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Optimer din gødningsstrategi  
I 2021 forventer vi nye gødningsregler, som kræver en større andel af økologisk gødning på økologiske 

marker. Samtidig er der fokus på recirkulerede gødninger som bl.a. kommer fra biogasanlæg. I dette indlæg 

vil du blive klogere på virkningen af tilgængelige gødninger herunder biogasgylle, muligheder for at udnytte 

din gødning bedre, og hvad vi kan forvente gødning skal koste i fremtiden. 

• Resultater fra forsøg med forskellige gødningstyper, den optimale gødningsmængde og delt 

gødskning v/konsulent Casper Laursen, SEGES Økologi Innovation 

• Sæt pris på gødningen v/Økologikonsulent Ninna Boesen, Økologisk VKST 

  

Bælgsæd til konsum 
Det klimabevidste trender lige nu. Derfor spiser mange økologiske forbrugere også mindre kød. Bælgsæd til 

konsum er derfor et nyt og interessant marked. Find ud af om bælgsæd til konsum er et økonomisk attraktivt 

alternativ til korn på din bedrift. Samtidig diskuterer vi, hvad en højere bælgsædsandel vil betyde for 

sædskiftet. 

• Sundt sædskifte med bælgsæd? v/konsulent Tue Schmidt Ingvorsen, SEGES Økologi Innovation 

• Bælgsæd til konsum – Erfaringer og fremtidige muligheder v/driftsleder Olav Ditlevsen, Kragerupgård 

Gods  

Klima: Fra snak til handling 
Klimaforandringerne rykker tættere på og det er behov for handling også i landbruget. Hvad er op og ned i 

klimadebatten? Hvilke muligheder har den enkelte landmand for at handle? Og hvordan virker de enkelte 

tiltag? I RISE får du en beregning af klimabelastningen på din bedrift beregnet ud fra de faktorer du selv har 

indflydelse på. Hvordan ser regnestykket ud på en konkret bedrift, hvis vi tager flere faktorer med som 

f.eks. fældning af regnskov for at give plads til dyrkning af mere soja eller mulighed for at binde kulstof.  

V/Specialkonsulent Frank Oudshoorn, SEGES Økologi Innovation og økologikonsulent Marianne Tesdorpf, 

Økologisk VKST 

Skovlandbrug 
Hvad er skovlandbrug? Skovlandbrug er et ord som nævnes oftere og oftere, men hvad begrebet dækker 

over er ofte uklart. Det har den årsag, at det omfatter en lang række forskellige dyrkningssystemer, som har 

det tilfælles at de indeholder både træer og en form for afgrøde. Landmand og agronomstuderende Jens 

Hansen, Københavns Universitet holder et oplæg om forskellige typer af skovlandbrug, herunder hvilke 

typer som kunne have potentiale i Danmark. Økologikonsulent Maren Korsgaard, Økologisk VKST vil 

fortælle om fordelene ved at have træer i landbruget. Økologikonsulent Henning Hervik, Økologisk VKST vil 

belyse hvilke regelmæssige udfordringer og muligheder, der er ved at inddrage træer i landbrugsdriften.  

Etablering og vedligehold af vedvarende græs  
Vedvarende græsarealer kan være et interessant klimavirkemiddel, både med hensyn til kulstofbinding og 

biodiversitet. Det fordrer dog at der opretholdes en vis græsproduktion på arealet for at kulstofbindingen 

forbliver høj. Valg af kløvergræsblanding, samt vedligehold med isåning af frø skaber grundlaget for at bevare 

en relativt produktiv græsmark, uden at pløje den om. 

Græs- og kløverarternes forskellige kvaliteter kan udvælges og kombineres til det specifikke areals jordtype 

og klimatiske forhold. Kom og hør mere om hvordan du bedst etablerer og vedligeholder en vedvarende 

græsmark der både gavner din produktion og klimaet. 



Knivtromle i stedet for plov og brakpudser 
I landbruget er der mange enkelttiltag, som isoleret set har en positiv klimaeffekt, f.eks. at undlade at pløje. 

I en økologisk drift er ukrudt og overvintrende efterafgrøde og kløvergræsmarker en særlig udfordring hvis 

man vil undlade at pløje. Et af de redskaber, som muligvis kan bringes i anvendelse, er en knivtromle. Bliv 

klogere på dette redskab og hvordan det kan anvendes. 

• Etablering af korn og majs direkte i nedtromlet grøngødning v/Casper Lauersen, SEGES Økologi 

Innovation 

• Knivtromler v/maskinkonsulent Christian Rabølle, VKST 

• Erfaring med nedtromling af brakmarker v/Niels Erik Pedersen, Ll. Knabstrup 

Det økonomisk optimale afgrødevalg 
Balancen i kornmarkedet er tippet, og vi producerer nu nok økologisk foderkorn til at det danske marked. 

Der er dog stor forskel imellem de forskellige afgrøder. Få et overblik over, hvad det vil betyde for priserne 

fremadrettet og hvilke afgrøder, der er bedst økonomi i. Mange specialafgrøder kræver 

opbevaringsfaciliteter. Kan det betale sig at bygge et lager eller er der bedst økonomi i at levere afgrøden i 

høst? Til sidst vil Steffen Blume, Økologichef i DLG fortælle om et nyt afsætningskoncept hos DLG.  

