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I maj måned 2019 fandt den fjerde 
verdenskongres for skovlandbrug 
sted i Montpellier, Frankrig. Min 
kollega, Mette Kronborg, og jeg 
deltog sammen med 1.200 andre 
skovlandbrugsfolk fra 97 lande 
fordelt over hele verden. I mange år 
har skovlandbrug været forbeholdt 
udviklingslande, hvor inklusionen 
af træer og buske har forbedret 
levevilkårene for mange af verdens 
fattigste. Det er stadig et af de 
stærke våben, vi har i kampen mod 
fattigdom, men det er ikke længere 
kun i udviklingsarbejdet, at vi ser 
skovlandbrug. På denne kongres 
handlede således ca. halvdelen af 
oplæggene om skovlandbrug i tem-
pereret klima, hvilken er en kraftig 
stigning, bare i forhold til seneste 
verdenskongres. Oplæg fra universi-
teter og andre fagpersoner fra hele 
verden viste stor diversitet i design 
af skovlandbrugssystemer, men 
fælles for dem alle er, at hensynet til 
kloden er centralt. 

Skovlandbrugets fordele
Skovlandbrug har mange fordele. 
Listen er ikke fuldstændig, da effek-
terne i høj grad afhænger af, hvilket 
system træerne indgår i. 

Generelle effekter af skovlandbrug:
 ► Stabiliserer jorden, mindsker 
jorderosion og øger jordens vand-
kapacitet

 ► Bidrager med læ og skygge for 
både dyr og afgrøder 

 ► Bidrager til jagt og andre rekrea-
tive formål

 ► Muliggør et tredimensionelt 
landbrugssystem med en højere 
fotosyntese og produktion

 ► Bidrager til øget naturværdi i 
landbrugsfladen pga. mere føde 
og flere levesteder

 ► Optager CO2 fra atmosfæren, 
som opbygges i træernes ved og i 
jorden omkring dem

 ► Bidrager med fødevarer, foder, 
biomasse til energiformål og 
tømmer 

 ► Bidrager til et mere økonomisk 
robust system 

 ► Bidrager til et system med 
højere modstandskraft over for 
klimaændringer og ekstreme 
vejrforhold

 ► Bidrager til en forbedret nærings-
stofcyklus.

Integration af træer i landbruget er 
ikke en ny opfindelse. Historisk set 
har mennesket dyrket jorden om-

kring træer og udnyttet de mange 
nyttige egenskaber, som træerne 
har, men i takt med intensivering 
af landbruget og maskinernes 
udbredelse og tiltagende størrelse 
er træerne forsvundet fra landska-
bet. Få steder minder landbruget i 
dag om det alsidige samspil mellem 
menneske og natur, som engang 
var. Til trods for skovlandbrugs 
egentlige rolle som ’det oprindelige 
landbrug’, blev det først bredt an-
erkendt som koncept i 1970’erne, 
hvilket medførte etableringen af the 
International Centre of Research on 
Agroforestry i 1978.
Helt centralt i udviklingen af skov-
landbrug uanset hvor i verden er, 
at der er en række fordele i forhold 
til klima, biodiversitet, miljø og ro-
busthed (herunder økonomisk), som 
skovlandbruget skaber. Den enkelte 
jordejer har måske et ønske om, at 
det for eksempel især skal være den 

økonomiske robusthed, der designes 
for, men alle de andre effekter vil 
stadig være der i større eller mindre 
grad. Eksempelvis vil et stykke om-
driftsjord aldrig blive af mindre værdi 
naturmæssigt af, at der plantes 
træer på det.  På kongressen var der 
således ganske få præsentationer 
af skovlandbrugsdesign. Man vil 
sjældent tage et færdigt design og 
implementere det rundt omkring. 
Som med permakultur vil man deri-
mod tage udgangspunkt i arealet 
og designe skovlandbruget ud fra 
de elementer, det indeholder. Det 
kunne for eksempel være jordbunds- 
og hydrologiske forhold og lokalklima 
men også jordejerens ønsker, til 
eksempelvis produktion eller optime-
ring af klima eller biodiversitet. 
På kongressens hjemmeside kan 
man finde samtlige oplæg i slides 
og/eller videoform samt flere hun-
drede posters med præsentationer 

af skovlandbrugsprojekter fra hele 
verden. Hjemmesiden hedder: agro-
forestry2019.cirad.fr

