
 

 

Invitation: Bornholmsk øko-producent og BornholmsFællesJord – hvordan løfter vi 

sammen den økologiske produktion? 

Kære øko-producent, 

vi kontakter dig med en invitation til et arrangement d. 19/9 i Gudhjem, hvor vi i samarbejde med projektet 

Det Samfundsnyttige Landbrug vil invitere til at diskutere, hvordan Økobornholm bedst understøtter 

eksisterende økologiske producenter øen og skaber grobund for flere.  

I foreningen Økobornholm er vi i gang med projektet BornholmsFællesJord – tidligere omtalt som 

jordbrugsfonden – hvor vi vil 1) opkøbe og formidle landbrugsjord til økologisk dyrkning på Bornholm og 2) 

skabe fællesskabsejede faciliteter til at understøtte eksisterende og nye økologiske fødevareproducenter 

på øen. 

Vi har været i gang med forarbejdet i tre år og er nu snarest klar til at lancere fundraising kampagnen, hvor 

vi gennem salg af ”folkeaktier” på og udenfor øen vil rejse penge til jord, maskiner og udvikling – ikke ulig 

den økologiske jordbrugsfond på Samsø, SamsØkologisk. 

Det er derfor essentielt for os og BornholmsFællesJord at få dig som eksisterende økologisk producent til at 

være medskabende af projektet, så vi bruger penge og kræfter, hvor de gør den største forskel.  

Hvordan kan vi bedst muligt sammen løfte den økologiske og lokalt-forankrede fødevareproduktion og -

dagsorden her på klippeøen? 

Arrangementet er planlagt til d. 19/9 fra kl 14.30 til senest 21.00 med et to-delt program, som du kan se 

nedenfor. Vi sørger for aftensmad og forplejning i løbet af dagen og håber, at du vil hjælpe 

BornholmsFællesJord med at kunne hjælpe dig og den økologiske, bornholmske dagsorden bedst muligt. 

Tilmelding senest tre dage før af hensyn til forplejningen.   

 

Udkast til program 

Arrangementet deles i to – en del der primært henvender sig til allerede etablerede producenter, og en del, 

der henvender sig dels til unge med ønske om at komme i gang og dels andre interessenter. 

Kl. 14.30 – 17.30 – afholdes på ”Universitetet”, Åbogade 7, Gudhjem. 

For de allerede etablerede producenter.  

1. Hvordan kan Økojord Bornholm understøtte eksisterende økologiske producenter? 

Velkommen og kaffe m brød 

Erfaringer fra Det Samfundsnyttige Landbrug om nye ejer- og samarbejdsformer v/ Lone Andreasen, LØJ 

Introduktion til BornholmsFællesJord og tankerne bag v/ initiativgruppen 

• Gourmet Bornholm 

• Forarbejdning 

• Brandet Bornholm 

• Gaarden 



 

 

• Jorden 

• Eksisterende rådgivning og faciliteter 

• Udvidet Community Supported Agriculture-model 
 
Hvad har de økologiske producenter brug for, og hvor kan Økojord Bornholm bidrage? Styret samtale. 

• Netværk 

• Afsætning og markedsføring 

• Forarbejdning 

• Forretningsplaner 

• Fælles faciliteter, fx maskinstation 

• Målrettet strategi for at skaffe flere hænder 
 

17.30-18.30 – Skafferiet, Melstedgård. 

Fælles aftensmad for deltagere i eftermiddagens og aftenens arrangement. 

18.30-21.00 – Offentligt møde på Skafferiet, Melstedgård. 

2. Økojord Bornholm og nye producenter – hvordan kommer man godt i gang og hvordan skaber vi stærke 

forbindelser med lokalsamfundet? 

Erfaringer med unge, der har etableret sig med nye landbrugsvirksomheder. Kort oplæg med eksempler på, 

hvordan det kan foregå v/ Lone Andreasen. 

Hvordan kommer man i gang, når man vil starte nye landbrugsvirksomheder 

• Forretningsplan 

• Organisering 

• Handlingsplan og finansiering af opstart 

• Hvad er der brug for 

 

Hvordan styrker vi den lokale forankring og samarbejde mellem lokale borgere og restauratører og 

nuværende og kommende økologiske producenter? 

• Erfaringer med samarbejde med aftagere, lokalt og nationalt 

• BornholmsFællesJords planer fremadrettet 

Oplæg og efterfølgende diskussion heraf.  


