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Dagens program
Tid Emne 

11.15 – 11.20 Kort introduktion til dagens program

11.20 – 12.00 Oplæg 25 min og Quiz 15 min

Hvad er generelt forskellen på konventionel og økologisk planteavl

• Næringsstofforsyning (herunder kort om lovgivning)

• Sammensætning af sædskiftet, i relation til ukrudt, skadedyr og nærringsstofforsyning. (herunder frivillige 

efterafgrøder/grøngødning)

• Quiz om økologisk planteavl 

12.00 - 12.30 Frokost på Skolen

12.30 – 13.10 Oplæg og diskussion

Jordfrugtbarhed en vigtig faktor i økologisk planteavl

• Brainstorm 2 min med sidemanden, hvad forstår du ved ordet jordfrugtbarhed?

• Opsamling, oplægsholderen spørger 4-5 grupper hvad de forstår ved ordet?

• Livet under jorden har lige så stor betydning som livet over jorden.

• Hvad findes der af liv under jorden, og hvordan plejer vi det. 

• Introduktion til spadediagnosen

13.10 – 13.20 Kort Pause

13.20 – 14.00 Afgang m. bus til landbrugsbesøg. Opsamling af formiddagen/middagens program. Udlevering af tip en 13’ner

14.00 – 16.30 Rundvisning på landbrug v. landmand Mikael Sune Hald – (Hald Øko IS) 

• Landmanden fortæller om sit sædskifte og hvordan hans næringsstofforsyning foregår.                                          

Han fortæller om sine udfordringer i marken, og fortæller om hvordan han håndterer og løser dem.

• Medbragt kaffe og kage indtages sammen m. landmand i maskinhuset hvor maskiner og                      

specialredskaber kan beskues.

• Vi går en tur rundt på markerne og ser på afgrøderne og kigger efter eventuelle udfordringer og tager en snak om 

hvad han konkret kan gøre for at løse dem. 

• Der foretages spadediagnose 2 steder, et sted med god struktur og et sted med dårlig struktur

• Husk at udfylde tip en 13’er undervejs.

16.30 – 17.00 Transport hjem. Find ud af hvem der har en 13’er. Opsamling i bussen på indtryk fra besøget og dagen, præsentation af 

program for næste dag. 



Forskellen på Økologisk og konventionel planteavl

I korte træk ligger forskellen i…

• Lovgivning 

• Næringsstofforsyning

• Sædskifte
• Frivillige efterafgrøder og grøngødning
• Ukrudt, skadedyr og sygdomme



Lovgivning om økologisk planteavl

vejledning om økologisk 
jordbrugsproduktion

272 sider bibel (45 sider om planteavl og gartneri)

vejledning om økologisk jordbrugsproduktion


Lovgivning om økologisk planteavl, kort opsummeret

• Pesticider forbudt

• Handelsgødning forbudt (alle former 
for mineralsk kvælstof)
• …dog kan Kalium, Råfosfat, 

Mangan, Svovl, Kobber og lign. 
tilføres, men der gælder særlige 
krav. Eksempelvis 
konsulenterklæring

• Krav om øko certificeret såsæd, 
plantemateriale
• organicXseeds

https://www.organicxseeds.dk/

https://www.organicxseeds.dk/


Næringsstofforsyning

• Gødningsregler for økologer
• EU regler for økologisk jordbrug – maks 170 kg total N/ha

• Brancheanbefalinger for økologiske kreaturer
• Sædskiftekrav
• Maks 107 kg udnyttet N/ha

• Økologisk arealtilskud
• Basistilskud 870 kr./ha/år (maks 107 kg udnyttet N/ha)
• Kvælstoftillæg 500 kr./ha/år (maks 65 kg udnyttet N/ha)

• Nye regler forventes at træde i kraft fra 1. august 2022
• Nye sædskiftekrav (kvælstoffikserende hovedafgrøder, minimum 

20%,og kulstofopbyggende afgrøder minimum 50%)





Håndbog i økologiske sædskifter

Eksempler på sædskifter, nedenfor er vist eksempler på sædskifter under 

forskellige forhold
Sædskifte med kløvergræs på sandjord, 4 

marksskifte

Sædskifte med kløvergræs, 4 marksskifte

• Kløvergræs

• Havre

• Rug med undersået efterafgrøde

• Vårtriticale, kløverudlæg efter høst

• Kløvergræs

• Vårhvede med undersået

efterafgrøde af rajgræs

• Havre (mulighed for 

rodukrudtsbekæmpelse, rug kan sås 

sent)

• Vinterrug med undersået

kløverudlæg

Sædskifte med kløvergræs, 5 marksskifte Sædskifte med grøngødning, 5 marksskifte

• Kløvergræs

• Vårsæd med undersået udlæg af 

efterafgrøde

• Vårsæd, mulighed for 

rodukrudtsbekæmpelse

• Bælgsæd

• Vintersæd med undersået

kløverudlæg

• Vårbyg med undersået hvidkløver

• Havre med undersået rødkløver

• Vårhvede, mulighed for 

rodukrudtsbekæmpelse

• Bælgsæd 

• Vinterhvede med undersået

hvidkløver

Tag hensyn til

• Hvad er dit mål med sædskiftet?

• Hvad er de fysiske og håndværksmæssige forudsætninger?

• Hvordan holdes jorden grøn størstedelen af året?
Best practice

Tag hensyn til så mange parametre som muligt i afgrødevalget, f.eks. jordtype, fysiske 

forhold, tilgængelighed af næringsstoffer, brugs- og afsætningsmuligheder. 

Vær kritisk i vurderingen af afgrøders tilstand i løbet af vækstsæsonen og ret op på 

eventuelle problemer hurtigst muligt, efter de er konstateret, så påvirkningen af følgende 

afgrøder i sædskiftet minimeres. 

Brug de bedst egnede sorter til økologisk produktion.

https://www.slideshare.net/oerddk/hndbog-i-kologiske-sdskifter



