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”I stilheden døden – i strømmen livet”



1. Hvilke projekter er i gang, og hvilke er på vej omkring 
CA – især med fokus på kulstofopbygning, 
biodiversitet, pesticidforbrug, erosion og 
jordstruktur?



Diversitet på den enkelte mark (tid 
og rum) som styringsværktøj
▪ Ressourveudnyttelse
▪ Selvregulering

Reintroduktion af frøbælgplanter
▪ Plantebaseret kost
▪ Selvforsyning



Web site: http://www.remix-intercrops.eu
FACEBOOK: RemixIntercrops
TWITTER: @RemixIntercrops

727672

Web site: http://www.legvalue.eu/
TWITTER: @legumevalue

Samarbejde med gmsr.dk

Behovsdrevet
innovation med afsæt 
i netværk af  aktører 
med størst mulig 
inddragelse af alle 
interesserede 

http://www.remix-intercrops.eu/


gmsr.dk







G
ra

m
 b

io
m

as
se

 t
ø

rs
to

f 
p

er
 m

2

Kilde: Aare et al, 2020 in press

”Landmandsfaktor”



https://www.facebook.com/groups/74
1258052895769/?ref=bookmarks

Diffus 
vidensdeling

909 medlemmer 26/10-2020

https://www.facebook.com/groups/741258052895769/?ref=bookmarks


Kilde: Kjeldgaard-Lyhne et al, 2020 – unpubl.
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Kilde: Lybæk et al, 2020 – in prep. 

Integrated EUEU nationalism

Inclusive growth

Reaganomics



Portugal + Tyskland + Norge + Danmark
W

II
F

M

Produktion Forarbejdning Forbrug

Kilde: Lybæk et al, 2020 – in prep. 



www.anaee.dk
Forskningsinfrastruktur for klima eksperimenter



▪ Målinger og politiske 
beslutninger

Pernille Almlund, RUC

Politisk 
kommunikation 
om klima

”Konkrete udspil for ukonkrete udslip”



Projekter under bedømmelse



SFS-40-2020 HEALTHY SOILS FOR HEALTHY FOOD PRODUCTION 
ACTION: RIA RESEARCH AND INNOVATION ACTION 

REBUILDing soil to meet future demands for resource efficient 
food production and environmentally sound agriculture



Projektet skaber strategier for en grøn omstilling med nye 
socialøkonomiske aktører (kooperative virksomheder), der integrerer den 
måde vi forstår, dyrker, organiserer og regulerer brugen af det danske land. 

Kritisk faldende biodiversitet, øget klimatisk sårbarhed, økonomisk 
gældssætning, og udsathed for udsving i det internationale 
fødevareproduktionssystem. 
▪ Mere regenerative systemer (CA, blandt andre) har potentialer til at 

genopbygge jorden, mindske klimaaftrykket, og genetablere en 
bæredygtig Dansk fødevaresuverænitet. 

Cooperative praksisser for hurtig 
grøn omstilling

https://dff.dk/


2. Hvordan kan landbruget bidrage til at løse 
udfordringerne omkring klima, erosion og 
biodiversitet i agerlandet? 
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Stigende specialisering i forskning og rådgivning

Behov for samlende systemløsninger



FRDK medlemmer har løsninger 

Systematisk inddragelse af CA praksisser
▪ Værkstedsarealer
▪ Dataopsamling, deling og læring

▪ Bedre forståelse mellem forskning og praksis

Udvidet brug af åben vidensdeling: sociale 
medier og træning af medlemmers brug heraf
▪ Herunder yderligere analyse af dialog på 

sådanne medier (behov for ny viden) 
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3. Hvilke muligheder er der for at klimamærke 
fødevarer med udgangspunkt i planteproduktion på 
basis af CA-principperne?



▪ Kontrol fra tredje uvildig part 
(omkostninger). 

▪ Skal dækkes af et øget afkast 
fra CA-produkter. 

▪ Tydeliggøre fordelene.
▪ Konkrete retningslinjer som 

vejledning
▪ Markedsføring

▪ Faste retningslinjer skaber 
klarhed, men CA systemet 
kræver lokale og 
differentierede praksisser 

Kan det betale sig at certificere?

Roskilde Universitet; august 2018



Behov for fleksibilitet for at opnå virkelighedsnære 
rammer med hensyntagen til uforudsigelige vejrforhold, 
markedet og nye muligheder (biomaterialer og 
plantebaseret kost). 

Risiko for regelrytteri fremfor fortsat dynamisk udvikling 
af CA praksisser tilpasset lokale forhold og muligheder



CA er grundlæggende en god forretning
▪ Flere og flere landmænd finder det interessant – af 

samme årsag

Opgaven er at fortsætte med at fremme den mere 
praksisnære erfaringsudveksling
▪ Styrket strategi og inddragelse af FRDK medlemmer

Risiko for at arbejdet med certificering sænker 
hastigheden for CA udvikling og omstilling



Tak for opmærksomheden