• Afgrødernes dækningsbidrag 2020 v/økologikonsulent Per Jensen, Økologisk VKST 

• Investering i korn- og frølagre v/økologikonsulent Per Jensen, Økologisk VKST 

• Nyt afsætningskoncept v/økologichef Steffen Blume, DLG  

Overvejer du at dyrke sukkerroer? 
Til dig som endnu ikke dyrker økologiske sukkerroer. Bliv klogere på, hvad det kræver at dyrke og hvordan 

økonomien er i økologiske sukkerroer.   

• Ukrudtsstrategi i økologiske sukkerroer v/project Manager Otto Nielsen, Nordic Beet Research 

• Økonomi og dyrkningsstrategi i økologiske sukkerroer v/økologikonsulent Darran Thomsen, 

Økologisk VKST 

• Sådan ser kontrakterne ud i 2020 v/chefkonsulent Bo Secher, Nordic Sugar 

Regenerative afgræsningssystemer 
Holistisk afgræsning og mob grazing er eksempler på afgræsningssystemer, hvor græsset vokser højt og bliver 

delvist trampet ned. Der tages hensyn til både økosystemer og klima når afgræsningen planlægges og 

udføres. Erfaringerne i Danmark er sparsomme og emnet rejser derfor både spørgsmål og debat. 

- Hvordan praktiseres disse afgræsningsystemer? 

- Hvad er fodringspotentialet i marker med højt græs?  

- ER højt græs egentlig mere klimavenligt? 

Få et bud på dette og inspiration til hvordan du kan praktisere en ekstensiv kød- og mælkeproduktion med 

regenerativ afgræsning. 

Inspiration til en vellykket vinterraps 
Med de høje udbytter i år kan vi forledes til at tro, at vi har styr på dyrkning af økologisk vinterraps. Erfaringen 

siger dog at man aldrig kan vide sig sikker, når det kommer til økologisk vinterraps. Vi har derfor i samarbejde 

med Seges i projektet ’Økologisk vinterraps – Landmandens vej til stabile og høje udbytter’ over 3 år fulgt 

vinterrapsmarker over hele landet. Vi præsenterer resultaterne og kommer med inspiration til nye måder at 

dyrke vinterraps på. 

• Fokuspunkter for en vellykket vinterraps – baseret på resultater fra projektet ’Økologisk vinterraps – 

Landmandens vej til stabile og høje udbytter v/ økologikonsulent Ninna Boesen, Økologisk VKST 

• Venskabsafgrøder i økologisk vinterraps v/ økologikonsulent Darran Thomsen, Økologisk VKST 



Produktion af økologiske frø 
I lyset af den nuværende markedssituation, hvor kornpriserne er faldet markant, kan frøafgrøder være et 

interessant alternativ. Få et overblik over udvalget i frøafgrøder, hvad det kræver og hvordan økonomien ser 

ud. Frøavlschef Jens Olav Høst fra Vikima Seed fortæller om muligheder for produktion af økologiske havefrø. 

Avlschef Carsten Jørgensen, DSV Frø og avlschef Birthe Kjærsgaard, DLF fortæller om produktionen af de 

gængse økologiske frøafgrøder herunder græs- og kløverfrø.   

Mikroorganismer til bedre gødningsudnyttelse 
Kom og få ny viden om mikrolivet i jorden og hør hvordan du ved tilsætning af økologiske mikroorganismer 

kan afhjælpe problemer i økologisk dyrkning, der hidtil har været svære at løse. 

 Afhjælpning af problemer som: 

• Kvælstofmangel. 
• Manganmangel. 
• For højt pH. 
• Tørkefølsomhed 

Få mulighed for at: 

• Øge effektiviteten af efterafgrøder med 50% 
• Minimer klimabelastning (binding af kulstoffer) 
• Lav græskompost uden tab af kvælstof. 
• Gartnere: lav 2 afgrøder på 1 år med samme gødnings mængde. 
• Øg rodmassen med 50%. 

v/Direktør Carsten Jacobsen, GreenF 

Naturpleje og regler 
Kvæg i naturplejen kan være gavnligt for både naturen og dyrene.  Men det er vigtigt at have fokus på at 

dine dyrs behov opfyldes, med samtidig hensyntagen til arealernes natur. Hvad er det der giver den gode 

effekt i naturplejen, når der afgræsses med kvæg og er naturplejeordningerne lavet for naturen eller 

dyrenes skyld?  Vi kommer med anbefalinger til hvilke kødkvægsracer der fungerer bedst i naturplejen og 

hvordan naturpleje kan fungere i en intensiv produktion.  

Vi vil lave en kort gennemgang af reglerne under plejegræsordningerne og hvad man skal være ekstra 

opmærksom på.  Både ift. valg af tilsagn, om man skal søge med eller uden grundbetaling eller med fast 

græsningstryk? Vi vil komme ind på vores erfaringer ved arealkontrol af plejegræsordninger og hvor vi ser 

de fleste underkendelser af arealer.  

 


