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Bæredygtig investering sikrer økologisk jord mod omlægning til konventionel. 
 
 
 
Normalt så hører man om at konventionel jord omlægges til økologisk og derved frisætter jorden 
for mødet med pesticider og kunstgødning, men her er der tale om at bestående økologisk areal, 
der købes af Dansk Økojord a/s for at sikre mod, at konventionelle landmænd eller udenlandske 
kapitalfonde købte arealerne. Samtidigt sikrer det en igangværende yngre økologisk landmand 
brød på bordet og sund økonomi. 
 
Således kan landmand Klaus Warming nu fortsætte sin økologiske planteavl på arealer ved Sdr. 
Hygum, Rødding. Da han har indgået et samarbejde med Dansk Økojord a/s, datterselskab under 
Danmarks Økologiske Jordbrugsfond. Et samarbejde som betyder at Klaus´s far har afhændet 
størstedelen af sine økologiske arealer, konkret 120 hektar, til netop Dansk Økojord a/s. Som 
efterfølgende har indgået en 10 års aftale med Klaus om økologisk drift kombineret med natur og 
vildtpleje, samt klimaindsats på alle 120 hektar. 
 
” En aftale med Dansk Økojord a/s betyder at vi får et glidende generationsskifte, bedre økonomi 
og god support, men sidst og ikke mindst, muligheden for at fortsætte med det jeg helst vil; lave 
gode gedigne fødevarer i pagt med naturen og ikke på trods ” Udtaler Klaus Warming. 
 
Med mere end 700 aktionærer i ryggen kan Dansk Økojord a/s netop lave disse investeringer og 
sikre næste generation af økologiske landmænd jord under neglene.  
 
”Kapitalbindingen i et traditionelt dansk landbrug er tårnhøjt og det medfører kæmpe 
egenkapitalkrav til den yngre landmand, som godt vil overtage. Det har ofte den konsekvens at det 
er en i forvejen velbeslået nuværende landmand der opkøber, som så blot bliver større og større 
eller være endnu en udenlandsk kapitalfond, som ikke har en særlig veneration for vores 
drikkevand, natur, biodiversitet eller klima. Med vores model viser vi et alternativ til fremtiden”. 
Udtaler direktør i Dansk Økojord a/s, Kim Qvist. 
 
 
Dansk Økojord a/s ejer idag over 550 hektarer og har 8 yngre forpagtere i daglig drift. Dansk 
Økojord a/s forventer at investere yderligere for ca. 23 millioner i indeværende år og om 
danskerne vil, ved personlige investeringer i aktier, endnu flere i fremtiden. 
 
Se: www.jordbrugsfond.dk 
 
Kontakt 
 
Klaus Warming 21724479 
Kim Qvist  40360309  
 
 
 

mailto:Kim@jordbrugsfond.dk
http://www.jordbrugsfond.dk/


 

CVR: 39338378 | Silkeborgvej 260, 8230 Åbyhøj | Kim@jordbrugsfond.dk | Tlf.: 93 96 40 36 | Jordbrugsfond.dk| Dansk Økojord A/S 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

mailto:Kim@jordbrugsfond.dk

