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”Sparing” contra ”sharing”



Hvad siger EU?
Biodiversitetsstrategi …… er visse landbrugsmetoder en af 

hovedårsagerne til den faldende biodiversitet. 

Det er derfor vigtigt at arbejde sammen med 
landbrugerne for at støtte og motivere deres 
omstilling til fuldt ud miljøvenlige 
landbrugsmetoder. 

Hvis agroøkosystemernes tilstand og diversitet 
forbedres, vil det øge sektorens 
modstandsdygtighed over for klimaændringer, 
miljørisici og socioøkonomiske chok, ligesom der 
vil blive skabt nye job inden for f.eks. økologisk 
landbrug, landboturisme og fritidsaktiviteter på 
landet. 

…… Agerlandsfugle og insekter, navnlig bestøvere, 
er nøgleindikatorer for landbrugsøkosystemernes 
sundhedstilstand og af afgørende betydning for 
landbrugsproduktionen og fødevaresikkerheden. 

Det alarmerende fald i deres antal skal vendes. 



Hvad siger EU?
Farm to Fork Strategy …… Om end EU's omstilling til bæredygtige 

fødevaresystemer er kommet i gang på mange 
områder, er fødevaresystemerne således fortsat en 
af de væsentligste årsager til klimaændringer og 
miljøforringelser. 

Der er et presserende behov for at mindske 
afhængigheden af pesticider og antimikrobielle 
stoffer, reducere overdreven gødskning, øge 
andelen af økologisk landbrug, forbedre 
dyrevelfærden og vende tabet af biodiversitet. 

…… Det står klart, at omstillingen skal understøttes 
af en fælles landbrugspolitik, der fokuserer på den 
grønne pagt. 

…… De nye "økoordninger" vil være en vigtig 
kilde til finansiering af initiativer, der sætter skub i 
bæredygtig praksis



Den danske udmøntning via CAP23



Lige nu presser 
fødevarekæden mere på 
med naturkravene end 

myndighederne



• Foderafgrøder

Hvad kan mælkeproducenterne byde ind med?
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Hvad kan mælkeproducenterne byde ind med?

• Naturlig dyreadfærd = velfærd
• Holder græsset lavt og tæt 
• Hæmmer tilgroning med vedplanter
• Skaber bar jord gennem tråd og skrab
• Leverer kolort til møgbillerne
• Tiltrækker insekter – og dermed fugle
• Fremmer jordbundens fauna





Kan naturhensyn blive driver for 
valget af mejeriprodukter?

• MARKNATURINDEKS 

• Relation til produktionsarealet

• Omfatte omdriftsareal, permanent græs 
og landskabselementer (vægtet)

• Reel positiv natureffekt

• Levesteder – ikke fundne arter

• Godkendt af naturorganisationer - og af 
landmænd

Kan naturhensyn gøres målbart?



• Mindre markparceller
• Et varieret sædskifte
• Nedsat anvendelse af pesticider
• Nedsat tildeling af gødning
• Mindre jordbearbejdning
• Vintermarker med stub og efterafgrøder
• Vildt- og bivenlige tiltag

Omdriftsareal



• Procent af bedrift med permanent græs
• Størrelse og form af græsparceller
• §3-status
• Placering med højt naturpotentiale
• Naturfremmende græsning
• Åbent vand eller fugtige områder
• Passende indslag af småtræer og buske

Permanent græs



Permanente landskabselementer

• Procent af bedrift med landskabselementer
• Landskabselementets form
• Landskabselementets alder
• Passende indslag af levende og dødt ved
• Blomstrende buske og karplanter
• Læ og ly samt overvintringsmulighed
• Solindfald med lys og varme




