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Markvandring 4. juli
Næringsstoffer i forskellige typer af kompost.
Gulrust. Forskellige typer vårhvede. Det er
blandt de ting, du kan blive klogere på ved
markvandringen 4. juli kl. 19:30 hos Peter
Sivertsen i Osted. Kristian ThorupKristensen, professor ved KU-Life, deltager
og øser ud af sin viden om rødder, kompost
og grøngødning. Læs mere i annoncen andetsteds.

Regeringens Økologihandlingsplan
Så kom den endelig, regeringens nye økologihandlingsplan. Den indeholder som nogle




Køb og salg
Vigtige datoer

af jer vil vide indsatser på en række forskellige områder, hvoraf nogle er til glæde for jer,
der allerede er i drift.
1. Gennem frivillige ordninger kan de offentlige køkkener få støtte til omlægning til økologi. Det betyder større efterspørgsel efter alt det, I dyrker.
2. Flere offentlige arealer skal dyrkes
økologisk. Vi kan håbe, at det vil betyde at økologiske budgivere vil blive
prioriteret på de kommunale og kirkelige arealer, der bliver udbudt i forpagtning.
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3. Flere nye øko-produkter. Der er afsat
40 mio. kr. å til udvikling inden for
forarbejdning. Her er der muligheder
for at samarbejde med forarbejdningsvirksomhederne om udvikling.
4. Mere øko-eksport. Når det lykkes,
øger det også efterspørgslen efter jeres produkter.
5. Investeringsstøtte. 80 mio.kr. er afsat
i 2012 og 2013 – og fremover med et
lavere ’gulv’ end de 300.000 kr., der
var minimum for investeringens størrelse i seneste runde, hvis man ville
søge de 40 % tilskud.
Derudover kommer der mere økologi på
skemaet i fødevareuddannelserne, smidigere miljøgodkendelser, fremme af økologisk
biogas, granskning af sortslovgivningen
mhp. at give mulighed for at udvikle økologisk egnede sorter, og flere andre indsatser.
Læs hele handlingsplanen på www.fvm.dk/
under nyheder.

i de 10 mio.kr., der hvert år uddeles fra Fonden for Økologisk Landbrug, FØL.
Her er stikordene til fondens indsatsområder
for det kommende år:
 Faglig og bæredygtig praksisnær udvikling
 Særlig fokus på klima, energi, recirkulering, natur o.lign.
 Mangfoldighed inden for råvarer
 Afsætningsfremmende tiltag
 Formidling af økologi
 Unikke og nytænkende projekter
Desuden er der en særlig pulje til eksperimenterende økologi på små og mellemstore
bedrifter ved at satse på højværdiprodukter.
Ansøgningen skrives på Fondens eget ansøgningsskema,
som
du
finder
på
www.oekologifonden.dk.

Konsulenternes feriekalender
Jo, den er god nok, også i år holder konsulenterne ferie. Kontoret er dog bemandet
hele sommeren igennem. I feriekalenderen
herunder kan du se, hvornår de enkelte konsulenter holder fri.

FØL 21. august
Har du gode idéer til et udviklingsprojekt, der
fremmer økologien? Så kan du måske få del

Ferie, hvilke uger?
Steffen Blume
Lisbeth Frank Hansen
Pernille Plantener
Jesper Hansen
Maren Korsgaard
Anders Schou
Henning Hervik
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Køb og salg

Foderkorn købes. I størrelsesordenen 1.000 kg foderkorn købes nu. Bernth Dhakini, Vemmelev.
Mobil 2970 3035.
Kløvergræsensilage sælges. Rundballer af kløvergræs. Henvendelse til Sten Kjærsgaard,
Rønnede. Mobil 2217 5240

Vigtige datoer
4. juli

Markvandring hos Peter Sivertsen, Osted. Se annoncen andetsteds.

20. august

Sidste frist for at så korsblomstrede, pligtige efterafgrøder

21. august

Frist for ansøgninger til Fonden for Økologisk Landbrug. Se omtalen.

1. september

Frist for ansøgning om omlægningstilsagn for nye økologiske arealer

20. november Økologisk Inspirationsdag 2012 – mere info følger
Med venlig hilsen
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