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Temadag: 
 

 

Udvikling af økologisk landbrugsproduktion 
 

 

En fortsat stærk økologisk landbrugsproduktion i Danmark kalder på fortsat udvikling af 

produktionsmetoder. Troværdighed og tillid er indbygget som en af grundstenene. I takt 

med, at vi bliver dygtigere, skal de udfordringer, vi giver os selv justeres, så vi fortsat 

kan honorere egne og andres krav og forventninger.  

 

På denne temadag bliver du informeret om nyt, der er på vej og du får mulighed for at 

omsætte tiltag til ændringer i din virksomhed. 

 

 

Tid og sted  

16. september 2020 hos VKST, Agrovej 1, 

4800 Nykøbing F 

 

Målgruppe  

Temadagen er for såvel nye som erfarne øko-

logiske landmænd, som er motiveret til at ud-

vikle den økologiske landbrugsproduktion. 

 

Udbytte 

Du får info om nuværende og kommende prin-

cipper bag økologisk landbrugsproduktion 

samt aktuelle udfordringer, som forbrugerne 

forventer, at vi udvikler på.  

Sammen med de øvrige deltagere omsætter 

du denne viden til tiltag i din egen virksomhed. 

 

Tag en jordprøve med 

Undervejs på dagen laver vi en analyse af kul-

stofindholdet i noget jord fra din ejendom. Du 

skal derfor medbringe en jordprøve fra en af 

dine marker. Du får mere info herom, når du 

har tilmeldt dig.  

 

Pris 

Det er gratis at deltage. Fonden for økologisk 

landbrug finansierer dagen. 

 

 

Tilmelding 

Send en sms, skriv en mail eller ring til Karen 

Tegllund på kat@seges.dk eller tlf. 2171 

7766 

 

Din tilmelding er bindende fra 1. september 

2020.  

Oplys ved tilmeldingen, hvilken produktion, 

du har: 

• Mælk 

• Oksekød 

• Svin 

• Fjerkrækød og -æg 

• Planteproduktion 

• Andet 
 

Yderligere info: 

Sven Hermansen, chefkonsulent, SEGES 

Økologi Innovation 

Mail: svhe@seges.dk, tlf. 8740 5043 

 

Lisbeth Frank Hansen, chefkonsulent, VKST, 

Mail: lfh@vkst.dk, tlf. 5786 5330 / 2142 2484 
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Temadagen gennemføres i samarbejde 

med: 
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Onsdag den 16. september 2020 

 

09.30   Kaffen er serveret 

   Jordprøver afleveres til analyse 

 

10.00   Velkomst, præsentation og dagens program 

v/ Lisbeth Frank Hansen, VKST og Sven Hermansen, SEGES Økologi Innova-

tion  

 

1.0 Nuværende og kommende principper i den økologiske landbrugsproduk- 

  tion    

Du får en god forståelse for den økologiske tankegang og fundament. Og ind-

blik i de forandringer som erhvervet selv vil sætte i gang for fortsat at kunne 

følge med samfundets krav til udvikling af den økologiske fødevareproduktion. 

Endelig får du indblik i, hvordan vi som økologiske landmænd, kan udnytte 

nye teknologiske metoder. 

Vi kommer omkring følgende punkter:                 

• Den økologiske tankegang 

• De økologiske principper 

• Eksempler på kommende forandringer, som fortsat bidrager til at skabe til-

lid hos forbrugerne:  

• Recirkulering og anvendelse af konventionel gødning og halm 

• Krav om beskyttelse og udvikling af naturværdier 

• Kulstofpositive markplaner 

• Udfasning af fossile brændstoffer 

• Klima – hvordan vil den økologiske produktion sætte sig på denne 

dagsorden? 

• M.v. 

v/ Anders Stensgaard, medlem af sektorbestyrelsen i Landbrug & Fødevarer, 

Økologi og Sven Hermansen, SEGES Økologi Innovation 

 

Pause 

 

2.1 Udfordringer, som forbrugerne forventer, at vi udvikler på (kort video) 

Du får et indblik i de forandringer, som forbrugerne forventer, at vi handler på. 

De påvirker såvel foder- som mælkeproduktion. Vi kommer omkring følgende 

punkter: 

• Forbruger trends 

• Markedstrends 

• Forventninger til udvikling indenfor fx klima og bæredygtighed 

• M.v. 

v/ Per Vesterbæk, afdelingsleder, Markedsanalyse, forbrugerøkonomi & stati-

stik, Landbrug & Fødevarer 

 

 

 



 

 
 

2.2     Forbruger og markedstrends set fra firmaet Organic Plant Proteins     

 synsvinkel 

Ulrich Kern-Hansen, Organic Plant Protein, giver et indblik i de forandringer 

virksomheden ser komme i forhold til udvikling af produktsortiment m.v. 

 

12.00   Frokost 

 

12.45  3.0 Tiltag i din virksomhed 

Sven Hermansen, SEGES økologi Innovation guider os igennem eftermidda-

gens program, hvor vi arbejder med betydningen af ændringer i principper og 

forbrugernes krav for dig og din virksomhed? 

 

Du får faglig viden om hvert af følgende emner – samt info om tiltag, der kan 

støtte dig i forandringerne hjemme hos dig. Herudfra arbejder du sammen 

med de øvrige deltagere om at definere konkrete tiltag, som du kan arbejde 

videre med. 

 

• Kulstof i jorden – herunder svar på analysen, der blev igangsat tidligere på  

dagen 

 v/ NN 

 

• Proteinforsyning til mennesker og dyr 

 v/ NN 

   

• Krav om mere og bedre natur i kulturlandskabet 

 v/ NN 

 

14.45   Opsamling, evaluering og afrunding 

v/ Lisbeth Frank Hansen og Sven Hermansen, SEGES Økologi Innovation  

  

15.00   Tak for i dag 

 

 


