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FORMÅL
Formålet med gruppen er sparring på den økologiske drift 
samt at opnå inspiration til bedre udbytter og økonomi på 
tværs af landegrænserne.

MÅL
Gruppen skal bestå af 6-10 bedrifter fra hvert land. Gerne flere 
personer pr. bedrift. Alle medlemmer spiller ind med egen 
viden og erfaring, så der efter hvert møde er opnået ny viden 
hos den enkelte gennem god, faglig og åben diskussion. Så 
vidt muligt deltager de samme bedrifter år efter år.

HVORDAN
Møderne foregår en gang årligt, skiftevis i Danmark og Eng-
land. Første gang er i England i den første uge i marts 2020, 
inden markarbejde og udbinding i Danmark. Varighed er tre 
dage. ØkologiRådgivning Danmark sørger for alt det praktiske 

AFREGNING
Prisen vil variere fra tur til tur pga. forskellige billet- og 
overnatningspriser. Ligeledes vil der være forskel på  
prisen, alt efter antallet af deltagere.
• Ved 8 personer er prisen ca. 6.900 kr. pr. person.
• Ved 10 personer er prisen ca. 6.000 kr. pr. person.
• Ved 12 personer er prisen ca. 5.500 kr. pr. person.
• Ved besøgene i Danmark vil der være en beskeden  

deltagerbetaling for det fulde program.

omkring organisering af besøg, overnatning og forplejning.

EMNER
Emnerne til møderne vil blive besluttet i fælleskab fra år til år. 
Oplægget for mødet i 2020 er styring af græsmarker til både slæt 
og afgræsning. Oplægget kan tilpasses deltagerne. Så vidt det er 
muligt inden for de valgte emner, er det de deltagende besæt-
ninger, der er værter ved besøg, både i Danmark og England.

OPLÆG TIL EMNE FOR 2020 BESØG
Kvalitet af græsset, jordfrugtbarhed, mineraler og kulstofop-
bygning i jorden. Hvordan opnås den lange levealder på græs-
markerne og den gode økonomi, og er der fodermidler såsom 
roer eller andet, vi kan blive bedre til at dyrke?

OVERNATNING:
Så vidt muligt vil der være overnatning på relativt lokal pub.

Mælkeproducenter med en rimelig stor produktion, mindst 150-200 køer og som udgangspunkt minimum to 
daglige malkninger. Ydelsen skal være god/høj ift. hjemlandets gennemsnit. Derudover skal bedriften have 
en sund økonomi.

En aften skal være fælles for alle deltagere med 
tid til socialt og hyggeligt samvær.

TILMELDING
Skal ske til Birgitte 

på bmk@oerd.dk 
senest d. 15. nov.


