
Økologi	  på	  alle	  landbrugsskoler	  og	  
alle	  uddannelsestrin	  

•  Konsulent	  Thorkild	  
Nissen,	  Økologisk	  
Landsforening	  



Grøn	  vækst	  

•  Ny	  regering	  
– Tredobling	  af	  det	  økologiske	  
areal	  inden	  2020	  	  

– 36.000	  ha	  om	  året	  



Uddannelsesforløb	  



Bekendtgørelse	  

•  Intet	  nævnt	  om	  økologi	  i	  
hovedbekendtgørelsen.	  

•  Det	  er	  muligt	  at	  undervise	  i	  økologi,	  men	  det	  
er	  også	  muligt	  at	  lade	  være.	  

•  Økologi	  udbydes	  som	  to-‐ugers	  specialevalgfag	  
på	  hovedforløbet	  
– Kun	  tre	  skoler	  har	  fået	  Klmeldinger	  nok	  Kl	  at	  
opreLe	  økologikurset	  



Landbrugsskoler	  i	  Danmark	  
•  20	  skoler	  

–  Kun	  Kalø	  udbyder	  økologi	  
•  1600	  elever	  uddannes	  årligt	  
•  Økologisk	  Landsforening	  har	  

lavet	  2-‐dages	  økologiforløb	  
på	  6	  skoler	  
–  Nordjyllands	  
–  Asmildkloster	  

–  Vejlby	  
–  Beder/Malling	  

–  Grindsted	  
–  Bygholm	  

–  Gråsten	  



Skolerne	  og	  økologi	  

•  Økologi	  har	  ikke	  en	  fremtrædende	  plads	  i	  skolernes	  profilering	  
af	  sig	  selv	  på	  hjemmesiderne	  

•  IndKl	  i	  dag	  har	  skolerne	  generelt	  henvist	  økologiinteresserede	  
Kl	  fordybning	  på	  Kalø	  eller	  Kl	  selvstudium	  

•  Skolerne	  argumenterer	  for	  at	  økologien	  inddrages	  i	  alle	  fag	  

•  De	  sidste	  årKers	  Kltagende	  specialisering	  på	  skolerne	  har	  ikke	  
levnet	  meget	  plads	  Kl	  økologisk	  helhedstænkning	  

•  Der	  er	  en	  gryende	  interesse	  for	  at	  gøre	  økologi	  Kl	  et	  
forretningsområde	  på	  skolerne	  



Lærerne	  og	  økologi	  

•  Generelt	  har	  de	  lille	  viden	  om	  økologisk	  
produkKon	  

•  EVerspørger	  eVeruddannelse	  i	  økologi	  
•  Har	  svært	  ved	  at	  se	  en	  fremKd	  for	  det	  
landbrug,	  som	  de	  igennem	  de	  sidste	  årKer	  har	  
uddannet	  eleverne	  Kl	  

•  Savner	  et	  netværk	  af	  økologiske	  producenter	  



Eleverne	  og	  økologi	  

•  25	  %	  posiKve	  
•  50	  %	  indifferente	  
•  25	  %	  negaKve	  
•  Geografisk	  immobile	  

•  Medbringer	  fordomme	  
fra	  forældre	  og	  
arbejdsgivere	  	  

•  Skal	  selv	  opsøge	  viden	  
om	  økologi	  






