
Sådan styrker du  
gårdens robusthed  

Årsmøde for økologer 
Torsdag den 27. oktober 2022 
Landbrugsskolen Sjælland, Høng 

Nye tider kræver nye måder at gøre 
tingene på. Bliv bl.a. klogere på, hvor-
dan du styrker gårdens robusthed og 
på nye veje for unge ind i økologien.  

Se program  
på næste side



Program

Sponsorer:

| Friland A/S |

| Axel Månsson A/S | DLF | Naturmælk Øllingegaard | Thise | Vestjyllands Andel |

| Daka-Øgro | Danespo A/S | Danish Agro | DLG | DSV Frø Danmark | GST Denmark |  
| Hornsyld Købmandsgaard | Rentokil | Velas | Vest Mælk | Yding Smedie |  
| ØkoFrø | ØkologiRådgivning Danmark | Østdansk Landboforening | 

09.00 Morgenmad, registrering, sponsorudstilling 

10.00 Økologien i den grønne omstilling  
v. Rasmus Prehn, minister for fødevarer, landbrug og fiskeri  

10.40 Kåring af årets øko-elev 2022 
v. Rasmus Prehn, minister for fødevarer, landbrug og fiskeri

10.50 Strække-ben-pause 

11.00  Beretning og valg til Økologisektionens bestyrelse 

13.00 Frokost og sponsorudstilling 

13.45 Sponsorpræsentation

14.00  Sådan styrker du gårdens robusthed 

• Øget selvforsyning af foder til kvæg  
v. Erling Bonde, andelshaver i Thise, der fra 1. oktober 2022  
helt udfaser brugen af soja i foderet til køer, ungdyr og kalve

• Øget selvforsyning af foder til en-mavede dyr  
v. Brian Holm, økologisk griseproducent 

• Nye forretninger med økologisk kløvergræs   
v. Preben Lauridsen, økologisk landmand og biogasejer

• Robuste, rentable sædskifter i et 10-årigt perspektiv  
v. Dennis Weigelt Pedersen, ICOEL

15.15	 Kaffe,	kage	og	sponsorudstilling	

15.45  Next generation – nye veje, nye muligheder 

• Landbrugets crowdfunding – støtte til investeringer,  
der ikke passer ind i traditionel finansiering  
v. Anett Skov Marcussen, områdedirektør, Landbrug & Fødevarer 
og Bjarne Hansen, landmand på Lyø  

• Andelsgaarde – revitalisering af andelsbevægelsen  
med forbrugerejede gårde  
v. Rasmus Willig, forperson Andelsgaarde 

• Danmarks Økologiske Jordbrugsfond  
v. Kim Qvist, direktør 

16.45  Tak for i dag v. formanden 

Sted:  
Landbrugsskolen Sjælland 
Finderupvej 8
4270 Høng

Kontaktperson:
Kirsten Bencke 
kbe@lf.dk
tlf. 6136 0714

Pris:
Formiddag: Gratis 
Frokost og eftermiddag: 
250 kr. (ekskl. moms) for medlemmer af  
lokalforening, virksomhedsmedlemmer i L&F 
samt studerende 
375 kr. (ekskl. moms) for øvrige deltagere 

Tilmelding - KLIK HER - tilmeld.dk/aarsmoede-2022 -  senest den 20. oktober 2022

http://tilmeld.dk/aarsmoede-2022

