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Flere økologiske 
arealer i kommunen 

Rådgivning tilpasset de danske kommuner – DLBR Dansk Økologi

DLBR Dansk Økologi er et udviklingssamarbejde mellem lokale DLBR landbrugscentre og Videncentret for Land-
brug, Økologi. Målet er at skabe fortsat positiv udvikling i det økologiske jordbrug i Danmark. 

I 2012 besluttede Styregruppen i DLBR Dansk Økologi sig for at udvikle en løsning for de danske kommuner, når det 
gælder økologisk landbrug. 

Samarbejdet i DLBR repræsenterer Danmarks ældste og største økologirådgivning med bredeste udbud af ydelser 
samt egen faglige udviklingsafdeling (Videncentret for Landbrug). 

Vores store net af lokale rådgivningscentre sikrer, at kunden får rådgivning med stort kendskab til de lokale forhold. 
Vi trækker ikke rådgivere ind udefra, som ikke kender de lokale forhold, men har man særlige behov, kan den lokale 
DLBR Dansk Økologi rådgiver hente den helt rigtige specialist ind fra det store netværk af fagspecialister i Danmarks 
største rådgivningsvirksomhed. 

Mere information om DLBR Dansk Økologi på www.danskokologi.dk

DLBR Dansk Økologi



Forening By Kontaktperson Telefon Mobil E-mail

Vestjysk Landboforening Ringkøbing Ida Ringgaard 9680 1200 4094 9550 idr@vjl.dk

LandboThy Thisted Michael Riis 9818 5725 6174 8034 mr@landbythy.dk

LandboNord Brønderslev Birger Fredsgaard Larsen 9624 2570 4011 6127 bfl@landbonord.dk

Heden & Fjorden Herning Lisbeth Knudsen 9629 6666 2218 8609 lik@hflc.dk

Lemvigegnens Landboforening Lemvig Ingvard Kirstensen 9663 0544 4030 0985 ihk@lemvig-landbo.dk

LRØ Horsens Søren Lykke Jensen 7658 7503 4030 0895 slj@lro.dk

LMO Hinnerup Thomas Vang Jørgensen 8728 2648 4068 8192 tvj@lmo.dk

Centrovice Vissenbjerg Diana B. Poulsen 6362 1609 3058 8819 dbp@centrovice.dk

Økologisk Rådgivning Sorø Lisbeth Frank Hansen 5786 5330 2142 2484 lfh@ecoadvice.dk

Jysk Landbrugsrådgivning Billund Erik Andersen 7660 2363 2013 2119 era@jlbr.dk

AgriNord Aalborg Thor Bjørn Kjeldbjerg 9634 5123 2042 3911 tbk@agrinord.dk  

LandboLimfjord Skive Jette Kjær Ramsdahl 9615 3032 2024 6210 jkj@landbo-limfjord.dk

LHN* Tinglev Eike Thomsen 7364 2924 2464 6928 et@lhn.dk

LandboSyd* Aabenraa Poul Erik Nielsen 7436 5075 2031 8770 pen@landbosyd.dk

Syddansk Kvæg* Vojens Aase Holmgaard 2321 4192 ahk@sd-k.dk

Sønderjysk Landboforening* Vojens Dorte F. Daugaard 7320 2339 2030 2307 dfd@slf.dk

*) Rådgivningssamarbejdet Syddansk Økologi

Find dit lokale DLBR Dansk Økologi center

Mange kommuner gør en aktiv indsats for, at landbrugsarealerne inden for 
kommunen bliver lagt om til økologi. Det er i overensstemmelse med øko-
logimålsætningen fra regeringen og 2007-aftalen med Miljøministeriet om 
pesticidfri drift af kommunale arealer. 

Opgaven kræver lokalkendskab, forståelse for landbrugskulturen og viden 
om de aktuelle problemstillinger inden for økologisk drift. 

I DLBR Dansk Økologi har vi mange års erfaring med drift og projekter inden 
for økologisk landbrug. Vi har gummistøvlerne på og kender argumenterne 
både i marken og i mødelokalerne.

DLBR Dansk Økologi tilbyder skræddersyede rådgivningsløsninger, og i denne folder er der præsenteret nogle 
af de ydelser, vi har udviklet specielt til de danske kommuner. Du er velkommen til at kontakte din lokale DLBR 
Dansk Økologi rådgiver for mere information. 

Erik Andersen
Formand for Styregruppen, DLBR Dansk Økologi

DLBR Dansk Økologi kan rådgive om eller løse op-
gaven med bæredygtigt udbud og bortforpagtning 

af kommunens jord. DLBR Dansk Økologi rådgiveren 
kan endvidere trække på særlig kompetence fra ejen-

domsafdelingen på rådgivningscentret.

DLBR Dansk Økologi kan rådgive om detaljer og regler i 
udbud og bortforpagtninger. For eksempel er det vigtigt 

at tage højde for økologireglerne, når betalingsrettig-
heder overdrages fra en økologisk landmand til en ikke 
økologi-autoriseret instans, som en kommune, og videre 
til en ny økologisk landmand. Vi ved af erfaring, at de 
landmænd, som skal drive jorden, værdsætter en god 
og faglig dialog om vilkår, og at han oplever anerken-
delse for sin indsats for naturen. Denne opgave kan vi 
løse for kommunen.

DLBR Dansk Økologi har unik opdateret viden om 
drift af økologisk jord, og denne viden sætter vi i 

sving og stiller til din rådighed, når det gælder bære-
dygtig drift af kommunens jord. 

Vores rådgivning gør det let at drive kommunens jord 
økologisk og med stor naturværdi. Alt i alt sparer du 

penge og bøvl – vi kender regler og tilskudsmuligheder. 
Opgaverne, når det gælder økologisk drift af kom-

munens arealer, omfatter f.eks. gødningsregnskab, 
økologi-autorisation, græsningsaftaler, landbrugs-

støtte og optimering af tilskud. 

Kommunen står over for mange krav. Et af dem er 
pesticidfri eller økologisk dyrkning af jorden ofte som 

led i indsatsplaner for grundvandsbeskyttelsen. Vi kan 
vejlede og rådgive om sådanne indsatser. Faktisk har vi 

stor viden og erfaring med projektarbejde. Vi kan hjælpe 
kommunen i gang med den grønne omstilling til gavn for 

kommunens borgere og miljø. Vi kender landmændene, 
og kan få gang i dialog med dem om, hvordan de kom-

mer helskindet og godt gennem en grøn omlægning. 

Økologiske arealer i kommunen uden bøvl

Støtte ved udbud og bortforpagtning

Grønnere kommune med vores hjælp
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