
 

 

Læs mere om 

Syddansk Økologi 

på www.sdø.dk 

Informationsmøde om den økologiske markedssituation - 

VOJENS 

Onsdag d. 4. november kl. 09.45 – 13.00 inviterer Syddansk Økologi i samarbejde med SEGES til 

informationsmøde om den økologiske markedssituation hos SLF, Billundvej 3, 6500 Vojens. Du vil på 

mødet bl.a. blive klogere på hvordan du kan handle med dit korn digitalt og om mulighederne i 

frøgræsproduktion. Foderstofferne vil også give deres bud på hvad de forventer at efterspørge i fremtiden 

og så vil deltagerne også blive ført ajour med de økologiske gødningsregler.  

Kl. 09.45 Formiddagskaffe 

Kl. 10.00 Velkomst og introduktion til dagens program v/Diana B. Poulsen, Økologikonsulent, 

SLF/Syddansk Økologi 

Kl. 10.10 Hvad er potentialet for dansk produceret protein? Foderstofferne nævner ofte ærter, 

hestebønner og lupiner som afgrøder de gerne ser mere af, men vil de give prisen og hvilke 

proteinafgrøder skal prioriteres i markplanen? v/Allan Hartmann Hansen, Produktspecialist, 

Danish Agro 

Kl. 10.35 Hvilke muligheder er der i økologien fremover? Hvad forventer DLG at de efterspørger både 

på kort og lidt længere sigt? v/Steffen Blume, Økologichef, DLG 

Kl. 11.00 Kan kornet afsættes på alternativ vis? Bliv klogere på hvordan du afsætter dit korn digitalt 

og direkte til andre landmænd, møllerier, malterier mv. v/Ida Boesen, Co-founder & Direktør, 

Commoditrader 

Kl. 11.25 Kort pause  

Kl. 11.35 Bliv opdateret på de økologiske gødningsregler som løbende udvikler sig og som kræver at 

du som landmand tænker reglerne ind i dit sædskifte v/Lars Egelund Olesen, 

Specialkonsulent, SEGES 

Kl. 12.15 Hvilke muligheder er der i frøgræsproduktion? Få et indblik i hvad potentialet er for mere 

økologisk frøgræs og bliv klogere på hvad det kræver som avler v/Erling Christoffersen, 

Avlschef, DLF 

Kl. 12.45 Tak for i dag – der serveres en sandwich + øl/vand 

Hvornår: Mødet afholdes onsdag d. 4. november kl. 09.45 – 13.00 

Hvor: SLF, Billundvej 3, 6500 Vojens 

Pris og tilmelding: Det er gratis at deltage i mødet, men af hensyn til Covid-19 er tilmelding nødvendig og 

skal ske senest d. 30. oktober på www.sdø.dk eller til Diana B. Poulsen på tlf.: 20302307 

Støttet af: 

 

http://www.sdø.dk/

