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   Svantes lykkelige dag 

Græsset er grønt og vådt,
Bierne har det godt.
Lungerne frådser i luft.
Åh, hvilken snerleduft!
Glæden er ikke det værste man har 
og om lidt er kaffen klar.

Sang under brusebad.
Hun må vist være glad.
Himlen er temmelig blå.
Det ka jeg godt forstå.
Lykken er ikke det værste man har 
og om lidt er kaffen klar.

Se, hvilken morgenstund! 
Solen er rød og rund.
Nina er gået i bad.
Jeg' spiser ostemad.
Livet er ikke det værste man har 
og om lidt er kaffen klar.

Blomsterne blomstrer op.
Der går en edderkop.
Fuglene flyver i flok
når de er mange nok.
Lykken er ikke det værste man har 
og om lidt er kaffen klar.



  

     
    

   

•
Nu kommer Nina ud,
nøgen, med fugtig hud,
kysser mig kærligt og går
ind for at re' sit hår.
Livet er ikke det værste man har 
og om lidt er kaffen klar. 

Svantes lykkelige dag 
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Dagsorden/program for årsmøde 2018

FORMIDDAG

10.00  Beretning for Økologisektionens bestyrelse

Debat og godkendelse af beretning

Valg til Økologisektionens bestyrelse

12.30 Frokost



EFTERMIDDAG

13.30 Præsentation af ny bestyrelse

13.40 Fremtidens forbrugere – hvor går de hen?

14.40 Kaffe/kage

15.10 Verdensmestre i det økologiske håndværk

16.10 Mere natur i agerlandet

16.40 Tak for i dag



Beretning
Det handler om:
● Tørke, klima og økologi
● Punktnedslag på vigtige opgaver og emner
● Økonomi og afsætning
● Udvikling og bæredygtig produktion  



Kommunikation



Røgsignalerne varslede: 



Beretning

Hvad skal det handle om:

● Tørke, klima og økologi
● Punktnedslag på vigtige opgaver og emner
● Økonomi og afsætning
● Udvikling og bæredygtig produktion  



Sommerens tørke



Røddernes 
betydning 



Nedsat 
grovfoderandel
60 -> 50 pct. 



Store tab 



Hvor er vi på vej 
hen? 



  
     

    
   

Vi skal huske at 
stoppe op ! 



Grøn omstilling 



Grønne 
proteiner og 
grøn gas 



Nye måder at 
holde dyr på 



Landbrug og 
natur 



  
     

    
   



Naturtiltag

Insekthotel



  
     

    
   



Penge til 
økologisk 
forskningprogram



Flere recirkulerede 
næringstoffer



Plads til lidt mere ikke-
økologisk husdyr gødning, 
hvis det går gennem biogas



Krav om 
kvælstoffikserende 
afgrøder



    

      

  

Det økologiske areal vokser 
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Kilde: Landbrugsstyrelsen. Estimat for 2018 og 2019

Hektar



Omlægningstilskud 
til alle 



Ta´godt imod 
nye økologer



Alle regler gælder…
hele tiden



Opstramninger 
af 
dispensationer 



Fælles kan vi 
blive bedre 



EU-Økologiforordning
Ny på vej   



Prisen på grisen 
og de andre 
råvarer 



Tro på at det 
retter sig 



Fortsat vækst i 
det økologiske 
marked



  

     
    

   Samlet økologisalg i Danmark
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Kilde: Danmarks Statistik og Økologisk Landsforening. 2018-2020 er L&F-estimat.
Samlet salg er via detailhandel, online, foodservice, markeder og gårdsalg m.v.

Mia. kr.



  

     
    

   Øko-projekter 2018, eksportfremstød

GastroNord, Stockholm, 24-27. april

BioFach Shanghai, 24-26. maj

SIAL, Paris, 21-25. oktober Finland 7.-8. marts øko fremstød foodservice/detail

Foodservice DE fremstød

Foodservice SE fremstød

Symposium Feines Essen + Trinken 14.-15. juniFoodservice netværk – DK besøg

20. April Øko netværksmøde

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjTsZCP_LzVAhWDJFAKHVosAWIQjRwIBw&url=http://kolonierne.dk/aarshjul/&psig=AFQjCNFnuhKQZcODXlrS6nqcJ08_GBI9wg&ust=1501915155662791
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Eksport og import af økologi 

Kilde: Danmarks Statistik. Estimat for 2017
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Verdensmestre i 
økologisk 
forbrug 



Film motiverer 
kokke til at lave 
mad med øko-
råvarer



Greb til gaffel 



På vej mod… 

Verdensmestre i 
Økologisk 
fødevareproduktion



Økologi 

Selvstændig sektor 
med egen økonomi 



Udvikling koster 
penge 



Landbrugets udvikling
er løftet i fællesskab 



SEGES 
Økologi Innovation  



Vær nysgerrig 
det flytter... 



Udsyn 



Nedsyn



  

     
    

   Fagblad skrevet af økologi-konsulenter 





  
     

    
   Bæredygtighedsanalyse – Rise  



Liv på landet



Økolog med nye 
ideer:  



Hvad kan vi lære 
af de bedste?



Rådgivning 



Future farming



Forskellighed
og styrke









Debat  
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