
MERE ØKOLOGISK SYNERGI MED 
SAMARBEJDENDE ØKOLOGISKE BEDRIFTER

MANGE GEVINSTER VED SAMARBEJDE
Med projektet Mere økologisk synergi med samarbejdende 
økologiske bedrifter vil vi gøre det lettere for økologiske 
landmænd at indgå i et samarbejde med landmænd i andre 
produktionsgrene. Projektet er særligt henvendt til plante-
avlere og mælke-/kødkvægsproducenter i 2015. Projektet 
udvides i 2016 til at omfatte flere produktioner.

Der er mange gevinster i et godt samarbejde:
 » bedre sædskifter 
 »  bedre udnyttelse af gødning 
 »  mere mangfoldig planteavlsproduktion
 »  flere afgræsningsarealer
 »  bedre foderforsyning og sparede foderomkostninger
 »  bedre udnyttelse af maskinpark
 »  mindre sårbarhed og mere social og kollegial sparring

SAMARBEJDSMATERIALE DER VIRKER!
I projektet har vi udarbejdet et samarbejdsmateriale, som 
skal lette arbejdet i opstarten af et samarbejde. Materialet 
bygger på erfaringer fra etablerede velfungerende samar-
bejder og testes løbende på nye pilotsamarbejder. Materia-
let indeholder bl.a. nyttige værktøjer til brug i samarbejdet, 
f.eks.:

 » skabeloner til pasningsaftale, gødningsaftale, græsnings-
aftale og handelsaftale 

 »  modeller til beregning af maskin- og foderomkostninger.

Vil du teste vores samarbejdsmateriale? 
Kontakt projektmedarbejder 

Bjarne Hansen for mere information.



MØD DIN SAMARBEJDSPARTNER ONLINE!
Vi har etableret en web-platform for samarbejdsinteres-
serede økologer. Se okologi.dk/samarbejde. Her samler vi 
alt samarbejdsmaterialet, så det er lige ved hånden, når 
samarbejdspartneren er fundet. 

KOM TIL INTROMØDE
Vi afholder lokale inspirationsmøder fem steder i landet, 
hvor du kan drøfte muligheder, udfordringer og udbytter 
ved at samarbejde med andre økologer. Økologikonsulen-
terne Bjarne Hansen og Mads E. Mortensen fra Økologisk 
Landsforening vil fremlægge erfaringer fra projektet, præ-
sentere værktøjerne i samarbejdsmaterialet og give gode 
råd til opstart.  

Mere økologisk synergi med samarbejdende økologiske bedrifter
Økologisk Landsforening, Landbrugsafdelingen

TILMELDING NØDVENDIG
 Dette sker på tilmeld@okologi.dk 

– angiv ”Samarbejde” i emnefeltet. 

Angiv hvor du vil deltage, navn, adresse, postnr., by, 
mobilnummer, samt antal deltagere.

Projektet er støttet af Promilleafgiftsfonden for Landbrug.

 » Sønderjylland: 1. december.  
Hellevad Vandmølle, Vandmøllevej 13, 6230 Rødekro. 

 »  Sjælland: 2 december.  
Drejergården, Roskildevej 34-38, 4330 Hvalsø. 

 »  Nordjylland: 7. december.  
Halkær Kro, Halkærvej 59, 9240 Nibe. 

 »  Midtjylland: 8. december.  
Økologiens Hus. Silkeborgvej 260, 8230 Åbyhøj. 

 »  Fyn: 10. december.  
Højbyhus, Højbyvej 5A, 5260 Odense S. 

Møderne afholdes kl. 19.00 – 21.00 alle steder. Det er gratis 
og uforpligtende at deltage - og der er garanti for en god og 
kyndig dialog.

CHRISTINA UDBY HANSEN
Projektleder 

Tlf.: 40 92 99 50
Mail: cuh@okologi.dk

BJARNE HANSEN
Projektmedarbejder

Tlf. 21 15 87 06. 
Mail: bh@okologi.dk. 

MADS E. MORTENSEN 
Projektmedarbejder 

Tlf. 61 97 49 12
Mail: mm@okologi.dk 


