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Workshop A1 den 23. november 2011 kl. 11.30 – 13.00 

Storskala producentsamarbejder 
 - samarbejde for fremtiden 

Borgmester Mette Touborg, Lejre Kommune 

Økologikonsulent Henning Hervik, Økologisk Rådgivning, Gefion 
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Lejre Kommune – størrelser og tal: 
•  Indbyggertal (2011): 26.764. Samlet areal: 240 km2.  

•  1/3 af Lejre Kommunes landskaber er fredet 

•  Lejre Kommune har 15.000 ha dyrket jord, hvoraf 10% dyrkes 
økologisk. Det er i alt 303 bedrifter - heraf er de 28 økologiske 

•  3 grise pr. indbygger 

•  Årlig gylleproduktion: 159.548 tons / 6 tons pr. indbygger 

•  CO2- udledning (2008): 257.272 tons CO2 

•  Ca. 90% af Roskildes drikkevand kommer fra Lejre 

•  Ca. 1/6 af Københavns drikkevand kommer fra Lejre 
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Projekt: Den Økologiske Kommune 
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Samarbejdspartnere, bl.a.: 

• DN 

• GEFION  

• Videncenter for Landbrug 

•  Landbrug & Fødevarer 

• Økologisk Landsforening 
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Økologiske matrixbrug i Lejre Kommune 

•  Første dialog om matrixbrug: Marts 2010 

•  National workshop på Ledreborg Slot: Juni 2010 

•  Idéen om Lejre som ”Den Økologiske Kommune” fødes i januar 2011 

•  Dialogmøde med lokale landmænd på Lyngby Landbrugsskole: 5. april 2011 

•  Lejre Kommunalbestyrelse vedtager (enstemmigt) at igangsætte projektet: 
 ”Den Økologiske Kommune” 

•  Lokal arbejdsgruppe med 12 lokale landmænd og interessenter nedsat til 
”Økologiske matrixbrug”: Juni 2011 

•  29. september 2011: Offentlig lancering af ”Den Økologiske Kommune” 



Økologi Kongres 2011  5 

Hvad er matrix brug? 

•  Matrix = latin for Matrice 

•  - form, der frembringer noget eller tabelopsætning ex regneark. 

•  Her tænkt som et ”tabel-net” som kan lægges over landbrugslandskabet, 
og som inkluderer alle elementer i landdistriktet i et tæt samarbejde. 

•  Overført: at landbrugsproduktionen skal indtænkes i et tæt samspil med 
natur, miljø, forarbejdning, bosætning, administrative strukturer, energi, 
nye ejerformer…. 

•  Matrix’en skal være rammen for en bæredygtig fødevareproduktion og 
landdistriktsudvikling baseret på samarbejde.  

•  Matrix’en er morgendagens landbrug 
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Hvad indeholder matrix brug? 

•  Store producentsamarbejder (1000 – 4000 ha) 

•  Primær prod., både plante og husdyr. 

•  Bæredygtig energi produktion, biogas, vindmøller, solpaneler m.m. 
•  Forarbejdning (mikroprocessering) 

•  Lokal afsætning af fødevarer, privat og offentlig 

•  Natur og miljø beskyttelse, klima 

•  Maskinfællesskaber 

•  Nyudvikling af landsbyen, IT, fjernarbejdspladser 

•  Kommunalt ejerskab, og inddragelse i forvaltningen 

•  Mere ? 
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Visionen for Lejre 

•  Status: ca. 25-30 økologer (ca. 65 i opland) 

•  Etablere et mere formaliseret matrixsamarbejde 

•  Gå efter de lavest hængende frugter 

•  Styrkeposition på bynærhed = afsætning af ”Lejre matrixprodukter” Fokus 
på bioenergi, turisme/oplevelsesøkonomi, forretningsudvikling => 
produktudvikling (med sund økonomi) 

•  Inddragelse af potentielle omlæggere 

•  Baseret på lokale behov og ønsker….. 
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Mere om Den Økologiske Kommune: 

Præsentation, projektbeskrivelser og film: 

www.lejre.dk/denokologiskekommune 

eller: 

www.dn.dk/projektlejre  


