
 
 

MARK ERFA-GRUPPER 2021 
 
Vi tilbyder ERFA-grupper på to forskellige niveauer. ERFA og ERFA PLUS.  
 
Vi gør det, da vi oplever stor forskel på interesse og ønsker fra vores kunders side. 
 
Ligeledes beskriver vi muligheden for at finde sammen med andre landmænd, som du gerne vil inspireres 
af. I bestiller og betaler for hver et markbesøg i vækstsæsonen og inviterer de tre andre med til besøget.  
 
 
 
 

 
 



 

ERFA-PLUS 

Vi går i dybden indenfor de forskellige fagområder og inddrager nyeste viden.  

 
• FÅ MERE LIV I DIN JORD: Tovholder er Michael Tersbøl (Tlf. 51 53 27 11) 

• HOLISTISK AFGRÆSNING: Tovholder er Carsten Markussen (Tlf. 30 62 72 15) 

• KARTOFFELPRODUKTION: Tovholdere er Kjeld Forsom (Tlf. 25 57 98 89) og  
Malte Nybo Andersen  (Tlf. 23 34 85 14) 

• SALGSAFGRØDER OG ØKONOMI: Tovholder er Poul Christensen (Tlf. 30 62 75 45) 

• GROVFODERPRODUKTION: Tovholder er Lisbeth Knudsen (Tlf. 22 18 86 09) 
 
OMFANG 
6 møder á ca. 3 timers varighed og du inviteres til en fælles temadag med tværgående emner for alle erfa-grupper. 
AMU tilskud: Mulighed for at søge op til 2000 kr. i VEU godtgørelse.  
 
TILMELDING 
Tilmeld dig til Linda Sølbech Kristensen på tlf. 76 60 24 61 eller lkr@oerd.dk.  
Har du spørgsmål til indholdet i de forskellige grupper, så kontakt tovholderen. 
 
PRIS 
Prisen er 4000,- pr. bedrift 

 
 

ERFA 
Kort og effektivt 
 

• GROVFODERPRODUKTION: Tovholder er Lisbeth Knudsen (Tlf. 22 18 86 09) 

• SALGSAFGRØDER: Tovholder er Poul Christensen (Tlf. 30 62 75 45) 

• HOLISTISK AFGRÆSNING: Tovholder er Carsten Markussen (Tlf. 30 62 72 15) 

• PROTEIN, FRA JORD TIL FODERBORD: Tovholder er Niels-Kristian Knudsen (Tlf. 40 91 30 83) 
 
OMFANG 
4 møder á ca. 2,5 timers varighed og du inviteres til en fælles temadag med tværgående emner for alle erfa-grupper. 
AMU tilskud er ikke muligt  
 
TILMELDING 
Tilmeld dig til Linda Sølbech Kristensen på tlf. 76 60 24 61 eller lkr@oerd.dk.  
Har du spørgsmål til indholdet i de forskellige erfagrupper, så kontakt tovholderen. 

 
PRIS 
Prisen er 2800,- pr. bedrift 
 
 

 
4-MANDS GRUPPER 
Med dette tilbud mixer vi effekten af et rådgivningsbesøg med effekten af at deltage i en ERFA-gruppe 
 

Du finder sammen med tre andre landmænd, som du gerne vil inspireres af.  

I bestiller og betaler hver et markbesøg i vækstsæsonen hos jeres sædvanlige planteavlskonsulent og inviterer de tre andre 

med til besøget.  

 

TILMELDING 
Tilmeld dig til Linda Sølbech Kristensen på tlf. 76 60 24 61 eller lkr@oerd.dk. Har du spørgsmål til indholdet i de 
forskellige erfagrupper, så kontakt tovholderen. 
 

PRIS  
Du betaler for ét markbesøg – og deltager i fire  
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