Gratis omlægningstjek eller fastholdelsestjek
Overvejer du at blive økologisk landmand, eller har du behov for en gennemgang af dit eksisterende økologiske landbrug,
så kan du kontakte en økologikonsulent og få et gratis rådgivningsbesøg. Et omlægnings- eller fastholdelsestjek vil således
give dig et godt grundlag at tage beslutning ud fra.

Fasthold den økologiske produktion
Har du behov for at få gennemgået din økologiske bedrift?
Du kan have behov for at gennemgå dine udviklingsmuligheder. Måske ønsker du at fastholde din produktion, men
behøver en økonomisk gennemgang.
Din økologikonsulent kan hjælpe dig.
Kontakt din lokale rådgiver og aftal et møde, hvor du
helt gratis kan få gennemført et fastholdelses- og udviklingstjek.

Omlægning til økologi
Går du med et ønske om at blive økologisk landmand, men
mangler du mere viden om økologi og den økonomi, der
knytter sig til at ændre din produktion?
Du kan kontakte en økologikonsulent og aftale et møde, hvor
du helt gratis kan få gennemført et omlægningstjek.

Til et fastholdelsestjek kan du kan få besøg af op til to
rådgivere, der giver kvalificeret sparring og rådgivning. I
fællesskab vil I gennemgå bedriften og vurdere muligheder og udfordringer. I vil komme omkring både praktiske,
faglige og økonomiske forhold.

Læs mere på www.omlægningstjek.dk
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af din nuværende økologiske bedrift:

AgriNord, Team Økologi, Aalborg, Aars, Hobro
Thor Bjørn Kjeldbjerg
E: tbk@agrinord.dk | M: 2042 3911
LandboThy, Thisted
Helle Sievertsen
E: hsi@landbothy.dk | M: 2184 7194

LandboNord, Brønderslev
Bjarne Kjærgaard
E: bjk@landbonord.dk | T: 5171 4577
LMO, Hinnerup
Thomas Vang Jørgensen
E: tvj@lmo.dk | T: 8728 2648

Lemvigegnens Landboforening, Lemvig
Ingvard H. Kristensen
E: ihk@lemvig-landbo.dk| T: 9663 0551

Djursland Landboforening, Rønde
Henrik Østergaard Nielsen
E: hoen@landboforening.dk | T: 2835 0185

Landbo Limfjord, Skive
Jette Kjær
E: jkj@landbo-limfjord.dk| T: 9615 3032

SEGES, Århus N
Niels Finn Johansen
E: nfj@seges.dk
M: 2171 7768

Vestjysk Landboforening, Ringkøbing
Karsten Simonsen
E: kas@vjl.dk | T: 9681 4245
Heden & fjorden, Herning
Lisbeth Knudsen
E: lik@hflc.dk | M: 2218 8609
Jysk Økologi, Billund
Erik Andersen
E: era@jlbr.dk | T: 7660 2100

Gefion –
Økologisk Rådgivning, Sorø
E: lfh@ecoadvice.dk
T: 5786 5000
Centrovice, Vissenbjerg
Diana Boysen Poulsen
E: dbp@centrovice.dk | T: 6362 1609

Projektet er støttet af Fonden for økologisk landbrug
Dansk Landbrugsrådgivning, DLBR, er et samarbejde mellem selvstændige landbrugsrådgivningscentre i et branchefællesskab. De lokale rådgivningscentre leverer primært rådgivning direkte til kunderne, mens Økologi i SEGES fungerer som fælles videns- og innovationscenter inden for økologisk
jordbrug.

