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Økologirådgivere skal de 
næste tre år udvikle nye 
rådgivningsprocesser, så 
den store tilgængelige 
viden om sædskifte og 
næringsstofforsyning 
bliver implementeret på 
bedrifterne

- Vi ved så meget om, hvad der skal 
til for at øge udbytterne, men det er 
ikke altid, den viden kommer ud i det 
yderste led, nemlig hos landmanden. 
Rådgivningsmetodemæssigt skal vi 
derfor til at tænke lidt nyt, forklarer 
Janne Aalborg Nielsen fra Økologisk 
Landsforening til det første af en lang 
række møder for ti udvalgte økologi-
ske planteavlsrådgivere fra flere af 
landets rådgivningscentre. Hun er 
leder af projektet Næringsstofforsy-
ning til højere udbytter, hvis formål er 
at udvikle rådgivningsprocesser, der 
er mere helhedsorienterede og lang-
sigtet optimerende i forhold til sæd-
skifte, næringsstofforsyning og miljø, 
og her skal de udvalgte økologiske 
planteavlsrådgiveres viden i spil.  

Rådgivningsskoler
De næste tre år skal rådgiverne 
mødes i to grupper for at udvikle 
nye rådgivningskoncepter, der skal 
få den store viden i spil ude hos 
landmændene og dermed hæve de 
økologiske udbytter. De to rådgiver-
grupper organiseres af henholdsvis 
Økologisk Landsforening og Seges 
Økologi Innovation.

- Vi skal have gang i et forløb, hvor 

rådgiverne udfordrer hinanden. Vi 
vil forsøge at lave en såkaldt rådgi-
verskole efter samme princip som 
staldskolerne. Her skal rådgiverne 
dele deres succeser og udfordringer 
i rådgivningsarbejdet og på denne 
måde finde løsninger på, hvordan de 
kan ændre deres kunders adfærd. 
De løsninger, de finder frem til, er de 
også forpligtet til at afprøve hos land-
manden, forklarer Sven Hermansen 
fra Seges Økologi Innovation, der 
skal koordinere den ene af grup-
perne.

I forløbet skal hver deltagende 
rådgiver vælge en motiveret land-
mand, som de skal teste de nye råd-
givningsmetoder på, med et fokus 
på at forbedre sædskiftesystemets 
evne til at opbygge kvælstof og kul-
stof i jorden og dermed opnå bedre 
afgrøder og højere udbytter.

Nyt til værktøjskassen
Gennem møderne vil de to grupper 
af rådgivere desuden få undervis-
ning i forskellige strategiske plan-
lægningsværktøjer, der skal optime-
re mark- og gødningsplan hos deres 
økologiske kunder. 

- Vi skal have fat i nogle værktø-
jer, som kan optimere rådgivningen 
med et fokus på, at de beslutninger, 
der  tages på bedriften, bliver mere 
langsigtede og helhedsorienterede 
forklarer Janne Aalborg Nielsen.

De deltagende rådgivere er for-
pligtet via kontrakter til at anvende 
de erfaringer, de opnår i projektet, 
i deres almindelige rådgivningsar-
bejde for økologiske landmænd, 
foruden den valgte test-landmand. 
Effekten af projektet måles på udvik-
ling og ændring i bevidsthed og prio-
riteringer på kort og lang sigt i sam-
spillet mellem rådgiver og landmand.

Møderne er en del af projektet 
NutHY - Højere økologiske udbytter 
med flere tilgængelige næringsstof-
fer, hvis formål er at fremme højere 
udbytter og større bæredygtighed i 
den økologiske planteproduktion.

Nytænkning skal øge udbytterne

Højere økologiske udbytter 

Formålet med projektet NutHY er at øge udbytter og ressourceeffektivi-
teten i den økologiske planteproduktion ved en målrettet og helhedsori-
enteret optimering af næringsstofforsyningen og en effektiv implemen-
tering i praksis. Specifikt søger projektet at give: 

 ► Identifikation på bedriftsniveau af ubalancer i opfyldelse af planter-
nes behov, hvor der under hensyntagen til sædskifte, jordtype og 
udbytteniveau tages udgangspunkt i alle væsentlige makronærings-
stoffer, dvs. N, P, K og S.

 ► Bedre intern recirkulering i sædskiftet, så næringsstofferne flyttes 
hen, hvor der er mest brug for dem. Recirkuleringen kan ske vha. 
stærke efterafgrøder, hvor frigivelsen times med det efterfølgende 
behov, vha. biogasanlæg, hvor afgasset plantemateriale recirkule-
res, eller vha. grøngødning.

 ► Identifikation af alternative næringsstofkilder med udgangspunkt i 
egnede restprodukter med både mængdemæssig betydning og ri-
melig sandsynlighed for mulig godkendelse til økologisk brug inden 
for et kort til mellemlangt tidsperspektiv. Behovet for disse kilder 
øges væsentligt i takt med udfasning af adgangen til konventionel 
husdyrgødning.

 ► Nye koncepter for inkluderende rådgivning og formidling, som til-
passes stakeholdernes behov. Her tænkes interaktioner mellem 
landmænd, rådgivere og forskere, som skal bidrage til mere effektiv 
implementering af viden i praksis og give effektiv feedback til rådgi-
vere og forskerne.

Projektet har fået tilskud fra ‘Grønt 
Udviklings- og Demonstrationspro-
gram’ (GUDP) under Fødevaremini-
steriet og er en del af Organic RDD-
3-programmet, som koordineres af 
ICROFS.

Michael Tersbøl, ØkologiRådgivning Danmark, er en af de ti økologiske plan-
teavlsrådgivere, der skal være med til at udvikle nye rådgivningsprocesser 
over de næste tre år. Foto: Maja Eline Petersen.

RÅDGIVNING
AF MAJA ELINE PETERSEN

ØKOLOGISK LANDSFORENING
INVITERER ØKOLOGISKE LANDMÆND OG OMLÆGGERE TIL AT BLIVE MEDLEM

Bliv medlem fra nu og i hele 2018, for bare 500,- + moms.

Det er den forening i Danmark, som er:
• tæt på forbrugerne, så der er opbakning til (din) økologi
• organiseret med 9 fagudvalg, som er dit bagland og talerør
• i front for det fælles afsætningsarbejde i detailhandelen
• i dialog med unge økologer, og har sit eget Ungeråd
• stedet der bringer landmænd sammen med over 200 økologiske virksomheder
• et unikt fagligt fællesskab, sammen om udvikling

Økologisk Landsforening arbejder 100 % for økologi og dine interesser som økolog.
Vi skaber nye veje i markedet, i politik og i mark og stald. Vær med!

Som medlem deltager du gratis på foreningens generalforsamling. Du får avisen Økologi & Erhverv 
hver 14. dag, hvor du kan følge med i alt det faglige, og hvad der sker i politik og på markedet.

Bliv medlem her: okologi.dk/om-os/bliv-medlem/landmandsmedlem

Vil du være en del af det faglige fællesskab?


