Fyrtårnet for fremtidens økologirådgivning
Hos ØkologiRådgivning Danmark er vi ikke bange for at have
høje ambitioner for vores fremtidige arbejde. Vi skaber resultater for vores kunder.

Vi har viden om økologisk produktion på et internationalt
niveau, der kan sikre sammenhængen mellem bæredygtighed og økonomi i din produktion.

Vi arbejder for at din bedrift bliver økologisk optimeret hele
vejen rundt. Det gælder både for dig, der gerne vil prøve
kræfter med en økologisk produktion, og dig, der allerede er
i fuld gang.

Vi kender de økologiske regler og kan narturligvis også hjælpe med af ansøge om diverse tilskud.

Faglighed, der skaber resultater
Med stor faglighed og innovativ viden kan ØkologiRådgivning Danmark
rådgive dig til at få det optimale afkast på din bedrift med udgangspunkt i dine rammer for produktionen. Få den rette balance imellem
produktion og økonomi, så du kan levere de produkter, som markedet
efterspørger.

Med GoZee-appen bliver brochuren levende
Gå på opdagelse i brochuren med en smartphone eller tablet via GoZee-appen, og find 360°-panoramaer,
fotogallerier, cinemagraphs og direkte webadgang ved hjælp af augmented reality.

GoZee: Sådan kommer du i gang på 30 sekunder
1. Indtast ”GoZee” i søgefeltet i App Store eller
Google Play, og download appen på din
smartphone eller tablet.

360º-panorama

Fotogalleri

2. Åbn appen, og brug den på sider med
GoZee-ikonet.

Cinemagraph

Webikon

Skal du have én på kassen?
ØkologiRådgivning Danmark er en virksomhed, der sælger
viden, og derfor vil vi gerne ud og fortælle om, hvad vi kan
gøre for dig og din bedrift.
Når vi besøger dig, efterlader vi gerne en kasse med indhold,
der kan inspirere dig til at få det optimale ud af din jord og
bedrift – vi har både en ko-kasse og en mark-kasse.

trusserne og jordens frugtbarhed afhænger af hvor meget af
trusserne der er omsat! Desuden er der en frøblanding med
efterafgrøder i kassen. Efterafgrøder holder jorden grøn og
frugtbar. Endvidere nogle kort, der stiller spørgsmål – og
giver svar til inspiration.
Med kassen og dens indhold husker du os forhåbentlig
sammen med den viden, vi kan give dig.

Én af vores kasser indeholder et par trusser der graves ned i
jorden. Efter en periode har jordens mikroorganismer omsat

KALK TIL ØKOLOGISK LANDBRUG
En forudsætning for udnyttelse af jordens næringsstoffer

A19135

Husk
jordbrugskalken!

• Beriget jordbrugskalk – må anvendes af
økologer

• Foderkridt – certificeret produkt med høj
fordøjelighed

• Granuleret kalk – kan spredes med
gødningsspreder. Velegnet til mindre marker

• Miljøkalk til sengebåse – giver et hygiejnisk
og sundt staldmiljø

ISO 9001 · ISO 14001 · GMP+B1
CERTIFICERET

Hvis du vil vide mere, kontakt din lokale DLG-forretning.

Sunde dyr producerer godt
For den økologiske producent gælder det om at producere
inden for de rammer, der er til rådighed. Areal, antal dyr og
den forventede produktion skal spille sammen, så resultatet
bliver optimalt.
Hos ØkologiRådgivning Danmark fokuserer vi på balancen
og sammenhængen mellem mængde, kvalitet og økonomien i produktionen. Med optimale forhold for dyrene og sund
jord opnår man det bedste resultat.

Vi rådgiver i optimering af din afgræsning. Det giver højt
udbytte i marken og mælk i tanken. Det er helt afgørende,
at der er samspil mellem mark, køer og stald for at afgræsningen bliver en succes. Afgræsning er billigt foder, god
kvalitet og høj dyrevelfærd.
Hos ØkologiRådgivning Danmark er vi opsatte på at vejlede
og rådgive om, hvordan man sikrer tilliden og forventningerne imellem producenter og forbrugere.

Hos økologer skal alle dyr på græs. Det giver oplevelser for
en masse mennesker hvert forår, når dyrene lukkes ud på
den årlige Økodag – køernes forårsfest.

Hammerum
ServiceCenter
Haugevej 14, 7400 Herning

6 års pløjefri
dyrkning med
camæleonen

Tlf.: 21 45 96 86
Ring i forvejen, hvis du ønsker at kigge forbi.
Vi kommer også gerne ud til dig.
mail@hammerumservicecenter.dk
www.hammerumservicecenter.dk

10 års
erfaring med
rækkedyrkning

Optimer
grynhavre og
maltbyg

Optimer såsæden
– så med store
kerner

Robust jord sikrer god produktion
En robust jord skaber gode udbytter og bæredygtig udnyttelse af ressourcerne. Med svingende klimaforhold, bliver
det endnu vigtigere at finde løsninger, der kan sikre frugtbar
jord og stabile udbytter. I en sund og frugtbar jord er der
mere liv med regnorme, bakterier, svampe og mikroorganismer, som kræver organisk materiale og en god jordstruktur.

