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Der begynder at vise sig eksempler på, hvordan landmænd kan etablere sig uden at skulle investere 
i jord for mange millioner. Det kan tænkes ind i generationsskifter. Kom og hør om eksempler herpå 
og hvad vi gør, for at unge landmænd kan se mulighederne i at etablere sig. Vær med til at diskutere, 
hvordan vi kan gribe det an. 

GENERATIONSSKIFTE OG NYE MÅDER 
FOR LANDMÆND AT ETABLERE SIG PÅ

HVOR? 
Halkær Kro, Halkærvej 59 
9240 Nibe

HVORNÅR? 
tirsdag d. 20. nov. kl. 16-20

HVEM?
Økologisk Landsforening har kontaktet Landboforeningerne 
Landbonord og Agrinord, Lundbæk landbrugsskole samt for-
mænd i Landboungdom for regionerne Aalborg og Vendsyssel 
om at være med bag mødet. Målsætningen for mødet er at frem-
me at landmænd også kan etablere sig med nye landbrugsvirk-
somheder og generationsskifter på landbrug kan foregå.

TILMELDING
Det er gratis at deltage, men der er begrænsede plad-
ser og vi vil derfor gerne at du tilmelder dig senest d. 
13. november, her:
okologi.dk/landbrug/kalender/2018/11/generations-
skifte-og-nye-etablerings 
maader-halkaer

PROGRAM
• Velkomst m. kaffe/the.

• Andre måder at etablere sig på og foretage generationsskifte.

• Hvad gør Økologisk Landsforening for at inspirere og støtte land-
mænd til at etablere sig: 
- Kursus om at etablere egen virksomhed 
- Grønt generationsskifte – hjælp til udarbejdelse af forretningsplaner 
- Tegneserie m. undervisningsmateriale til landbrugsskoler 
- I gang for en million – konkurrence om den bedste forretningsplan 
- Økomødestedet – for at kunne finde samarbejdspartnere 
- Danmarks Økologiske Jordbrugsfond – stiller økojord til rådighed 
- Modelark fra projektet: Det samfundsnyttige landbrug

• Bundgaard og Bundgaard Sharemilker fortæller om delelandbrug.

• Halkær projektet fortæller om deres planer for generationsskifte.

• Gruppediskussioner: Vi diskuterer SPØRGSMÅLET: Hvad kunne I godt 
tænke Jer skete mht. Jeres generationsskifte eller jeres etablering. 
Hvad forhindrer Jer i, at det sker – hvad vil kunne få det til at ske?

• Spisning, vi inviterer på et måltid mad.

• Afrunding og tak for din deltagelse.


