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Kul, kød og klima på Osteriet Hinge
Erene og Evald Vestergaards økologiske gårdmejeri er rammen om økologi-seminar for landmænd den
21. september. Kul, kød og klima er på dagsordenen.
Osteriet Hinge er ikke kun kvægbrug, gårdbutik og mejeri. I den gamle kalve- og kostald med det
karakteristiske buede stenloft har Erene og Evald Vestergaard indrettet et stort mødelokale. Siden
etableringen er det blevet flittigt brugt af børnehavebørn, pensionister, landmænd og borgere fra nær og
fjern. 21. september danner det rammen om et seminar for økologiske landmænd.
Kul er nøglen til et holdbart landbrug
Seminaret, som Økologisk Landsforening står bag, tager tre aktuelle emner under behandling, og der bliver
både noget for mark- og kvæginteresserede, lover Karen Munk Nielsen, arrangør og leder af projektet
Demonstration af nye økologiske løsninger.
- Vi skal dykke ned i kulstof og frugtbar jord. Vi oplever en stigende interesse for emnet og en erkendelse af,
at vi skal tænke mere i kulstof og humus som en vej til at skabe fremtidens holdbare og produktive
landbrug. Jorden indeholder store mængder næringsstoffer og kan rumme endnu flere, hvis vi øger
kulstofindholdet, fortæller hun.
Det er to garvede økologikonsulenter, Bjarne Hansen, Økologisk Landsforening, og Michael Tersbøl,
ØkologiRådgivning Danmark, som holder indlæg og efterfølgende tager deltagerne med under jorden i en
af gårdens marker for at diskutere recirkulering, næring og frugtbarhed.
Kød og klima – en svær nød at knække
De øvrige emner er lokalt samarbejde om foderprotein samt kød, klima og natur.
- Mange forbrugere vil nok forvente, at økologer tager ansvar i forhold til klima og drivhuseffekt, selv om
der ikke står noget om det i økologireglerne. Det gælder også i kødproduktionen. Kød og klima er
komplekst, og man møder mange modsatrettede informationer og meninger i medierne. På seminaret vil
konsulent Majbrit Therkelsen kaste lys over, hvad der er op og ned i debatten, og hvad man helt konkret
kan gøre for at give sit økologiske oksekød en bedre klimaprofil, fortsætter Karen Munk Nielsen.
Mere natur på den nemme måde
På seminaret bliver der også mulighed for at gå en tur over Evald Vestergaards marker og se, hvad han gør
for at fremme det vilde plante- og dyreliv. Det er enkle tiltag med god virkning, som ikke koster en
bondegård, og som de fleste kan gøre ham efter.
Mødet er led i projektet Demonstration af nye økologiske løsninger, som formidler viden om økologiske
metoder, der virker i praksis. Alle er velkomne, og det er gratis at deltage i seminaret, men tilmelding til
Økologisk Landsforening er nødvendig af hensyn til forplejning og begrænset deltagerantal.
Tid: 21. september kl. 13-16
Sted: Tanghusvej 14, 8620 Kjellerup
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Forslag til fototekst:
Erene og Evald Vestergaard har drevet økologisk mælkeproduktion siden 1995 og gårdmejeri siden 2000.
21. september lægger de gård til en fagligt spændende eftermiddag om økologi i stald og mark.

Arrangementet er led i projektet Demonstration af nye økologiske løsninger, der er støttet af Fonden for
Økologisk Landbrug, Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikterne og Miljø- og
Fødevareministeriet.

