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I Økologisk Landsfor-
ening mærker man stor 
interesse for økologisk 
fjerkræproduktion i 
mobile huse. Det er bag-
grunden for foreningens 
kurser om emnet og også 
for et nyt faktablad om 
ægproduktion i mobile 
huse

Økologisk Landsforening afholdt i 
august to kurser om ægproduktion i 
mobile huse med deltagelse af om-
kring 50 kursister. I forbindelse med 
kurset har foreningen udgivet fak-
tabladet ’Økologisk ægproduktion i 
mobilt hus’.  

- Vi får ofte henvendelser fra inte-
resserede landmænd og andre, der 
ikke har erfaring med fjerkræpro-
duktion, og som savner grundlæg-
gende viden om produktion, regler 
og netværk. Vi vil gerne bidrage til, at 
alle får den bedst mulige start og en 
god oplevelse af at være økologisk 
fjerkræproducent, siger fungerende 
landbrugschef Peder Bligaard. 

I faktabladet kan man finde vej-
ledning, tips og praktiske råd om alt 
fra etablering af produktionen over 
krav til huse, hegning og gødnings-
håndtering til driftsøkonomi. Der er 
desuden en liste med henvisninger 
til rådgivning, og produktionsfaglig 
viden.

Karen Munk Nielsen er informations-
konsulent i Økologisk Landsforening.

 

MARK & STALD

Kom godt i gang med mobil produktion

Demonstration af nye økologiske løsninger II, er støttet af Promilleafgiftsfon-
den for Landbrug, Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikterne 
samt Miljø- og Fødevareministeriet.

MOBILE STALDE
AF KAREN MUNK NIELSEN

Faktabladet om mobil ægproduktion 
indgår i en økologisk e-håndbog, 
som udarbejdes i projektet Demon-
stration af nye økologiske løsninger 
II. Det kan læses på www.okologi.dk/
viden, hvor det også findes i print-
venlig form.

Anbefalinger 
om mobile huse

 ► Velegnet til dyrehold på op 
til 500 høner

 ► Rentabelt ved ægpris på 
ca. 2,50 kr. ex moms, dvs. 
direkte salg

 ► Egnede huse på markedet: 
Rowa, Hühnermobil, Det 
Mobile Hønsehus

 ► Bør flyttes hver tredje uge
 ► Hegnes med flytbart, strøm-
førende hegn, omfangs-
hegn eller en kombination 
af disse

 ► To huse à 200 høns er 
mere fleksibelt end et hus 
á 400

Markvandring – Stenalt Gods
Kom og se/oplev:
 • Oplæg ved demonstrationsmarken med ”Best practice” i rapsdyrkning

Se og hør om etableringsstrategier i vinterraps, slåning af vinterraps i efteråret og 
se resultatet af forskellige tildelinger af kvælstof 
v/ økologikonsulent Poul Christensen, ØRD

 • Hør driftsleder Hans Fynbo fortælle om Stenalts hampdyrkning
 • Se årets efterafgrøder – hvordan sikre vi succes hver gang? 
Tirsdag d. 25. september, kl.  13.00 – 15.30. - Der vil være kaffe og kage.

Adresse:  Stenalt Gods, Stenaltvej 8, 8950 Ørsted

Tilmelding:
Alle interesserede er velkomne. 
Tilmelding nødvendig af hensyn til forplejningen - senest søndag d. 23. september til:  
Jannie Bak Pedersen, mobil:  4190 2011 eller på mail:  jbp@okologi.dk

Arrangør: 

Arrangementet er støttet af

Johanne Schimming har på få år fået Hegnsholt Hønseri til at vokse til en 
alsidig fjerkræproduktion.

Æglæggerne går i flytbare rundbuehaller på markerne. Husene står direkte 
på jorden og er uden bund, hvilket Johanne Schimming har fået dispensation 
til, da der gik slagtekyllinger i husene.


