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ERFA-GRUPPE 
PROFESSIONEL ØKOLOGISK PLANTEAVL 

Vil du udvikle din økologiske planteproduktion, lære af andre 
planteavlere og udveksle erfaringer for at forbedre udbytter og 
indtjening? Så har vi erfa-gruppen for dig. Møderne holdes på 
skift hos erfa-gruppedeltagerne.  
 

Vi ser blandt andet på: 
• Nye dyrkningsmetoder og afgrøder 

• Etablering og gødskning  

• Ukrudtsbekæmpelse 

• Dyrkning af specialafgrøder efter deltagernes interesser 

• Efterafgrøder og grøngødning 

• Valg og etablering af vintersæd 

ERFA-grupperne vil have en økologikonsulent fra Økologisk VKST tilknyttet, 
som faciliterer og deltager i alle møderne. Grupperne sammensættes efter til-
melding. Der vil blive taget hensyn til ønsker om geografisk placering samt tid-
ligere gruppesammensætning. 
 

Praktisk information: 
7-10 deltagere 
4 bedriftsbesøg af godt 3 timers varighed (april, maj, september og oktober) 
På mødet i maj vil maskinkonsulent Søren Geert-Jørgensen deltage. 
Mulige regioner: Lolland, Falster, Sydsjælland, Midtsjælland, Nordsjælland, 
Nordvestsjælland, Fyn og Jylland. 
 
Prisen er per person per bedrift. Skal mere end én deltage fra samme bedrift, 
skal begge tilmeldes og betale. Gæster er velkomne, når mødet afholdes på 
egen bedrift. 

Fordele ved en erfa-gruppe: 

 

 

 

 

 

 

Målgruppe: ERFA-gruppen henvender sig 

til professionelle planteavlere. 
 
Pris:  Ring til Rikke Pallvi Andersen for at få 
oplysninger om pris på 29776794 
 
Tilmelding senest d. 20. marts: 
Du tilmelder dig, ved at sende en mail til 
Rikke Pallvi Lundgaard Andersen på 
rpla@vkst.dk eller ved at ringe på tlf. 
29776794 
 

Kontakt 

 

Darran Thomsen 
Økologikonsulent 
2030 5553 
dat@vkst.dk 

 

 

 
Per Jensen 
Økologikonsulent 
2339 8477 
pj@vkst.dk 

 

 

Søren Geert-Jørgensen 
Maskinkonsulent 
5786 5036 
sgj@vkst.dk 

 

  

 

 

• Du får øget faglig inspira-

tion og motivation 

• Du deltager i faglige dis-

kussioner, men også suc-

ceshistorier 

• Du får etableret et fagligt 

netværk 

 

• Du får øget kompetenceudviklin-

gen af dig selv 

• Du bliver en del af faglig formid-

ling af gode tips og idéer 

mailto:rpla@vkst.dk
http://www.ecoadvice.dk/kontakt-os-2/darran-andrew-thomsen/

