
Vælg layout 

1. Fra værktøjslinjen klik på “nyt dias” 

2. Vælg et passende layout fra “drop ned” 

menuen 

Vis hjælpelinjer 

1. Højreklik udenfor slidet og vælg ’Gitter og hjælpelinjer’ 

2. Sæt kryds ved ’Vis’ tegnehjælpelinjer på skærmen 

3. Sæt hak ved ”Fastgør objekter til gitter” 

4. Vælg OK  

Indsæt et baggrundsbillede 

1. Indsæt et billede ved at klikke på den  

hvide billedepladsholder 

2. Via ”indsæt” – Vælg ”billede” og ”billede fra 

fil” – Herfra vælger du billedet, fra din 

computer, som skal indsættes  

3. Højreklik på billedet og send det bagud 
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Økologernes behov i de forskellige 
dele af landet og økologernes 
villighed som aftagere 
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Tekstslide med punktopstilling 

Brug knapperne ‘Forøge / Formindske  

indryk’ for at skifte mellem 

de forskellige tekst niveauer 

 

Vælg layout 

1. Fra værktøjslinjen klik på “nyt dias” 

2. Vælg et passende layout fra “drop ned” 

menuen 

Skift farve på LF bjælkerne 

1. Klik på bjælken 

2. Fra værktøjslinjen vælg ”Farvespanden” 

3. Fra ”drop ned” menuen vælg en af 

temafarvene for at farvelægge bjælken 

Status for økologisk landbrug 

Derfor er der behov for  
-> at økologerne også lokalt kommer ind i kampen om restprodukterne 
-> at biogasanlæg og affaldsselskaber kommer økologien i møde. 
-> at listen med tilladte gødninger udvides (bilag 1)  
 

• Målsætning om mere recirkulering og dermed udfasning af den 

konventionelle husdyrgødning. 

• Især i den østlige del af Danmark er der stort behov for mere gødning 

• Økologerne har stor villighed som aftagere, men det handler også om 

økonomi. 

En forudsætning for at økologien fortsat kan vokse er  
-> at økologerne får adgang til flere næringsstoffer, især N og P.  
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Økologiske bedrifter 2016 

   Planteproducenter < 0,5 DE/ha 

   Mælkeproducenter > 1,1 DE/ha 
Geografiske  
opdeling mellem de 
økologisk 
bedriftstyper i 
Danmark 
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Tilgængeligheden af kvælstof i gødning afhænger af hvor 
man bor 

Udtræk fra Gødnings og husdyrindberetning (GHI) 2016 

=1-2 kg/ha 
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Næringsstoffer i spil 

b 

Tilførsel af alle de essentielle plantenæringsstoffer er vigtige, men bortset fra 
kvælstof og fosfor, så er de relativt lette at få fat på inden for reglerne.  

• På den kortebane er det adgangen til kvælstof, det handler om. Her vurderer 
75 pct. af økologikonsulenterne i en spørgeskemaundersøgelse, at mindst 
halvdelen af deres planteavlsbedrifter mangler kvælstof.  

• På den lange bane bliver det fosfor, og fordelingen af denne pulje er i fuld 
gang! 

. 
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Potentielle mængder af fosfor i forskellige restprodukter  

Udfasning af 

konventionel 

husdyrgødning 

betyder, at ca.  

1.400 ton P pr. år 

skal erstattes af 

fosfor i recirkulerede 

restprodukter. 
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Der bliver kamp om det kildesorterede madaffald  

Genanvendelse af husholdningsaffald 

skal være 50% i 2022  
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