivhuseffekt. Det står ikke 
i økologireglerne, så det er en ud-
fordring, hver enkelt landmand må 
forholde sig til. Kødproduktion og 
klima er komplekst, og der svirrer 
mange meninger i medierne om kød 
og klima. 

På seminaret vil konsulent Maj-
brit Terkelsen udrede, hvad der er 
op og ned i debatten, og hvad man 
helt konkret kan gøre for at give øko-
logisk kød en bedre klimaprofi l, fort-
sætter Karen Munk Nielsen.

Demo i marken
Det, at seminaret holdes på et land-
brug, giver nogle unikke muligheder 
for at koble teori og praksis. Efter 
oplæggene går deltagerne i marken 
i mindre grupper, inden seminaret 
slutter med kaffe og ostemadder kl. 
16. Det er gratis at deltage i semi-
naret, men tilmelding til Økologisk 
Landsforening senest 16. september 
er nødvendig af hensyn til forplejning 
og det begrænsede deltagerantal. 
Program, praktiske informationer og 
tilmelding fi ndes på hjemmesiden 
okologi.dk/kalender.
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Såsæd og frø leveres fragtfrit (brofaste øer) 
over hele landet:

Sikkerhed for...
• Certificeret såsæd af høj kvalitet
• Sunde, robuste sorter med stort udbytte
• Rettidig levering
• Leveres i 500 kg big bags eller 50 kg sække

Vinterraps
Quartz: Bedste vinterfasthed,  
højestydende, velegnet til direkte høst
Vinterbyg
KWS Infinity: Bedste 2r vinterbyg
Vinterhvede
KWS Montana: 
Sund og godkendt brødhvede
Dichter: 
Sund og vinterfast. Tysk A-6 kvalitetshvede
Ellvis: 
Brødhvede med unik vinterfasthed
KWS Milaneco: 
Sund og specielt forædlet til økologisk dyrkning. 
Brødhvede kvalitet.
Elixer: 
Unik sygdomsresistens
Vinterrug 
Rubin: Vinterfast og sund 
med brødkvalitet

Forslag til Indhold:
Krav til at blive godkendt som praktikpladsvært
> Størrelse, produktion, uddannelse
Hvad skal eleven lære
> Hvad forventer skolen, at eleven lærer i praktikken?
Rettigheder og pligter, når du ansætter elever
> Løn og ansættelsesvilkår
> Hvad koster det at have en elev?
> Indgåelse af uddannelsesaftaler
Motivation og arbejdsglæde
> Arbejdsplanlægning - hvilke muligheder har vi?
> Forventningsafstemning - hvordan gør man det?
> Hvad kan man forlange af et ungt menneske?
> Hvad forlanger de af læremesteren?
Barrierer for at være praktikvært
> Hvor ser du som landmand de største barrierer?
> Hvordan nedbryder vi disse barrierer?

Gratis tilbud til ERFA - grupper

VIL DU UDDANNE FREMTIDENS 
ØKO-LANDMAND?

I samarbejde med LandboUngdom udbyder Økologisk Landsforening 
nedenstående temaindlæg til vinterens erfamøder.

Praktisk:
Varighed  
Ca. 2-3 timer:  Formiddag, eftermiddag eller aftenmøde
Indledere
> Ungdomskonsulent  
Birgitte Kjems Vester, Vojens tlf. 2028 7409
> Ungdomskonsulent  
Ole Ebbesen, Viborg tlf. 5116 8816
Pris  
Tilbuddet er gratis og arrangementerne udbydes efter 
”først til mølle princippet”

Har I spørgsmål eller kommentarer, skal I være meget 
velkommen til at kontakte konsulent Peder Bligaard,  
tlf.: 2042 4574 // mail: pb@okologi.dk. 

Bestilling af temaindlæg kan også ske til Peder Bligaard. 

Kul, kød og klima på Osteriet Hinge

Et af temaerne på seminaret er kulstofopbygning i 
det økologiske sædskifte. Kulstof er centralt for 
frugtbarhed og struktur. Foto: Claus Østergaard.

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne:
Danmark og Europa investerer i landdistrikterne

Den Europæiske Landbrugsfond 
for Udvikling af Landdistrikterne

Mødet er led i projektet Demonstration af nye økologiske løsninger, som for-
midler faglig viden og økologiske metoder, der virker i praksis. Projektet er 
støttet af Fonden for Økologisk Landbrug, Den Europæiske Fond for Udvikling 
af Landdistrikterne og Miljø- og Fødevareministeriet.


