
Økologiske landbrugsvirksomheder samarbejder med fordel på en række områder:
• Om anvendelse af jord, dyr, husdyrgødning, halm, mv. Bedrifterne er ofte specialiserede i forskellige driftsgrene, men sam-

arbejdet bidrager til at efterligne og opbygge robuste økosystemer (økologiprincippet). 

Eksempler:
- En specialiseret grøntsagsavler har 10 ha jord. Han har brug for at grøntsagerne indgår i et sædskifte med andre    
   afgrøder. Grøntsagsavleren har en samarbejdsaftale med fire landmænd herom.
- En planteavler har et samarbejde med en mælkeproducent om at levere kløvergræs og aftage husdyrgødning.

• I maskinfællesskaber, delelandbrug og driftsfællesskaber for at minimere omkostninger til opstart af landbrugsvirksomhed 
og til at have råderet over/eje af jord, bygninger, maskiner mv. (driftsøkonomisk). 

Eksempler:
- En planteavler har ledige staldbygninger. En ung landmand etablerer en mælkeproduktion og lejer sig ind i staldbygninge. 
   De indgår en aftale om, at planteavleren leverer foder og halm og modtager husdyrgødning og halm tilbage (delelandbrug)
- En smågriseproducent har en ung landmand ansat. Den unge landmand etablerer sin egen smågriseproduktion i den land 
   mands produktion. De indgår en samarbejdsaftale om hvordan, den samlede produktion skal passes, og at den unge 
   landmand betaler leje af produktionsfaciliteter til smågriseproduktionen. 
- Fire landmænd går sammen om at købe en dyr maskine og aftaler en måde til at booke og betale omkostninger til maskinen. 
- En frugt- og bæravler og en ægproducent har hver deres landbrugsvirksomhed. De samarbejder om at anvende samme jord.
- En mobil slagtesvineproducent har en aftale med flere planteavlere om at lade sine grise indgå i planteavlerens sædskifte. 
   Slagtesvineproducenten får foder til sine grise og leverer næringsstoffer og et mere varieret sædskifte til planteavleren.  
 
• Om afsætning af produkter (markedsøkonomisk)

Eksempler:  
- Andelsselskaber

Økologiske landbrugsvirksomheder samarbejder med borgere om:
• Nye produkter (afsætning og finansiering heraf) gennem forskellige ordninger som  f.eks. abonnementsordninger, forudbe-

taling af produkter og crowdfunding.
• Etablering af økologiske landbrug gennem f.eks. kreditforeninger (institutionaliseret og på markedsvilkår), Danmarks 

Økologiske Jordbrugsfond (med et formål og konkurrencedygtige vilkår), lokale jordbrugsfonde som Samsø Økologiske 
Jordbrugsfond, Bornholms Økologiske Jordbrugsfond, Folkefarme/andelsgårde

Økologiske landbrugsvirksomheder forventes fremover at ville samarbejde med kommuner om:
• recirkulering af organiske affaldsfraktioner 
• evt. sociale opgaver

SAMARBEJDE I ØKOLOGIEN


