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Første møde i netværket
Det Samfundsnyttige Landbrug havde fuldt hus til sit 
første netværksmøde

24. februar kunne Det Samfunds-
nyttige Landbrug samle omkring 
75 personer til sit første netværks-
møde, der foregik på Kalø Økolo-
gisk Landbrugsskole. Deltagerne 
var en blandet flok af landmænd, 
landbrugselever, repræsentanter fra 
NaturErhvervsstyrelsen, kommuner, 
gartnere, køkkenledere og interes-
serede borgere. Fælles for de frem-
mødte var en nysgerrighed omkring 
Det Samfundsnyttige Landbrug, en 
lyst til at møde ligesindede, og et 
ønske om at hjælpe fremtidens land-
brug på vej.  

Deltagerne fik en introduktion til 
de fem cases, der pt. arbejdes med i 
Det Samfundsnyttige Landbrug.

De fem cases er:

Almende
Er et sønderjysk projekt med afsæt 
i en håndfuld biodynamiske gårde, 
der ønsker at samarbejde omkring 
drift, ejerforhold og udvikling.

Bundgaard
Planteavler Per Bundgaard fra Va-
dum har en kostald – han gerne vil 
leje ud til en landmand; men der er 
mere end blot huslejen på spil i Per 
Bundgaards projekt. Han ønsker at 
samarbejde med mælkeproducen-
ten om driften, og give en dygtig 
mælkeproducent en god start  og 
mulighed for senere at etablere sig 
på egen gård. På sigt ønsker Per 
Bundgaard at udvide arrangementet 
til også at omfatte kvieopdrææt og 
gartneri.

SamsØkologisk
På Samsø har en gruppe borgere ta-
get finansieringen af omlægningen 
af det samsiske landbrug til økologi 
i egne hænder. Det er sket gennem 
etableringen af fonden SamsØkolo-
gisk.

Fonden skal opkøbe, omlægge og 
drive jord økologisk på Samsø.

Fonden har en grundkapital på 
300.000 kr. der er kommet ind ved 
frivillig bidrag fra 300 - 150.000 kr. 
(privat fond).

Målet er, at fonden i 2020 ejer et 
sted mellem 300 og 600 ha, som ud-

Lars Skytte fortalte om generationsskiftet på Skyttes Gartneri.

lejes til økologisk drift, og at fonden 
også på sigt understøtter etablering 
af forarbejdningsvirksomheder – for 
eksempel etablering af slagtehus, så 
dyr kan slagtes på Samsø. 

Gården i byen 
Sissel Hermansen og Thomas Gel-
lert-Larsen har - som en start - købt 
en bedrift på 30 ha konventionelt 
landbrug på Egholm, som de straks 
er gået i gang med at omlægge til 
økologi. Det er håbet, at samle hele 
Egholm omkring økologisk landbrug 
- i alt ca. 500 ha, som skal forsyne 
den lokale bybefolkning med egne 

økologisk råvarer fra en produktion 
af blandt andet grønsager, bær, lam, 
grise, ænder og kyllinger. 

Gennem etablering af et nær-
hedslandbrug ønsker parret at knyt-
te forbrugerne til landbruget via en 
aktieandel eller medlemsskab.

Skyttes Gartneri
Siden 2012 har Skyttes Gartneri væ-
ret et anpartsselskab, hvor tre unge 
gartnere, Bjarke Andersen, Adrian 
Kuroń og Siebe Gorter, over en fem-
årig periode overtager gartneriet ef-
ter Lars Skytte.

Med i planerne for gartneriets 

fremtid er et samarbejde med na-
boen Bramstrup, der ejer jord, som 
egner sig særlig godt til grønsags-
dyrkning. Jorden skal omlægges til 
økologi, og derefter drives af gartne-
riet. Bramstrup vil blandt andet op-
føre et nyt grønsagssorteringsanlæg, 
som vil komme til at danne rammer-
ne for Skyttes pakning og levering af 
grønsager til kunderne.

Du kan læse mere om de fem 
cases og Det Samfundsnyttige 
Landbrug på hjemmesiden:
detsamfundsnyttigelandbrug.dk
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Alle økolandm
æ

nd og -koner
inviteres til fest for Ø

-m
æ

rket

Sæ
t allerede nu kryds i kalenderen G

rundlovsdag 5. juni. D
en aften er alle 

landets økologiske landm
æ

nd nem
lig inviteret til fest for Ø-m

æ
rkets 25 år. 

Faktisk er der tale om
 fem

 sim
ultane fester i N

ordjylland, M
idtjylland, Sydjyl-

land sam
t på Fyn og Sjæ

lland. D
et er lokale grupper af økolandm

æ
nd og 

–ildsjæ
le, der planlæ

gger hver sin fest, og et videolink sam
ler et par gange i 

løbet af aftenen festerne i én. 

D
et er i år 25 år siden, at Ø-m

æ
rket for første gang prydede fødevarer produc-

eret af danske, økologiske landm
æ

nd. D
en 5. juni på G

rundlovsdag fejrer vi 
de landm

æ
nd, der har skabt Ø-m

æ
rkets og dansk økologisk succes gennem

 
25 år, når alle landet økolandm

æ
nd, æ

gtefæ
ller og ansatte på gårdene er 

inviteret til fest fem
 steder i landet. 

D
er bliver en fest i N

ordjylland, M
idtjylland, Sydjylland, på Fyn sam

t på Sjæ
l-

land, og hvert sted er der en gruppe af lokale landm
æ

nd og andre øko-ild-
sjæ

le, der står for planlæ
gning og afholdelse af festen. 

- D
er er ingen af festerne, der bliver helt ens, m

en til gengæ
ld håber vi på 

denne m
åde, at de lokale grupper kan skabe den bedst m

ulige fest for land-
m

æ
ndene i deres om

råde. Vi håber, at rigtig m
ange lokale kræ

fter vil bidrage 
til festerne m

ed alt fra sponsorater af m
ad og drikke til underholdning og 

hjæ
lpende hæ

nder, siger Birgitte N
ygaard, eventansvarlig, Økologisk Lands-

forening. 

Kontaktpersoner og tilm
elding

Festerne i N
ordjylland og Sydjylland vil finde sted i henholdsvis H

alkæ
r Ådal 

og G
ram

 Slot. D
e øvrige fester har ikke lagt sig fast på stedet endnu. I næ

ste 
num

m
er af Økologi &

 Erhverv vil der væ
re en poskort-invitation til festen m

ed 
link til elektronisk tilm

elding. Økologer, som
 ikke får Økologi &

 Erhverv vil få 
invitationen tilsendt separat. H

vis m
an ønsker at bidrage til eller få m

ere at 
vide om

 ens lokale fest, er m
an velkom

m
en til at henvende sig til arrangør-

gruppens kontaktperson.

N
ordjylland: Lis Roborg, 40 82 90 45, lis@

roborg.dk 
M

idtjylland: Birgitte D
am

, 28 69 35 16, birgitte@
troldgaarden.dk 

Sydjylland: Jens Krogh, 40 78 05 21, kroghsm
inde@

m
ail.dk 

Fyn: Anne-M
ette de Visser, 27 14 33 04, sollerup@

hotm
ail.dk 

Sjæ
lland: Lotte Lei, 23 25 50 69, lotte@

hvidlog-vin.dk 

Økologisk Landsforening: Birgitte N
ygaard, 30 32 87 33, bny@

okologi.dk 


