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Hvad går projektet ud på? 
Formålet med Projekt ’Intensiveret lokalt samarbejde 
mellem økologiske virksomheder’ er at fremme mulig-
hederne for at udvikle og styrke økologisk produktion 
ved at konkretisere mulighederne for samarbejde mel-
lem økologiske producenter og virksomheder.

Samarbejdet bør ske på en måde der sikrer, at den en-
kelte landmand får mulighed for at udvikle og optimere 
sin produktion, fagligt og afsætningsmæssigt, uden 
nødvendigvis at udvide arealmæssigt.

der er flere former 
for samarbejde:
a. produktion
Samarbejde om udnyttelse af maskiner, knowhow og 
produktionsfaciliteter, herunder også sædskiftemulig-
heder, hvor udnyttelsen af særlig gode forfrugter bliver 
optimeret.

b. arbejdskraft og uddannelse
Spidsbelastninger kan udnyttes bedre ved at pulje ar-
bejdskraften i et område, ligesom oplæring og uddan-
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nelse af unge landmænd kan sættes ind i en større og 
mere lærende kontekst for de unge.

c. jord og bygninger
Jord og bygninger ejes som selveje, men lejes ud til 
økologiske sammenslutninger, der producerer i fælles-
skab for at matche nutidens krav om bl.a. specialiseret 
kompetence og udnytte synergi mellem landbrugerne.

d. sammenhængende naturfremme og 
udnyttelse af biomasse
Økologien kan via øget samarbejde i et lokalområde 
være instrument til at fremme natur, miljø, klima og 
bioenergi. Der er mange steder, hvor bæredygtig ud-
nyttelse af naturarealer er ophørt.

Udnyttelse af biomasse fra naturen i et lokalområde kan 
optimeres, så der både produceres energi og gødning, og 
der sker en fremme af natur og miljø. Økologiske land-
brug har en høj biodiversitet, men ved at fremme økologi-
intensive lokalområder opstår der særlige muligheder for 
naturfremme på tværs af bedrifter, herunder også gerne 
sammen med konventionelle landbrug i området.



e. afsætning
Relationer til aftagere, der forarbejder og sælger de 
økologiske produkter, kan i mange tilfælde styrkes 
af samarbejde mellem producenter, ikke mindst fordi 
større produktionsvolumen giver lavere håndterings-
omkostninger for aftagerne.

f. udvikling
Der er et potentiale for at fremme vidensdeling og 
idégenerering i lokale økologiske fællesskaber hvor-
ved muligheder for innovative tiltag (for eksempel 
udvikling/forbedring af nye maskiner; dyrkning af nye 
nicheprodukter; identifikation af nye forretningsområ-
der, m.v.) kan fremmes. Styrket lokalt samarbejde med 
udgangspunkt i økologisk jordbrug kan være en salt-
vandsindsprøjtning til samarbejdet mellem alle lokale 
aktører i et givet område.

er mere samarbejde  
noget for dig?
Gå ind på www.okologi.dk/meresamarbejde

På hjemmesiden kan du se: 
•	 Værktøjskassen til mere samarbejde
•	 De gode eksempler!
•	 Mulighederne for at få konsulentbistand, 

muligheder for at deltage i studietur m.v

du er også velkommen til at  
kontakte
Projektleder Michael Tersbøl på
Tlf. 51532711
Mail: mit@okologi.dk
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