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Kandidater til bestyrelsen for  

Danmarks økologiske Jordbrugsfond 
 

 

Sagens kerne 

DN og Økologisk Landsforening har stiftet Danmarks Økologiske Jordbrugsfond (DØJ) med det 

formål at øge det økologiske landbrugsareal i Danmark ved at investere i landbrugsjord, der 

omlægges til økologi og forpagtes ud til (unge) landmænd med krav om fortsat økologisk drift.  

 

DN har to repræsentanter i DØJ’s bestyrelse, der udpeges for en periode på 2 år. HB udpegede 

på sit møde i december Michael Vendelbo som DN’s ene repræsentant og skal nu vælge den 

anden. Der er to kandidater til posten:  

 

1. Susanne Herfelt 

2. Evald Vestergaard 

 

På de følgende sider er korte redegørelser for, hvordan de to kandidater kan bidrage til arbej-

det i bestyrelsen for Danmarks Økologisk Jordbrugsfond. 
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BILAG 4-1-1: Susanne Herfelt 

Januar 2017 

 

 

 

 

Til Danmarks Naturfredningsforenings Hovedbestyrelse 

 

 

 

 

 

Vedr.: Valg til bestyrelsen for Danmarks Økologiske Jordbrugsfond 

 

 

Hermed stiller jeg mig til rådighed for valg til bestyrelsen for Danmarks Økologiske Jordbrugs-

fond. 

 

Fonden kan udgøre ét vigtigt og synligt virkemiddel i forhold til at gennemføre målet i DNs 

landbrugspolitik om omlægning af landbruget til 100 % økologi. Samtidig vil Fonden give med-

lemmer og andre interesserede borgere en ny mulighed for konkret at bidrage til en grøn om-

stilling af landbruget. Formidling af indsatsen vil være vigtig.  

 

Hver omlagt hektar tæller, men skal der prioriteres, bør der lægges vægt på, hvor et sprøjte-

giftfrit landbrug har størst betydning for sårbare naturområder og indvinding af drikkevand. 

 

Fra idefasen i forsommeren 2015 og frem til efteråret 2016 har jeg deltaget i forarbejdet til 

Fonden. Gennem godt 9 år i DN har jeg har arbejdet med udvikling og gennemførelse af DNs 

politik og har bl.a. fået et bredt kendskab til økologiske landbrug og dettes betydning for natur 

og grundvand.  

 

Inden jeg begyndte i DN var jeg bl.a. medlem af Wilhjem-udvalget samt medlem af Naturrå-

dets repræsentantskab. 

 

Gennem tiden har jeg endvidere været medlem af bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Feriefond 

og Elsparefonden, samt været observatør for Nordisk Ministerråd i NEFCO (Nordic Environment 

Finance Corporation) 

 

Det vil glæde mig at kunne fremme DNs politik som medlem af bestyrelsen for Danmarks Øko-

logiske Jordbrugsfond 

 

 

Med venlig hilsen 

Susanne Herfelt 
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BILAG 4-1-2: Evald Vestergaard  

 

Jeg er 59 år, økologisk landmand med malkekvæg og ca. 200 ha. planteavl 18 km. nord for Silkeborg. Jeg har 
drevet gården i 30 år. Etablerede i år 2000 et lille gårdmejeri Osteriet Hinge på gården.  

Jeg har over de sidste 20 år været involveret i forskelligt politisk og organisatorisk arbejde og frem til marts 
2013 været formand for Økologisk Landsforening med den trebenede medlemssammensætning af land-
mænd, forbrugere og virksomheder og ca. 55 ansatte.  

1990’erne var jeg medlem af DN’s lokalkomite i Kjellerup og medlem af kommunens og amtets grønne råd 
(sammen med Svend Bichel). Jeg er Økologisk Landsforenings repræsentant i bestyrelsen for Danmarks 
Naturfond, hvor jeg de seneste år har varetaget opgaven med at optimere driften på Skovsgaard. Jeg blev i 
2013 indvalgt i DN’s repræsentantskab. 

Som økologisk landmand er jeg meget optaget af at producere sunde fødevarer uden brug af sprøjtegifte 
og andre tilsætningsstoffer. Ved den økologiske driftsform prøver jeg at arbejde for:  

- Mere biodiversitet  

- Rent grundvand  

- Bedre naturmiljø  

- Bedre klima  

- Bedre dyrevelfærd  

- Sunde fødevarer  

 
Disse værdier tænker og arbejder jeg dagligt med og ind i beslutninger og handlinger. Afgrødevalg (sædskif-
te) er særdeles værdifuld og vigtig for at bevare jordens frugtbarhed. Binde CO

2 
i jorden, holde hus med 

næringsstofferne og undgå udvaskning. Økologisk landbrug og naturværdierne er ikke hinandens modsæt-
ninger, de er hinandens forudsætninger.  

Udover økologien i hverdagen laver jeg naturpleje for Skov- og Naturstyrelsen.  

Starter på andet år med at opbygge autentisk læringsmiljø for ca. 50 elever fra Ans skole. Eleverne er i prak-
tik en dag om ugen i landbruget, har grøntsagshaver og får teoriundervisning på gården.  

Er vært for deltagere på omlægningskurser til økologi og bæredygtighed i storkøkkener samt for forskellige 
foreninger og andre undervisningsmiljøer, som interesserer sig for bæredygtighed.  

Naturen er meget robust og produktiv, men ikke overfor hvad som helst. Forstår vi den, og bruger den med 
omtanke, får vi det bedste ud af den, og den kan producere alt det vi har brug for, den sunde slags uden 
brug af ødelæggende kemi – det har jeg erfaret gennem 30 år som praktiker.  

Naturen skal have mere plads og landbrugsjorden skal dyrkes ud fra et bæredygtigt sædskifte. Min prakti-
ske viden som økologisk landmand og netværk med beslutningstagere, som jeg har opbygget bl.a. ved mine 
6 år som formand for Økologisk Landsforening, vil jeg aktivt bruge på at forbedre balancen mellem natur-
miljø-klima og bæredygtig landbrugsproduktion.  

 


