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Hvad er SEGES Økologi Innovations opgave? 

Vi er økologernes faglige udviklingskontor
• Udvikle ny viden, så det bliver bedre og nemmere at være økolog

• Sikre ny viden komme ud i arbejde

• Arbejde på at finde løsninger på de problemer, som vi har. Bestilt af landmænd 

• Rammen sat af de 5 indsatsområder, fastlagt af bestyrelsen

• Sammen med de lokale konsulenter, universiteterne, virksomheder



DE ØKOLOGISKE ENHEDER – DET STÆRKE Ø-HOLD
VI ARBEJDER FOR DE DANSKE ØKOLANDMÆND, SÅVEL NYE SOM GAMLE – ISÆR GENNEM DE 
LOKALE KONSULENTER

3..



4..

EKSEMPLER PÅ RESULTATER FRA SEGES
• Introduceret nye 

afgrøder 
• Hestebønner
• Solsikker
• Nye forbedrede 

kløvergræsblandinger 



5..

EKSEMPLER PÅ RESULTATER FRA SEGES

• RISE
Gjort bæredygtighed konkret 
og til at arbejde med
Vi oplever RISE giver 
landmændene stolthed, 
fokus og handlekraft –
for de kan vise hvordan de 
arbejder med bæredygtighed



EKSEMPLER PÅ RESULTATER FRA SEGES

ØKO-protein
● Produktion af protein bl.a. 

hestebønner og lupiner
● Fodring af danskproduceret 

protein til køer, grise og fjerkræ

Afgræsningsskolen
● Lavet staldskolekoncept
● Effektiv afgræsning
● Græs er jo den økologiske 

motor



HVAD HÅBER VI PÅ AT LEVERE NY VIDEN OM I 2019-
2020?

1. Økologiske markforsøg
2. Naturhåndværktøj
3. Recirkulering
4. Jordfrugtbarhed – mere om det om lidt
5. Øko-grise med brug af meget mindre zink
6. Antibiotikafri produktion af øko-mælk

7. Og selvfølgelig: 
Økologikongres 2019 – Titlen er: 
At mestre det økologiske håndværk



  

     
    

   Økologiske Markforsøg er vigtige og vores ansvar

• Udfordringen var og er:

• Økologisk planteavl har andre udfordringer end vore konventionelle kolleger

• Vi har andre behov med færre næringsstoffer 

• Vi bruger andre måder at styre og hjælpe væksten på

• Derfor:
• Vi sætter os i spidsen med stor ny indsats med planteforsøg

• Fokus på:

• Forårsdyrkning, Gødning og svovl til raps etc., Placering af gylle i majs og mere sikker 
majsdyrkning, Langtidseffekt af ukrudtsbekæmpelse, Hvede på nye måder (afgræsning og 
vårhvede i november), Efterafgrøder der virker

• Emner



  

     
    

   Øko-landmanden som naturhåndværker

• Økologer ønsker at ´beskytte og 
skabe plads til natur og biodiversitet

• Det som kan udfordre er hvad virker 
bedst:

• Insektvolde?
• Blomsterstriber??
• Vandhul???
• Det gamle læhegn????

• Værktøjet, som vil give overblik, er 
det vi vil prøve at lave

• Sammen med praksis og 
rådgivningen



  

     
    

   Recirkulering – her skal der løftes og i flok

• Udfordringen er:

• Vi skal have næringsstofferne retur

• Men det skal gøres sikkert

• Derfor:

• Vi arbejder med KOD

• Vi arbejder med Lovgivningsarbejde

• Sikkerhed



  

     
    

   Øko-grise uden brug af zink – vi kommer med et par forslag

• Fodre på anden måde
• Stjernestøv

• Grovfoder

• Reducere foderspild 

• Reducere smittepresset
• Se på arbejdsgange, transportveje, 

flytning af dyr og analyse af hvilke 
sygdomme det er vi reelt møder

• Og så få afprøvet en handlingsplan som 
skulle nedsætte smittepresset



  

     
    

   Antibiotikafri produktion af øko-mælk

• Udfordringen/Ønsket:

• En Øko-ko skal være en sund ko med 
mindst mulig medicin

• Indsats:

• Indhente udenlandske erfaringer

• Vaccinationsprogrammer, forebyggelsesstrategier 

• Mål:

• Ingen eller meget lidt antibiotika i den økologiske 
mælkeproduktion, hvis det kan ske med fortsat høj 
dyrevelfærd



  

     
    

   Den vigtigste økologisammenkomst 2019 
er

Økologikongressen

Sæt X i kalenderen til Økologi-Kongres 
2019 den 20.-21. november på Vingsted 
hotel & konferencecenter.


	Fokus på faglig udvikling�Kirsten Holst, Økologichef SEGES
	Hvad er SEGES Økologi Innovations opgave? ��Vi er økologernes faglige udviklingskontor
	De økologiske enheder – det stærke Ø-hold�Vi arbejder for de danske økolandmænd, såvel nye som gamle – især gennem de lokale konsulenter
	Eksempler på resultater fra SEGES
	Eksempler på resultater fra SEGES
	Eksempler på resultater fra SEGES
	Hvad håber vi på at levere ny viden om i 2019-2020?�
	Økologiske Markforsøg er vigtige og vores ansvar
	Øko-landmanden som naturhåndværker
	Recirkulering – her skal der løftes og i flok
	Øko-grise uden brug af zink – vi kommer med et par forslag
	Antibiotikafri produktion af øko-mælk
	Den vigtigste økologisammenkomst 2019 �er�Økologikongressen

