Der skal ske en ændring
– om gårdfællesskab og nytænkning i landbruget
27. november 2012 kl. 19.30
Günther Lorenzen og Martin Beck vil fortælle om tankerne, grundlaget og motivationen i at danne et
mangfoldigt fællesskab mellem flere biodynamiske drevne gårde. Flere landbrug, flere forskellige
landbrugsproduktioner, flere familier, men i én helhed med én ny ejerform, én økonomi, og en levende
organisme.
Gårdfællesskabet betragtes som en levende organisme, en helhed hvor flere organer virker sammen og danner
grundlaget for en frugtbar jord og produktionen af sunde biodynamiske levnedsmidler.
Günther Lorenzen omlagde i 1987 sit traditionelle landbrug til økologi og i 1997 til biodynamisk landbrug. Siden
2006 har den biodynamiske mælkeproduktion været en del af et gårdfællesskab med i alt 6 gårde.
Fællesskabet tæller i dag 3 faste medarbejdere plus det løse i sæsonen, ca. 1000 ha jord med korn, kartofler,
gulerødder og græs, 210 malkekøer, høns, bier, gårdbutik og bondegårdsferie.
Fordelene ved gårdfællesskabet er mange, og ifølge Günther Lorenzen også en nødvendighed, han siger: ”Hvis
vi vil udvikle os til et fremtidslandbrug, kan vi ikke blive ved med at optimere de gamle modeller. Vi er nødt til
at bryde med mange traditionelle forestillinger. De unge i dag har ikke lyst til at vælge et landbrug og være
bundet til det resten af livet. De er ikke interesseret i en stor gård med alle de forpligtelser, der følger med. De
er interesseret i frihed og i at kunne uddanne sig hele livet igennem”.
Martin Beck er landbrugskonsulent ved økologisk lansforening og arbejder med generationsskifte.

Der skal ske en ændring i landbruget, der giver synergi og gensidig
berigelse. Alt dette og meget mere vil Günther Lorenzen og Martin Beck levende fortælle om.
Inden foredraget er det muligt at få en lækker middag fra højskolens kendte køkken kl. 18.00 (tilmelding på
kontor@vestjyllandshojskole.dk eller 9675 3777 senest den 26. november. Pris: kr. 100,-).
Foredraget koster kr. 75,- og er åben for alle.

