
MØD DE 
DYGTIGSTE

FIRE BEDRIFTER 
12 TEMAER 

1000 SPØRGSMÅL

Brug en eftermiddag sammen med en landmand, der har styr på 
både økologi og økonomi. Se det i praksis. Stil de frække spørgsmål.
Test din viden og få mere af den.



Økologi og økonomi er to sider af samme sag

Økologiske landmænd producerer til højværdi-markeder og skal ikke konkurrere med 

billig bulk fra øst. Derfor – og fordi samfundet stiller krav om rene fødevarer og vil betale 

for det – er der generelt bedre økonomi i økologisk produktion.

Men tilskud og højere priser gør det ikke alene.  Man skal også være dygtig, tænke nyt, 

være innovativ og se muligheder i stedet for begrænsninger. 

Vi vil gerne give alle unge landmænd mulighed for at møde nogle af de dygtigste danske 

økologer ved seks faglige arrangementer rundt om i hele landet. Det første blev gennem-

ført i foråret. Nu venter yderligere fem.

Uanset om du er til køer eller kubik, grise eller gps, er der et arrangement, der passer til 

dig. Du får muligheden for at udfordre landmændene, stille de frække spørgsmål og blive 

klogere på, hvordan det i virkeligheden er at drive et moderne økologisk landbrug.

Gårdbesøgene er også en lejlighed til at diskutere, hvordan unge landmænd overhovedet 

får en fod indenfor i et kapitalkrævende erhverv som landbruget.

Arrangementerne gennemføres i et samarbejde mellem 

Landboungdom og Økologisk Landsforening

www.landboungdom.dk,  www.okologi.dk

TJEK 
ØKOLOGIEN 

UD!



PRAKTISKE
OPLYSNINGER

Alle er velkomne, og det er gratis at 
deltage, men vi skal vide, at du kom-
mer. Du kan tilmelde dig som enkelt-
person eller som gruppe. Går du på 
landbrugsskole, er det for eksempel 
oplagt, at hele klassen tager af sted 
sammen.

Tilmelding senest 5 dage før 
arrangementet til: 
Økologisk Landsforening på tlf. 
8732 2700 eller mail pb@okologi.
dk med oplysning om navn, adresse, 
antal tilmeldinger og hvor, du ønsker 
at deltage.

Har du spørgsmål til 
arrangementerne kan du kontakte:

Thorkild Nissen
4025 6047, tbn@okologi.dk 

Peder Bligaard
2042 4574, pb@okologi.dk

Mads Mortensen
2869 3352, 
mads_e_mortensen@hotmail.com

PROGRAM PÅ ALLE GÅRDE

 Velkommen

 Tre aktuelle temaer, oplæg 

og diskussion

 Opsamling, pølser m.m.

 Slut

Hvor og hvornår:

Vestjylland – onsdag d. 18. september, kl. 13-16

Gert Ladegaard Jensen, Rasmus Henneberg, Kenneth 
Højland. Søer og slagtesvin, generationsskifte, billig 
etablering

Fyn og Øerne - torsdag d. 3. oktober, kl. 9-12
eter ay Sørensen, karto er og grønt, gps, 

eldrevne maskiner, klima

Sønderjylland – onsdag d. 2. oktober, kl. 9-12
Jejsing Demeter og Karin og Christian Petersen, 
Malkekøer og høns, driftsfællesskab, samarbejde, 
høfodring

Sjælland - onsdag d. 9. oktober, kl. 9-12
Eirik Vinsand, Mineslund Stude og planteavl, 
eget slagteri, direkte salg af kød



Jeg foreslog Gert, at vi 

udvidede produktionen. Det 

tænkte han over en halv dag. 

Så kom han tilbage og sagde: 

Du kan købe den. Den skulle 

jeg lige sluge.

“



I gang for en million

GERT LADEGAARD OG HENNEBERG & HØJLAND I/S

Mødested: Uur Hedebrug, Toftlundvej 7, Ikast

Det er ikke mange unge landmænd, der formår 
at etablere sig som selvstændig for bare en mil-
lion kroner. Men det gjorde Rasmus Henneberg i 
2010. Da købte han 200 søer og deres hytter, og 
hvad der ellers hører til en økologisk soproduk-
tion af Gert Ladegaard Jensen. 
Gert ejer Uur Hedebrug ved Ikast med 500 ha 
økologisk markbrug og 65 ha skov og ville gerne 
trappe lidt ned. Med søerne afsat til Rasmus 
kan Gert koncentrere sig om slagtesvinene og 
markbruget.

Rasmus og Gert kender hinanden rigtig godt. 
Rasmus har arbejdet hos Gert ad ere omgange, 
mens han tog sin landmandsuddannelse. Da han 
som nyuddannet driftsleder vendte tilbage til 
Uur Hedebrug for tredje gang, syntes han der 
skulle ske noget nyt. 

- Jeg foreslog Gert, at vi udvidede produktionen. 
Det tænkte han over en halv dag - så kom han 
tilbage og sagde: Du kan købe den. Den skulle 
jeg lige sluge, fortæller Rasmus Henneberg.

