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Hvert eneste år gen-
nemfører Landbrugs-
afdelingen i Økologisk 
Landsforening snesevis 
af projekter, der skal 
forbedre den økologiske 
landbrugsproduktion. 
Ét af projekterne har til 
formål at sikre, at den 
høstede viden ikke går 
tabt

- Forbrugerne forventer, at de økolo-
giske landmænd også forholder sig 
til klimaproblematikken. Derfor er 
det også en god idé at få lavet en kli-
mahandlingsplan for gården, sagde 
økologikonsulent Majbrit Terkelsen, 
da hun på seminaret om økologi-
ske løsninger til stald og mark, for-
talte om erfaringerne fra projektet: 
Forstærket klimaindsats i økologisk 
landbrug.

På seminaret blev deltagerne 
også præsenteret for resultater - 
suppleret med nyeste viden - fra pro-
jekter om kulstof-sædskiftet, selv-
forsyning og samarbejde, natur på 
landbrugsbedriften, smart grej til af-
græsning samt viden om jordkvalitet.

En del af projekterne er for længst 
afsluttet; men resultaterne skal leve 
videre. Karen Munk Nielsen er pro-

jektleder på det projekt, som skal 
sikre, at den viden og erfaringsind-
samling, der tilvejebringes i projek-
terne ikke går i glemmebogen, og 
hun var vært ved seminaret, der fore-
gik i Hinge Osteri hos Erene og Evald 
Vestergaard.

Flere arrangementer
- I løbet af efteråret vil vi invitere til 
fl ere mark- og stald-demoer, hvor vi 
formidler viden fra projekterne, og 
vi deltager også på AgroMek, hvor vi 
har materialer om projekterne med, 
så landmændene kan få et indblik i, 
hvor mange emner, vi egentlig ligger 
inde med ny, spændende viden om, 
siger Karen Munk Nielsen.

Ud over den viden, der formidles 
via hjemmesiden og faktaark om 
projekterne, kan man også via ØLs 
hjemmeside se korte videoindslag 
med gode råd fra mark og stald, som 
kan hjælpe den økologiske land-
mand i hverdagen.

Tre skarpe
Hvert projekt blev præsenteret af 
en konsulent fra Økologisk Lands-
forening, ØL, eller fra ØkologiRåd-
givning Danmark, ØRD, og sammen 
med de tre skarpe om Kød, klima og 
natur fra Majbrit Terkelsen:

 ► Klima og økonomi går ofte hånd 
i hånd

 ► Den ekstensive produktion er 
nødvendig for naturen

 ► Forbrugerne vil have det hele in-
kluderet i økologi

… fi k deltagerne den nyeste viden 
med hjem fra de øvrige fem projek-
ter, der blev præsenteret i løbet af 
eftermiddagen.

Holder liv i viden
- Dette projekt, hvor vi samler, opda-
terer og formidler viden fra afslutte-
de projekter er vigtigt fordi, den viden 
som Landbrugsafdelingen, land-
mændene og eksperter har brugt 
tid og ressourcer på at indsamle og 
udvikle, skal ud og arbejde i staldene 
og på markerne hos de økologiske 
landmænd. Gennem projektet kan 

vi sikre, at økologiske landmænd og 
samfundet får gavn af resultaterne i 
de afsluttede projekter, siger Karen 
Munk Nielsen.

Vil du vide mere:
okologi.dk – søg: Demonstration af 
nye økologiske løsninger
okologi.dk/landbrug/nyheder – om-
tale af kommende arrangementer
okologi.dk/kalender - tilmelding til 
kommende arrangementer.

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

Den Europæiske Landbrugsfond 
for Udvikling af Landdistrikterne

Ny viden om nye løsninger

VIDENSDELING
TEKST OG FOTO: IRENE BRANDT

Økologikonsulent Iben Alber Christiansen fortalte om smart grej til afgræsning.

GODT OVERBLIK 
OG BRED VIDEN
Få tilsendt avisen Økologi & Erhverv to gange gratis
Send en mail til hmo@okologi.dk med dit navn og adresse. 
Skriv ’prøveabonnement’ i emnefeltet.  -  så sender vi avisen til dig.

Jeg har været en del af økolo-
gien siden dens begyndelse, 
så for mig er det naturligt at 
holde mig opdateret om, hvad 
der sker i branchen. Det gør 
jeg gennem Økologi og Erhverv. 
Avisen kommer bredt rundt 
og giver et godt billede af, 
hvad der rører sig inden for 
økologien. Økologi og Erhverv 
er stedet økologisk information 
og diskussion samles, og vil 
man have en et godt overblik 
og en bred viden, så anbefaler 
jeg avisen.

Per Hvitfeldt Grupe, 
planteavler, Lynge
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“

Økologikonsulent Bjarne Hansen indviede deltagerne i, hvad jorden kan for-
tælle os.