Det er vigtigt at have et varieret afgrødevalg og veksle mellem flerårige afgrøder samt vinter og vårafgrøder. Efterafgrøder er vigtige, og i vores ’kasse’ er der en frøpose med
efterafgrøder.
ØkologiRådgivning Danmark har fokus på, hvilke løsninger
der passer til dig og din jord.

Efterafgrøde – frøpose med gode
efterafgrøder
Hvad gør en efterafgrøde?
Efterafgrøder opbygger jordens frugtbarhed og sikre nærringsstoffer til
næste års afgrøde. I Økologirådgivning Danmark har vi lavet vores egne
super efterafgrødeblandinger.

MaksiGrass

www.maksigrass.dk
Tlf. 6094 3375

“Køernes
favorit-ret”

Udnyt
potentialet
i frisk
græs

Økologiens bredde
Hos ØkologiRådgivning Danmark rådgiver og vejleder vi alle
typer og størrelser af økologiske produktioner. Det gælder
alt fra den helt lille fritidsproducent, der vil prøve kræfter
med økologien, til den større produktionslandmand. Vi vægter alle lige meget.

Vores rådgivning dækker alt fra jorden til dyrene – fra geder,
fjerkræ og svin til kaniner.
Har vi ikke selv den nødvendige viden, henviser vi til en lang
række samarbejdspartnere i vores store netværk.

Vi hjælper gerne med innovative løsninger, der kan udmøntes i forretningsplaner på baggrund af dine tanker og idéer.

ØKO FRØ
ØKO FRØ
ØKOFRØ
ØKO FRØ
ØKOFRO

Havretoften 14
6630 Rødding
Tlf.: 29 38 94 32
kp@okofro.dk
www.okofro.dk

Alt til den økologiske have: Øko- & demeterfrø
Læggekartofler · Stikløg · Økogødning · Plantejord · Tangmel
Nyttedyr · Udplantningsplanter · Læge- & krydderurter

www.solsikken.dk

Læs mere her:
www.miljofluen.dk

Dyrevelfærd er væsentlig for forbrugeren
Dyrevelfærd er et væsentligt tema hos forbrugeren, som
forventer, at dyrene har gode forhold hos økologiske producenter.
Det gælder alle dyr, men dyrevelfærd tolkes forskelligt. Vi
faciliterer diskussioner og udfordringer imellem landmænd
om, hvad de mener god dyrevelfærd er.
Vi tager diskussionen om, hvad der er ret og rimeligt, og
hvornår dyrene har det godt. Der er en stor udvikling i gang
på markedet, hvor flere store producenter satser markant på

at promovere dyrevelfærden – eksempelvis ko/kalv-relationen, og hvor lang tid kalven skal gå sammen med koen.
Hos ØkologiRådgivning Danmark går vi ind og ser på sundheden i besætningerne. Sygdom i en besætning skal forebygges – det er den første forudsætning for dyrevelfærden.
Økologien skal udvikle sig i mange år fremad, og derfor er
det nødvendigt, at vi tager diskussionerne og finder nye løsninger på udfordringer i de forskellige produktionsformer.

Når økonomi og økologi
skal hænge sammen

SAGRO har et stærkt team med erfaring i
økologiske bedrifter, når det gælder
✓ Strategi og forretningsudvikling
✓ Økonomistyring og -planlægning
✓ Analyser og datamanagement
✓ Produktionsøkonomi, investering og finansiering
Vi har erfarne specialister, der kan hjælpe med
✓ Miljøgodkendelser til økologiske svin
✓ Miljøgodkendelser til økologiske kvægbrug
✓ Myndighedsdelen vedrørende gårdbiogasanlæg
✓ Større biodiversitet på din øko-bedrift

Kontakt os
på tlf.
7021 2040

Kig forbi vores hjemmeside på sagro.dk
og læs meget mere

Har du valgt en
RISE-analyse eller en
klimahandlingsplan?
Med en RISE-analyse kan du se, hvilke parametre du er
bæredygtig på – og hvilke steder du fortsat kan arbejde
på for at opnå en mere bæredygtig produktion. Med en
klimahandlingsplan får du handlinger, der reducerer dit
klimaaftryk

Hør mere om RISE-analysen og
klimahandlingsplaner hos:
ØkologiRådgivning Danmark
Mail: info@oerd.dk
Tel: 76 60 23 34

Kontakt:
ERIK ANDERSEN
Direktør og kvægchef
Tel: 20 13 21 19
Mail: era@oerd.dk

14873 • www.jsdanmark.dk

CLAUS ØSTERGAARD
Plantechef
Tel: 20 45 74 65
Mail: cos@oerd.dk

Sundsørevej 62
Thise
7870 Roslev
info@thise.dk
www.thise.dk