Men han gik i banken og lånte den nødvendige 
million og var i gang. Smågrisene sælger han til 
Gert, som til gengæld sælger foder til Rasmus og 
hans kammerat og kompagnon Kenneth Højland. 
Siden 2011 har de kørt parløb om soholdet i 
Henneberg & Højland I/S.

Tema 1: Søer og smågrise på marken
Tema 2: Slagtesvin i nye stalde
Tema 3: Generationsskifte og billig etablering 

FAKTA OM UUR HEDEBRUG

Soholdet

 Udvidet fra 200 til 400 søer

 20-21 smågrise/årsso 

 Foderforbrug: knap 2000 FE/so

Slagtesvin

 Årsproduktion: 8.000 slagtesvin 

 Nye stalde, foderautomater, vægtsortering

 Dybstrøelse

Marken

 500 ha

 Dyrker vårbyg, vinterbyg, rug, ærter, lupin, 

vikke, græsfrø, hvidkløver.

 Producerer halvdelen af foderet til svinene

Andet

 Tre ansatte i mark og slagtesvineproduktion, 

heraf en elev

 Leverer til Friland a/s



Jeg har altid haft et særligt 

og kærligt forhold til karto er. 

I virkeligheden er det nok bare 

fordi, det er den grøntsag, jeg ved 

allermest om. Men jo mere, man 

ved, jo mere nder man ud af, 

man ikke ved.

“



Peter vil lave 
CO2-neutrale karto er 

PETER BAY KNUDSEN
Mødested: Søren Lolksvej 2, Tåsinge, 
5700 Svendborg

Kølehallen er bygget af halm, vindmøllen 
producerer strøm til både køling og jordvar-
me, og på taget er der solfangere.
På Skiftekær på Tåsinge nøjes man ikke med 
at tænke på klimabelastningen – man gør 
noget ved den. 
Peter Bay Knudsen driver her økologisk 
frilandsgartneri med speciale i grøntsager og 
læggekarto er, og han har et mål om at gøre 
gården CO2-neutral. Derfor bliver ere og 

ere funktioner drevet ved hjælp af el. 
- Jeg tror at vi om ganske få år vil se de her 
små smarte traktorer og robotter, tø e rundt 
og passe afgrøderne, siger Peter.

Traktorerne i marken kører dog fortsat på 
diesel. De er forsynet med GPS-styring og 
sparer både brændstof og manuelt arbejde, 
som der ellers ville være meget af i så stort et 
økologisk gartneri.
GPS-traktorerne er kun første skridt mod 
endnu større præcision og for net teknologi, 
forudser Peter Bay. De kommende re år 
udforsker han mulighederne i faste kørespor 
i grøntsagsproduktionen gennem projektet 
’Økologi i sporet’. 

Tema 1: Klimaneutrale grønsager – hvordan?

Tema 2: GPS og faste kørespor

Tema 3: Salgsafgrøder og sædskifte

FAKTA OM SKIFTEKÆR ØKOLOGI

Marken

 150 ha

 Heraf 115 ha salgsafgrøder med mellem-

afgrøder som kløver og vintervikke

 Specialiseret i karto el- og grøntsagspro-

duktion

 Eget vaskeri, sorterecentral og pakkeri

Afgrøder

 Karto er, diverse løg og kål, gule, stribede, 

lange og runde beder, hokaido squash, 

grønne bønner og jordbær

Udbytter

 Karto er - ca. 20 t/ha

 Løg - ca. 30 t/ha

 Rødbeder - ca. 20 t/ha

Andet

 Leverer til Coop/Irma, Aarstiderne, 

Solhjulet, grossister på Sjælland og lokale 

restauranter

 Sælger økologiske læggekarto er 

 10 ansatte, 15 i sommersæsonen

 Deltager i projektet ’Økologi i sporet’ 



JEJSING DEMETER I/S OG BIRKELUND

Mødested: Langmosegård, Nybjergvej 2, 6270 

Tønder

Malkekøer, der aldrig får ensilage; hø i mængder 
så store, at det skal yttes med kran, biodynami-
ske høns og landmænd, som tænker utraditio-
nelt om hvem, der skal eje fremtidens landbrug. 
Det er noget af det, man kan opleve, når man 
besøger Jejsing Demeter I/S og samarbejds-
partnerne Karin og Christian Petersen på gården 
Birkelund i Sønderjylland. 

Jejsing Demeter I/S kom til verden i 2007, hvor 
Christa og Günther Lorenzen på Langmosegård 
gik i kompagniskab med naboerne Helga og 
Horst Leitho  på Holmgaard. I/S’et fungerer 
både som en praktisk foranstaltning i hverdagen, 
en slags gensidig social forsikring og som forbe-
redelse til et generationsskifte.
- Hvis vi vil udvikle os til et fremtidslandbrug, er 
vi nødt til at bryde med de traditionelle forestil-
linger, siger Günther Lorenzen om tankerne bag 
samarbejdet, som i øvrigt også rækker ud over 
I/S’et.

