
 
 

FÅ MERE LIV I DIN JORD - ERFA PLUS-gruppe 
 
Mere liv i jorden er afgørende for at 
jorden bliver sund og frugtbar og 
højproduktiv. ERFA-Plus Erfagruppen om 
JORDENS FRUGTBARHED har fokus på 
hvad du som landmand kan gøre for at 
fremme livet i jorden og gøre en forskel 
for jordfrugtbarheden. 
 
Der afholdes seks møder à ca. 3 timers varighed, 
primært hos deltagerne, og du inviteres til en fælles temadag og udflugt med tværgående emner fra alle 
ERFA-grupper.  
 
Vi vurderer deltagernes jord med spaden og andre test, som bliver demonstreret. Vi drøfter strategier for 
øget jordfrugtbarhed og øget liv i jorden, som er relevante for den enkelte besøgsvært.  
 
Udkast til forløb af emner på møderne, som afklares nærmere med deltagerne på første møde: 

1. Jordfrugtbarhed og kulstof i jorden. Hvad afgør om en jord er frugtbar, og hvilken betydning har det 

for udbytte og økonomi? 

2. Dyrkningsmetoderne! Hvordan dyrker man livet i jorden? Regenerativt Jordbrug – hvad er det og 

hvordan kommer man i gang? 

3. Jordbearbejdning. Pløje og harve mindre - ER det muligt? Hvordan griber man det an? 

4. Skånsom trafik. Hvad går det ud på og hvordan kommer du i gang? 

5. Næringsstoffer, kalkning – sådan får du balance i dine næringsstoffer og reaktionstal. 

6. Efterafgrøder i sædskiftet: Sådan bruger du dem effektivt og med stof effekt. 

Andre emner kan tages op efter ønske fra deltagerne. 
Der bliver udsendt mødeindkaldelser til hvert møde, og der er bilag og oplæg til 
møderne.   
Deltagergebyr: 4.000,- kr. pr. bedrift. 
Kontakt: Michael Tersbøl, mobil 5153 2711 eller Erik Kristensen 61 97 49 11 
Tilmeld dig til på telefon 7660 2461 til sekretær Linda S. Kristensen eller mail 
lkr@oerd.dk  
 
Husk at angive, at det er FÅ MERE LIV I DIN JORD, du 
vil deltage i, samt navn, mobil nr., adresse og evt. 
anden faktureringsadresse. 
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