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Få succes med omlægningen
Økologisk Landsforening inviterer nye økologer på VIDENSBAR, når foreningen de kommende måneder
tager rundt i landet med møderækken ’Succes med omlægning’
Der er tale om fem fagdage på Sjælland, Fyn og i Jylland, hvor nye økologer kan få styr på mange af de
praktiske spørgsmål, der melder sig, når man tager springet og omlægger sin produktion til økologi. Det
gælder regler og økologikontrol men også den daglige praksis på gården, hvor man skal ændre rutiner,
måske dyrke andre afgrøder, finde nye løsninger mod ukrudt og forebygge sygdom i stald og mark.
- Man kan godt snuble i starten som økolog, men vi håber, møderne kan være med til at forebygge nogle af
de typiske fejl og misforståelser. Samtidig er det en unik mulighed for at få input til hverdagen og blive
opdateret om økologisk produktion og marked, fortæller arrangør og projektchef Marie-Louise Simonsen,
Økologisk Landsforening.
Få svaret i baren
Hun glæder sig ikke mindst til at se mange nye økologer i VIDENSBAREN, der afslutter hvert møde.
- Vi serverer fagligt fællesskab, film, værktøjer til samarbejde, svar på spørgsmål og markedstips. Man kan
også bare få sig en snak med en kommende kollega eller en fagkonsulent, siger Marie-Louise Simonsen.
Muligheden for at møde nye kolleger og blive en del af et netværk med andre økologer er et vigtigt mål
med møderne.
- Samarbejde med andre økologer og udveksling af erfaringer og ideer er noget af det, der virkelig giver
udbytte for den enkelte og udvikler den økologiske produktion. Det vil vi gerne understøtte bedst muligt
med denne møderække. Netværk er vigtige, understreger Marie-Louise Simonsen.
Fem møder på fem landbrug
De fem møder foregår alle på økologiske landbrug, hvor værten viser rundt og deler ud af sine erfaringer.
De fem landbrug er Drejergården i Hvalsø, Høkildegaard i Vester Skerninge, Falslevgård i Mariager,
Gothenborg i Them samt Gram Slot. Det er økologiske bedrifter, hvor ejerne ud over at drive landbrug også
har udviklet andre forretningsområder som for eksempel forarbejdning og salg af egne produkter.
Tid og sted
 1. november kl. 09.15 – 15.00: Drejergården, Roskildevej 34-38, 4330 Hvalsø
 8. november kl. 09.15 – 15.00: Gothenborg, Gothenborgvej 3, 8653 Them
 22. november kl. 09.00 – 15.00: Høkildegaard, Åmarksvej 46, 5762 Vester Skerninge
 30. november 09.15 – 15.00: Falslevgaard, Hadsundvej 114, 9550 Mariager
 2. december kl. 09.00 – 15.00: Gram Slot, Slotsvej 54, 6510 Gram
Det er gratis at deltage. Man kan tilmelde sig i Økologisk Landsforening på 4190 2011 eller på
okologi.dk/kalender, hvor man også kan se de detaljerede programmer for møderne.
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Forslag til fototekst:
Nøglen til succes i den økologiske kornmark er sædskiftet. Emnet er da også på programmet ved Økologisk
Landsforenings møderække ’Succes med omlægning’.

