
 

Markvandring på Stenalt Gods 
 

Klik her, hvis du har problemer 

med at se indholdet  

  

 

 

 

Markvandring på Stenalt Gods 
Økologisk raps, hamp og efterafgrøder er temaerne, når Økologisk Landsforening, 

ØkologiRådgivning Danmark og Stenalt Gods inviterer til markvandring 25. 

september. 

 

Tidspunkt: 25. september kl. 13.00 - 15.30 

Sted: Stenalt Gods, Stenaltvej 8, 8950 Ørsted, Kør ad markvej til venstre lige før godset, 

når man kommer sydfra. Se skiltning på stedet.  

   

Økologisk vinterraps: strategier og best practice 
Stenalt er et veldrevet økologisk planteavlsbrug, der ikke er bange for at tænke nyt og 

alternativt i marken. Stenalt er samtidig vært i Økologisk Landsforenings projekt 

Dyrkningssikkerhed og strategi i økologisk vinterraps. Det er baggrunden for 

markvandringen 25. september, hvor vi diskuterer strategier og best practise i 

vinterraps og ser, hvordan Stenalt griber denne afgrøde an.  

   

Etableringsstrategi, erfaringer og efterafgrøder  

https://us1.campaign-archive.com/?e=&u=4c7684bfc241a058f15ec9bce&id=a919db60f0
https://us1.campaign-archive.com/?e=&u=4c7684bfc241a058f15ec9bce&id=a919db60f0


 

• Vi ser demonstrationsmarken og hører om etableringsstrategier i vinterraps, 

slåning af vinterraps om efteråret og ser resultatet af forskellige tildelinger af 

kvælstof v/økologirådgiver Poul Christensen, ØkologiRådgivning Danmark. 

• Driftsleder Hans Fynbo fortæller om sine erfaringer med at dyrke hamp på 

Stenalt. 

• Succes med efterafgrøder: Stenalt har rystet posen og sået tre forskellige 

efterafgrødeblandinger i år. Basis i blandingerne er rug, havre og honningurt, og 

herudover er der tilsat enten vildtblanding, olieræddike eller ’ryd op frø’. Hvad 

det er, og hvordan blandingerne klarer sig, kan du se 25. september.  

 

Pris og tilmelding 

Alle er velkomne. Der vil være kaffe og kage. Arrangementet er gratis, men tilmelding 

nødvendig af hensyn til forplejningen. Tilmeld dig senest 23. september på 

okologi.dk/kalender.  

 

 

Demonstration af nye økologiske løsninger II 

Arrangementet afholdes i projektet Demonstration af nye økologiske løsninger II. 

Projektet er støttet af Promilleafgiftsfonden for Landbrug, Den Europæiske Fond 

for Udvikling af Landdistrikterne samt Miljø- og Fødevareministeriet. 

http://okologi.dk/landbrug/kalender/2018/09/markvandring-paa-stenalt-gods
http://okologi.dk/landbrug/projekter/tvaerfagligt/demo-nye-oekologiske-loesninger-2


  

 

Dyrkningssikkerhed og strategi i økologisk vinterraps 

Stenalt er vært i Økologisk Landsforenings projekt Dyrkningssikkerhed og strategi i 

økologisk vinterraps. Projektet er støttet af Promilleafgiftsfonden for Landbrug, 

Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikterne samt Miljø- og 

Fødevareministeriet. 

 

 

 

 

 

 

 

Facebook  
 

 

 

 

Hjemmeside  
 

 

    

http://okologi.dk/landbrug/projekter/planteavl/dyrkningssikkerhed-og-strategi-i-oekologisk-vinterraps
http://okologi.dk/landbrug/projekter/planteavl/dyrkningssikkerhed-og-strategi-i-oekologisk-vinterraps
https://www.facebook.com/okokonsulenter/
http://okologi.dk/landbrug
https://www.facebook.com/okokonsulenter/
http://okologi.dk/landbrug


 

 

Afmeld nyhedsmail 

Klik her, hvis du ikke ønsker at modtage flere landbrugsfaglige nyhedsmails fra Økologisk 

Landsforening 

 

Opdatér din e-mailadresse 

 

Har du problemer med nyhedsmailen, kontakt venligst webmaster@okologi.dk  

  

 

 

https://okologi.us1.list-manage.com/unsubscribe?u=4c7684bfc241a058f15ec9bce&id=385f8d0af1&e=&c=a919db60f0
https://okologi.us1.list-manage.com/unsubscribe?u=4c7684bfc241a058f15ec9bce&id=385f8d0af1&e=&c=a919db60f0
https://okologi.us1.list-manage.com/profile?u=4c7684bfc241a058f15ec9bce&id=385f8d0af1&e=
mailto:webmaster@okologi.dk?subject=Kontakt%20til%20webmaster%20fra%20%C3%98RD%20nyhedsmail

