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ET SIKKERT ØKOLOGISK VALG



Der er i disse måneder meget tale om ”Fremtidens rådgivning”.  Landbrug & Fødeva-
rer har i den forbindelse fået udarbejdet en rapport med en række anbefalinger bl.a. 
via en nedsat arbejdsgruppe af DLBR direktører, hvor LHN’s direktør har deltaget.

De vigtigste anbefalinger i rapporten er bl.a. behovet for nye samarbejdsmodeller 
og tværgående samarbejder, ligesom anbefalingen af direkte fusioner mellem land-
brugscentre har været én af konklusionerne.

LHN har med sin stærke historik og forretningsplan valgt en løsning, vi kender godt 
i forvejen -
nemlig samarbejder på tværs ud fra devisen: Der hvor vi ikke er stærke nok på de-
lelementer i rådgivningen, går vi i samarbejde med andre, der har disse spidskom-
petencer.
Denne samarbejdsaftale er et resultat af dette.

Vigtigt for LHN er, at der ikke er tale om et samarbejde med fælles økonomisk bund-
linje, men derimod et dynamisk samarbejde, som skaber direkte merværdi for LHN’s 
kunder.

Vi tror på, at LHN’s kunder med dette tiltag, nu kan få adgang til al den specialrådgiv-
ning, der er brug for på produktionsrådgivningen i lang tid fremover.

TAGE HANSEN
- Direktør LHN

Derfor har LHN indgået 
en samarbejdsaftale 
med ØkologiRådgivning Danmark ApS

Derfor har ØkologiRådgivning Danmark Aps sagt 
ja til samarbejde
Økologirådgivning Danmark blev dannet 1. januar 2016 med det mål at være Danmarks stærkeste økologiråd-
givning. Udsigten til stigenden efterspørgsel på økologisk rådgivning i fremtiden og en efterspørgsel efter en 
skarp specialiseret rådgivning på området, er det som har været baggrunden for dannelsen af Økologirådgiv-
ning Danmark. 

Set på baggrund af hvordan udviklingen er gået, har vi handlet rettidig. Økologirådgivning Danmark har det 
bedste med fra DLBR og Økologisk Landsforening. Vi er ikke hæftet op på nogen, vi er en selvstændig økologisk 
rådgivningsvirksomhed. 

Vi har stor kompetence indenfor økologisk mælke- og kødproduktion med 6 specialiserede kvægrådgivere. Vi 
finder det derfor naturligt LHN’s økologiske kvægkunder får tilbudt denne specialiserede økologiske rådgiv-
ning. 

Vi glæder os til og udfordre de økologiske kvægbrugere i LHN. Vi vil, udfordre og udvikle bedrifterne til fordel 
for økologi og solid økonomi. 

ERIK ANDERSEN
- Chef for Kvæg og Økonomi i Økologirådgivning Danmark


