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FASTHOLDELSE OG UDVIKLING
Ændringer i markedet, og andre behov for tilpasninger af 
bedriften, er et generelt vilkår i landbruget. Det skal der 
tages fat på med ægte rettidighed. Her er et fastholdelses og 
udviklingstjek en oplagt mulighed. Man kan få sparring til at 
udvikle sin økologiske bedrift og hjælp til at få mulighederne 
gjort konkrete.

INFORMATION OG NETVÆRK FOR NYE  
OG KOMMENDE ØKOLOGER
Informationsmøder og netværksaktiviteter er vigtige red-
skaber for nye økologiske producenter, når der skal skabes 
et godt fundament for en vellykket omlægning til økologisk 
drift. På lokale informationsmøder vil der være fokus på at 
dele faglig viden og opbygge kompetencer forud for en om-
lægning til økologi, men også de faglige relationer vil være i 
fokus, igennem deling af erfaringer landmændene imellem.

ØKOLOGISKE UDVIKLINGSMØDER
I 2021 bliver der igen mulighed for at deltage i økologiske 
udviklingsmøder i nyetablerede netværksgrupper og i 
eksisterende erfagrupper. Formålet med møderne er at 
fordybe sig i økologiens grundprincipper og i økologifag- 
lige spørgsmål. Der vil være oplæg fra erfarne rådgivere og 
eksperter samt plads til dialog og erfaringsudveksling, i et 
forum for økologer med fælles faglige udfordringer.

Økologien er i stadig vækst. Nye spændende forbruger-
trends og de seneste års omlægningsbølge har bevirket, at et 
grundigt omlægningstjek er en helt nødvendig og værdifuld 
del af processen, frem mod indsendelse af en autorisations-
ansøgning. Det er med omlægningstjekket, at man kan få 
startet den kvalificerede diskussion og de relevante bereg-
ninger på, hvordan ejendommen kan se ud ved økologisk 
drift. Der er fem forskellige landmandsrettede produkter i 
2021, under ordningen omlægningstjek:

OMLÆGNING TIL ØKOLOGI
For at bidrage til den positive udvikling for den økologiske 
produktion, tilbyder vi – i samarbejde med økologikon-
sulenterne – at lave et omlægningstjek af din bedrift. Ved 
et omlægningstjek får du mulighed for at få svar på dine 
spørgsmål og høre mere om mulighederne for en økologisk 
produktion, på netop din bedrift.

OMLÆGNING I BNBO
I samarbejde med de lokale rådgivere, tilbyder vi et 
omlægningstjek for landmænd med bedrift i de borings-
nære beskyttelsesområder (BNBO). Her arbejdes der med 
udgangspunkt i det enkelte BNBO, hvor de interesserede 
landmænd fra et udpeget BNBO-område, inviteres til at 
deltage i møder, hvor man kan diskutere de muligheder  
og udfordringer, der måtte være i det specifikke BNBO.  
På møderne vil man i samarbejde med eksperter fra kom-
munen lave en samlet plan for økologisk drift af området, 
hvorefter der kan gennemføres individuelle omlægnings-
tjek på de enkelte bedrifter.
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LandboThy, Thisted

AgriNord, Økologi

Landbo Limfjord, Skive

Lemvigegnens Landboforening, Lemvig

ØkologiRådgivning Danmark

Vestjysk, Ringkøbing

LHN, Tinglev

nf plus, Støvring

LandboNord, Brønderslev

1

2

3

4

5

6

Ring og lav en aftale
Følgende rådgivningsvirksomheder tilbyder gratis et rådgivningsbesøg om omlægning til økologi: 

Velas

Djursland Landboforening, Rønde

SEGES, Aarhus

VKST, Sorø

Østdansk Landboforening,  
Rønnede  

Agrovi, Hillerød 
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LandboSyd, Aabenraa 

Kolding Herreds Landbrugsforening

Sønderjysk Landboforening, Vojens 

Landbrugsrådgivning Syd  

Syddansk Kvæg, Vojens  
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Patriotisk Selskab, Odense  21
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