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Overvejer du økologisk mælkeproduktion?
Arla, Økologisk Landsforening og Djurslands Landboforening inviterer til informationsmøde for
mælkeproducenter om mulighederne i omlægning til økologi. Efterspørgslen på økologisk mælk
i ind og udland er i kraftig vækst.
RYOMGÅRD. Onsdag den 4. maj inviterer Arla, Økologisk Landsforening og Djurslands
Landboforening interesserede mælkeproducenter til et orienteringsmøde på Ryomgård Hotel om
den aktuelle situation på mælkemarkedet, og for at fortælle om mulighederne ved omlægning til
økologisk produktion.
- Det nuværende økologitillæg er på 129 øre per kilo mælk. En omlægning til økologi kan derfor
være en økonomisk attraktiv fremtidssikring af malkekvægsbedriften. Men er det muligt at
omlægge til økologisk mælkeproduktion, og hvordan ser økonomien i så fald ud? Det er sådanne
spørgsmål vi gerne vil give konventionelle mælkeproducenter svar på, siger Peter Søndergaard,
der er økologi- og omlægningskonsulent i Økologisk Landsforening.
Økonomien i den økologiske mælkeproduktion har distanceret sig markant fra den konventionelle,
og de seneste regnskabstal fra 2015 viser, at den økologiske mælkeproducent tjente ca. 1.600
kroner pr. ko, mens den konventionelle kollega tabte 1.200 kroner. Mælkemarkedet har sine
udsving, men det økologiske marked er relativt stabilt og efterspørgslen på økologisk mælk både i
Danmark og på vores vigtigste eksportmarkeder er stigende.
Gratis øko-omlægningstjek
- Det er helt uforpligtende at deltage i mødet, og man kan bruge det til at vurdere, om man vil
have lavet et egentlig øko-omlægningstjek af sin egen gård. Et omlægningstjek er gratis og tager
udgangspunkt i den konkrete bedrifts potentiale i en økologisk version og kan derved give et solidt
beslutningsgrundlag for egentlig omlægning eller ej, siger Peter Søndergaard.
VIGTIGT
Hvis man overvejer at omlægge til økologi i år, skal der søges om 5-årige økologitilsagn hos
NaturErhvervstyrelsen seneste den 21. april. De kan trækkes tilbage inden den 1. september, hvis
man alligevel ikke vil lægge bedriften eller arealet om til økologisk drift.
Program
10:00 Velkomst v/ Økologisk Landsforening
10:15 Hvordan ser Arlas marked for økologisk mælk ud? V/ regionschef Jørgen Friis Pedersen, Arla
10:45 Økonomien i økologisk mælkeproduktion v/ driftsøkonomirådgiver Jens Kock Hansen, Jysk Landbrugsrådgivning.
11:15 Den økologiske mælkeproduktion – praksis og udfordringer, v/ Mads E. Mortensen, kvægbrugskonsulent i
Økologirådgivning Danmark og næstformand i Landboungdom.
11:30 Hvad er et omlægningstjek? V/ Økologi- og Planteavlskonsulent Henrik Østergaard, Djursland Landboforening
11:40 Tid til spørgsmål
11:55 Afrunding

Sted: Ryomgård Hotel, Jernbanegade 15, Ryomgård. Der er kaffe undervejs, og håndmadder efter
mødet. Deltagelse er gratis, men tilmelding nødvendig på: tilmeld@okologi.dk el. tlf: 61 97 49 07
senest mandag d. 2. maj kl 12.00.
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