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Udvalgets opbygning:
Fagudvalget for økologisk planteavl består af 5 medlemmer samt 1 suppleant for disse. Herudover kan der
til fagudvalget vælges op til 2 repræsentanter fra følgevirksomheder, der er medlem af Økologisk
Landsforening.
De fem udvalgsmedlemmer vælges af og blandt de økologiske planteavlere på et landsdækkende årsmøde,
som afholdes i forbindelse med generalforsamlingen i Økologisk Landsforening. Valgperioden for
udvalgsmedlemmer er 2 år, dog 1 år for suppleanten. Således vælges der af og blandt Økologisk
Landsforenings planteproducenter 2 udvalgsmedlemmer på lige år og 3 på ulige år på årsmødet. Hvert år
vælges 1 suppleant.
Økologisk Landsforenings planteproducenter kan på årsmødet derudover vælge op til to repræsentanter fra
følgevirksomheder. For at være valgbare skal virksomhederne være medlemmer af Økologisk
Landsforening. Valgperioden for virksomhedsrepræsentanter er 2 år, således at der er en på valg hvert år.
Der kan ikke vælges to virksomhedsrepræsentanter fra samme virksomhed/koncern. Der vælges ikke
suppleanter.
Senest 6 uger efter årsmødet skal udvalget have afholdt sit konstituerende møde med valg af formand og
næstformand. Virksomhedsmedlemmer er ikke valgbare til formandskabet. Udvalget kan vælge at
nedsætte et 3 personers forretningsudvalg, som i givet fald bør bestå af formand, næstformand og
yderligere et udvalgsmedlem. Ligeledes skal udvalget konstituere sig mht. repræsentation i eksterne fora.

Udvalgets arbejde:
Udvalget afholder 5 ordinære møder samt en udviklingsdag, regnet fra årsmøde til årsmøde. Udvalget har
til opgave på vegne af Økologisk Landsforening i overensstemmelse med de af bestyrelsen udstukne
retningslinjer og politikker at varetage medlemmernes interesser inden for området økologisk planteavl,
herunder:
o
o
o

Arbejde med og have fokus på produktionsforhold og produkter inden for planteavl
Bidrage til udvikling af arbejdet i Landbrugs- og Markedsudvikling
Være opmærksom på mulige afsætningsforhold/afsætningsaktiviteter

o
o
o
o
o

Opsamling og formidling af viden og erfaringer
Arbejde aktivt med aktiviteter, som kan fastholde og øge medlemsgrundlaget
Arbejde aktivt med faglige- og fagpolitiske opgaver og projekter
Udvalget skal arbejde med mindst et indsatsområde pr. år. Det eller de valgte indsatsområder
angives i kommissoriet.
Udvalgets arbejde skal styrke netværket og sammenholdet inden for økologisk planteavl.

Udvalget er beslutningsdygtig, når minimum halvdelen af udvalgets medlemmer er til stede. Beslutninger
træffes ved simpelt flertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Udvalget har for arbejdsåret 2017-2018 følgende primære indsatsområder, som skal være
omdrejningspunkterne for udvalgets arbejde – i prioriteret rækkefølge:
•
•
•

•
•
•
•
•

Udvalget vil arbejde for at udbrede viden om, hvordan man kan arbejde med at opbygge jordens
frugtbarhed f.eks. gennem brug af efterafgrøder, kompostteknikker, mobil grøngødning, gode
sædskifter og godt landmandskab.
Planteavlsudvalget vil aktivt arbejde med klimavinklen på økologiske landbrug herunder fremskaffe
viden omkring især indlejring af kulstof i jorden, forbrug af fossile brændstoffer, klimaaftryk ved
produktionsmetoder mv.
Planteavlsudvalget skal være aktivt omkring udfasning af konv. gødning og halm samt ikke mindst
indfasning af alternative gødningskilder, som forbrugerne vil acceptere. Vi skal søge viden og arbejde for
at skaffe løsningerne i samarbejde med bestyrelsen og formandskabet og ønsker at blive inddraget i
samarbejdet med L & F Økologisektionen om emnet.
Planteavlsudvalget vil arbejde for tættere samarbejde mellem de forskellige driftsgrene.
Planteavlsudvalget vil arbejde for at forbedre mulighederne for at afsætte de danske planteprodukter
især proteinafgrøder og andre foderprodukter i Danmark gerne gennem samarbejde med andre
økologiske landmænd
Planteavlsudvalget vil fortsat arbejde for at ændre dansk og EU´s lovgivning om certificering af frø og
korn, sådan at vi får mulighed for at lave sortsblandinger og udvikle sorter, der dækker økologernes
behov omkring såsæd.
Planteavlsudvalget skal bakke op om, at der bliver lavet forsøg med sortsblandinger og brugerdrevet
sortsudvikling.
Planteavlsudvalget vil arbejde for at øge kvaliteten af de økologiske planteprodukter og kvantiteten
høstet, gennem at efterspørge og arbejde for; at viden og forsøgsresultater gøres tilgængeligt for
landmænd, og der udvikles og gennemføres praktiske forsøg.

Udvalgets formand har talsmandsfunktionen inden for området økologisk planteavl.
Økologisk Landsforenings repræsentation i eksterne fora inden for fagområdet varetages ligeledes af
udvalgets medlemmer eller af udvalget udpegede repræsentanter for fagområderne, og det er udvalgets
opgave at samarbejde med andre foreninger/organisationer på området med interessesammenfald. Da
udvalget er pålagt opgaver for foreningen qua dette kommissorium, inddrages Planteavlsudvalget i
bestyrelse og/eller formandsskabs arbejde med de ovenstående områder.
Fagudvalgenes arbejde inden for de forskellige områder er helt centralt i forhold til at synliggøre og skabe
opmærksomhed omkring både udvalgene og foreningen som sådan. Denne synlighed og opmærksomhed
bevirker, at udvalgene overfor nuværende og potentielle medlemmer er den naturlige indgang til

foreningen. Kurser, temadage, nyhedsbreve, Økologi & Erhverv og pressen i øvrigt er naturlige virkemidler
til at give øget kendskab til foreningens arbejde.

Sekretariatsbetjening og økonomi:
Sekretariatsbetjening stilles til rådighed for udvalgets arbejde. Betjeningen omfatter mødeplanlægning,
udarbejdelse af dagsordener i samarbejde med forretningsudvalg/formandskab, produktion af
beslutningsgrundlag, referatskrivning, udarbejdelse af skrivelser mv.
Der tilknyttes landbrugsfaglige kompetencer gennem medarbejder fra Landbrugs- og Markedsudvikling.
Sekretariatsbistanden koordineres med arbejdet udført i øvrige udvalg og bestyrelsen.
Udvalget er ikke en juridisk enhed. Bestyrelsen for Økologisk Landsforening fastsætter på baggrund af
udvalgets udarbejdede handlingsplaner og aktivitetsbudgetter, hvilke aktivitetstiltag der kan igangsættes
med bistand fra medarbejdere i Økologiens Hus. Der vil desuden være afsat midler til 5 udvalgsmøder
(dette betinger dog, at 1 af de 5 møder gennemføres som et møde i tilknytning til et fagligt arrangement,
temadag eller lignende), en udviklingsdag samt sekretariatsbetjening, hvorimod sekretariatsbetjening
(herunder bogholderi) inden for projekter skal søges dækket inden for projektbevillinger.
Honorarpolitik samt kørselsgodtgørelse vil følge de til enhver tid gældende retningslinjer udstukket af
Økologisk Landsforenings bestyrelse.