Det omfatter et maskinfællesskab med yder-
ligere tre landbrug i området og et I/S med 
Birkelund. Her driver Karin og Christian Petersen 

en biodynamisk bedrift med planteavl og 12.000 

æglæggende høns.

Tema 1 Ladetørret hø

Tema 2 Driftsfællesskab og samarbejde

Tema 3 Biodynamiske høns

Samarbejde på tværs

FAKTA OM JEJSING DEMETER

 I/S siden 2007 mellem Langmosegård og 

Holmgaard

 210 malkekøer med opdræt 

 291 ha i omdrift

 Afgrøder: kløvergræs, korn, gulerødder, 

karto er

 30 ha enge i fuglebeskyttelsesområde

 Tre faste medarbejdere, to elever samt 

sæsonarbejdere

 Landboturisme, ferielejligheder

Fakta om Birkelund

 12.000 æglæggende høner i I/S med 

Jejsing Demeter

 Leverer til Danæg, eksporterer til Tyskland

 90 ha

 Triticale, spelt, havre, rug, boghvede, 

kløvergræs

 Halvt foder-, halvt konsumkorn

 Sælger konsumkorn til Aurion og bageri i 

Hamborg

Andet:

 Maskinfællesskabet Lorenzen I/S

 Omfatter komplet maskinpark til pløjning, 

pleje, såning og høst



i er nødt til at nde n e ejer-

former, n e produktionsformer, 

n e samarbejdsformer, n e 

organisationsformer, og frem 

for alt n e ledelsesformer i 

landbruget.

“



Økologiske produkter 

skal ikke pakkes ind i et 

lag af historier, som bare 

er det rene salgsgas.

“



Forarbejder 190 ton 
kød på gården 

EIRIK VINSAND
Mødested: Mineslund, Asnæs Skovvej 38, 4400 
Kalundborg

Asnæsgård & Mineslund ligger utroligt smukt 
på den yderste halvdel af halvøen Asnæs. Her 
har Eirik Vinsand specialiseret sig i at produ-
cere, forarbejde og sælge økologisk studekød, 
efter at han i 2007 stoppede som mælkeprodu-
cent. Nu har hundredvis af stude, en gårdbutik 
samt re slagtere, der parterer, salter, ryger og 
på anden måde forarbejder kødet, indtaget de 
gamle kampestensbygninger.

- Vi var tvunget til at nde på noget nyt, men 
jeg har altid haft den holdning, at der skal 
være dyr på et landbrug. Så i 2002 startede jeg 
derfor et mindre salg af kvalitetskød og pålæg 
produceret af egne dyr sammen med en dygtig 
lokal slagtermester. Siden er det gået slag i slag 
og i 2007 gik det så godt med kødsalget, at 
jeg turde stoppe med mælkeproduktionen og 
udelukkende satse på kødproduktion, fortæller 
Eirik Vinsand, der har drevet gården økologisk 
siden 1999.

Mineslunds varemærke er økologiske højkva-
litetsprodukter efter gode gamle håndværks-
mæssige principper.
Foruden eget studekød forarbejder og sælger 
han økologisk lamme- og svinekød fra andre 
landmænd i området.

Tema 1 Studeproduktion og kødkvalitet 

Tema 2 Eget slagteri og direkte salg

Tema 3 Planteavl

FAKTA OM ASNÆSGAARD OG MINESLUND

Stalden

 650 stude primært af malkerace

 300 slagtedyr pr.år

 Fodring: Kløvergræs og valset korn

 Slagtevægt: 300 kg

Marken

 672 ha i alt, heraf 380 ha ager, 207 ha skov, 

50 ha eng og 35 ha strand, krat m.m.

 150 ha foderafgrøder 

 Salgsafgrøder: korn, raps, hvidkløverfrø

Andet

 Egen slagterbutik, opskæring og forarbejd-

ning

 Gårdbutik og netbutik

 Leverer til Sjælland, Fyn og Østjylland

 Ansatte: to faste medarbejdere og en elev 

 i landbruget. Seks medarbejdere i slagteaf-

delingen



Vestjylland – onsdag d. 18. september, kl. 13-16

Gert Ladegaard Jensen, Rasmus Henneberg, Kenneth Højland. 
Søer og slagtesvin, generationsskifte, billig etablering

Fyn og Øerne - torsdag d. 3. oktober, kl. 9-12
Peter Bay Sørensen. Karto er og grønt, gps, 
eldrevne maskiner, klima

Sønderjylland – onsdag d. 2. oktober, kl. 9-12
Jejsing Demeter og Karin og Christian Petersen. Malkekøer og 
høns, driftsfællesskab, samarbejde, høfodring

Sjælland - onsdag d. 9. oktober, kl. 9-12
Eirik Vinsand, Mineslund. Stude og planteavl, 
eget slagteri, direkte salg af kød

MØD DE 
DYGTIGSTE

EFTERÅRETS
ARRANGEMENTER

Arrangementerne gennemføres 
med tilskud fra EU og fra Fødevare-
ministeriets Landdistriktsprogram


