
Økologisk Landsforening vil som projektleder sammen med kommuner og landmænd 
landet over søge at få omlagt flere landbrugsarealer til økologi. Projektet er en målrettet 
indsats for at understøtte regeringens grøn vækst plan og kommunernes eget arbejde 
med beskyttelsen af sårbare vand- og naturområder ved at benytte økologiske 
omlægningstjek som værktøj. 
Projektet vil udføre 450 omlægningstjek i op til 32 kommuner, som vil blive udført af det 
økologiske rejsehold under Økologisk Landsforening.

LOKAL GRØN VÆKST SOM 
LOKOMOTIV FOR ØKOLOGISK 
OMLÆGNING I DANMARK

FORMÅL

Projektet skal fremme en omlægning til økologisk produktion i særligt 

følsomme vand- og naturområder. Dermed understøtter projektet:

•	 Regeringens Grøn vækst mål

•	 Tiltag fra Natur- og Landbrugskommissionens rapport (april 2013)

•	 De lokale kommuners og vandværkers egne planer for beskyttelse af 

deres følsomme vandressourcer, herunder drikkevand, grundvand og 

overfladevand

•	 Kommunernes tiltag for at beskytte følsomme miljø- og  

naturarealer 

AKTIVITETER & INDHOLD

Projektet er en naturlig fortsættelse og udvidelse af pilotprojektet ”Økologisk 

rejsehold for lokal grøn vækst”, der kørte i perioden 2010-2013 med 12 kom-

muner. I det nuværende projekt fastholdes samarbejdet med de 12 oprinde-

lige kommuner og udvides med yderligere op til 20 nye kommuner.  

Aktiviteterne og indholdet i det nye projekt er en styrkelse af kommunernes 

muligheder for at beskytte deres natur- og drikkevandsressourcer gennem 

brugen af økologiske omlægningstjek til lodsejere og kommunale arealer i 

berørte områder. Der vil over 1.5 år blive udført 450 omlægningstjek og i kom-

munerne blive arbejdet med politisk satte mål for økologien i kommunen.



YDERLIGERE INFORMATION

MADS SEJERSEN VINTHER
Grøn vækst-konsulent
msv@okologi.dk
Tlf. 30 62 90 16 Projektets er støttet af Fonden for Økologisk Landbrug og NaturErhvervstyrelsen.

INDSATSOMRÅDE 1 

Der etableres et samarbejde med 20 nye 

kommuner, og samtidig fastholdes og 

udvides samarbejdet med majoriteten 

af de gamle kommuner, der deltog i 

pilotprojektet ”Økologisk rejsehold for 

lokal grøn vækst”, der kørte i perioden 

2010 - 2013. Alle kommuner i projektet vil 

i projektperioden få startet et arbejde op 

med at fastslå det ønskede økologiske 

areal internt i kommunen.

Indsatsområde 3 

Sprede information, viden og hjælp til 

økologisk omlægning og økologisk pro-

duktion. Formidlingen finder sted i for-

bindelse med relevante aktiviteter rundt 

omkring i Danmark, på internettet og i de 

skrevne medier til brug for alle relevante 

lodsejere.

INDSATSOMRÅDE 2 

Der iværksættes et samarbejde med 

kommunerne og de lokale landboforenin-

ger omkring igangsættelse og udførelse 

af økologiske omlægningstjek.

•	 Identifikation af landbrug og arealer, 

der med fordel kan omlægges til øko-

logisk drift

•	 Samarbejde med kommuner og vand-

værker om konkrete virkemidler, der 

beskytter vandkvalitet og natur

•	 Udførsel af 450 omlægningstjek ved 

personlig henvendelse til lodsejere 

gennem Økologisk Landsforening

PROJEKTET GIVER VED DELTAGELSE KOMMUNERNE

•	 Hjælp og viden til en omlægning af de offentligt ejede arealer enten direkte eller gennem bortforpagtninger

•	 Viden om muligheden for at bruge økologien som et værktøj til at nå miljø- og naturmål

•	 Mulighed for at skabe en sammenhængende grøn profil, der spiller sammen med eksisterende klima- og miljøtiltag i kommunen

•	 Sikrer en lokal indsats for at nå målene i grøn vækst planen om flere økologiske arealer

•	 Sikrer udvikling og ikke afvikling lokalt set, da økologiske bedrifter ofte har flere ansatte og der er mulighed for et mersalg

•	 Ved en omlægning til økologisk drift, da sikrer kommunen sig en årlig gratis kontrol af de arealer der ligger i sårbare vandområder


