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SDØ årsmøde 

 Fremtidens økologi i et presset marked 
 

Landbrugets fremtid er usikker med mange hvis’er. Dette gælder også for økologien hvor det opleves at 
driftsformen og produkterne måske er mere presset pga. færre virkemidler mod klimareduktion, højere 

produktpriser i en tid hvor forbrugerne ”sparer” og generelt svært at se hvordan økologien skal udvikle sig. 
 
Mødets mål er at: 
• Oplæg og diskussion omkring de udfordringer økologien står overfor, klima, politisk og økonomisk. 

 
Tid og sted: D. 9. februar 2023, kl. 19.00 til 22.00, hos SLF, Billundvej 3, 6500 Vojens. Der kan også 

deltages online via Teams. 

  
Pris: Alle er velkommen. Tilmelding dog nødvendig af hensyn til forplejning eller for at modtage 

mail-invitationen til Teams. 

 
Tilmelding: Tilmeld dig senest d. 3. februar 2023   
 Spørgsmål til mødet, kontakt: Aase Holmgaard, Syddansk Økologi: ahk@sd-k.dk eller mobil 

2321 4192 

  

Program for mødet 
19.00 Velkomst og beregning fra SDØ 

v. Flemming Skov, formand for inspirationsgrp. bag SDØ Aase Holmgaard, koordinator 

SDØ . 

 

19.20 Økologi og klima 

o Hvor kommer udledningen fra (mark, stald, energi mm.) og hvordan er livscyklus-

analysen for et produkt? 

o Hvad er C02 udledning for økologiske afgrøder, mælk og kød?. 

v. Alice Thoft Christensen, Specialkonsulent, Klima, SEGES Innovation. 

 

20.00          Fremtiden økologi  

o Økologien i et presset marked, manglende vækst og salg og hvad vil man gøre fra det 

politisk og landbrugets egen organisation gøre for at vende udviklingen. 

o Hvor kan den enkelte producent selv gøre sin indflydelse gældende? 

v.Hans Erik Jørgensen, formand L&F økologisektion samt konsulenter fra L&F. 

 

20.45 Kaffe 

 

21.15 Sælger man ”guldet” ved salg af klima-certifikater 

o Konsekvenserne ved salg og mulige områder hvorfra der kan sælges fra økologiske 

bedrifter. 

o Hvem skal de sælges til; landmandsejede virksomheder, eksterne virksomheder eller? 

v. Søren Grønborg, Agreena 

 

22.00 Tak for i aften 
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