
Tid og sted: d. 8. august 2018, kl. 9.30-14.00  
AU-Foulum, Blichers Allé 20, 8830 Tjele
Arrangementet er gratis.

Formålet med workshoppen er at inspirere og diskutere fremtidige muligheder for en øget produktion af 
økologisk lokalfoder, der kan bidrage til at nå målet omkring 100% økologisk foder til økologiske slagtekyl-
linger og æglæggere.

Workshoppen er arrangeret af OK-Net EcoFeed, som arbejder for at hjælpe økologiske producenter og fod-
erstofbranchen med at nå målet om 100% brug af økologisk og lokalproduceret foder til økologiske æglæg-
gere og slagtekyllinger. Flere europæiske lande deltager i projektet, som også har til formål at udveksle viden 
og erfaring mellem landene. I Danmark koordineres projektets arbejde af ICROFS, Internationalt Center for 
Forskning i Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer, Aarhus Universitet.

PROGRAMMET FOR DAGEN
9.30-11.00: Velkomst og introduktion til dagens program, v. Sanna Steenfeldt, AU
- Indlæg: Få seneste viden om fodring af økologiske æglæggere og slagtekyllinger,  
v. Sanna Steenfeldt, AU, Niels Finn Johansen og Jette Søholm Petersen, SEGES
11.00-12.00: Workshop, opdelt i hhv. æglæggere og slagtekyllinger
Under workshoppen diskuteres og kortlægges de vigtigste udfordringer og mulige løsninger for at fodre 
100% økologisk med en stor andel lokal produceret foder, der samtidig sikrer en optimal forsyning af 
næringsstoffer til høns og kyllinger; hvad har vi behov for mere viden om, hvor er der behov for handling,  
og hvordan implementerer vi nye værktøjer til gavn for producenter og foderstofbranchen? 
12.00-12.45 Frokost 
12.45-14.00: Opsummering og konklusioner 
14.00-15.00 Besøg på Øko-platformen
Efter workshoppen besøger vi Øko-Platformen (Foulum) med økologiske æglæggere.
Sanna Steenfeldt viser rundt og fortæller om GUPD-projektet Green-Eggs, der bl.a. i samarbejde med Ålborg 
Universitet, gennemfører et forsøg med danskproduceret kløvergræsprotein til økologiske æglæggere.  

Tilmelding senest d. 3.august på: https://bit.ly/2M0V620
Læs mere om projektet OK-Net EcoFeed på: https://bit.ly/2JNDl9M 
For mere info, kontakt Sanna Steenfeldt (AU) på sanna.steenfeldt@anis.au.dk eller tlf. 87158074

Workshop for økologiske fjerkræproducenter, foderstofbranchen og alle med interesse for økologisk fjerkræ

I samarbejde med ICROFS inviterer Institut for Husdyrvidenskab, Aarhus Universitet 
til workshop i forbindelse med EU-projektet ’OK-Net EcoFeed’ med temaet: 

KAN ØGET PRODUKTION AF LOKALT DYRKEDE RÅVARER 
SIKRE 100% ØKOLOGISK FODER TIL FJERKRÆ?