Naturværdi i skovlandbruget
Alternativerne til træbeplantninger-
ne i et skovlandbrug er typisk den 
samme omdriftsjord, som omgiver 
træerne, så når vi skal måle natur-
værdien, er det en traditionel mark, 
vi sammenligner skovlandbruget 
med. Naturværdien af omdriftsjord 
er relativt lav, da gentagne jordbe-
arbejdninger forhindrer artspopu-
lationer i at indfinde sig permanent 
på arealerne, og fordi fjernelse af 
plantediversitet i form af ukrudtsbe-
handling også har en negativ effekt 
på diversiteten og massen af dyr. 
Tilføjelsen af træer i markfladen vil 
således uanset art og system have 
en positiv indflydelse på biodiver-
siteten, simpelthen fordi træerne 
udvider det økologiske rum. 

Naturklummen er et fast indslag i avisen, hvor natur 
og biodiversitet i økologien og det øvrige landbrug 
tages under kærlig behandling. Naturpolitik, -tilskuds-
regler og -forskning er nogle af de områder, som vil 
blive belyst i naturklummen. Julie Rohde arbejder med 
naturprojekter hos Økologisk Landsforening. 

Træer udvider det 
økologiske rum

1.200 skovlandbrugseksperter fra 97 lande var i maj samlet i Montpellier, Frankrig, for at udveksle viden og diskutere 
landbrugets fremtid med træer. Foto: Julie Rohde Birk.

Den bæredygtige udvikling sætter fokus 
på plantebaserede fødevarer, i særdeles-
hed grøntsager. De skal dyrkes intensivt 
og bæredygtigt som en del af Den Store 
Fødevare-forandring

Grønt i front! Plant Power! Hvad skal du ha’ til din grøntsag? 
De stærke aktører inden for markedsføring vil være med på 
den grønne bølge, som er sat i gang. Grøntsager er fremti-
den. De er sunde, klimavenlige, miljørigtige, og de skal fylde 
meget mere på vores tallerkner og i den daglige kost for lige 
præcis vores egen skyld. 

I en nyligt publiceret artikel i The Lancet lancerer den 
såkaldte EAT-Lancet Kommission Den Store Fødevare-foran-
dring (Great Food Transformation). Kommissionen anbefaler, 
at vi spiser 300 gram rigtige grøntsager hver dag, og dertil 
kommer frugt, bælgfrugter, nødder, kornprodukter og umæt-
tede olier, samt små mængder af fisk og kylling. Og så skal vi 
skære ned på kød, mælkeprodukter, fedt og sukker. 

Intensiv og bæredygtig produktion
Men EAT-Lancet Kommisionen går videre endnu, for Den 
Store Fødevare-forandring kræver en ændring af vores 
fødevareproduktion, hvis ressourcerne ikke skal slippe op - 

og klima, miljø og biodiversitet skal styrkes. Der skal mange 
ændringer til - og på mange planer. Én af ændringerne er 
at producere plantebaserede fødevarer med bæredygtige 
såvel som intensive metoder, så spild og tab af kvælstof og 
fosfor minimeres, mens udbytter og kvalitet optimeres. Det 
arbejder vi på i en række projekter ved Institut for Fødevarer 
AU i samarbejde med vidensinstitutioner og erhvervsliv. 

Projektet DoubleCrop er et godt eksempel. Vi dyrker grønt-
sager, korn, efterafgrøder og grøngødninger i et 5-årigt 
sædskifte, hvor grøntsagerne er den økonomiske motor. 
Der dyrkes intensivt med flere hold af grøntsager pr. sæson 
og med plantning mellem rækkerne før høst for at vinde 
dage med lys og temperaturer, der sikrer vækst. Den inten-
sive dyrkning kobles med brug af plantebaserede gødnin-
ger, frigjort fra strømmen af konventionel gylle, vinterplan-
tedække til at holde på næringsstoffer og stimulere jordens 
liv, samt bælgplanter til kvælstofopsamling. Alt i alt tænkes 
en intensiv produktion af grøntsager ind i et sædskifte med 
fokus på frugtbarhed, effektivitet, biodiversitet og kulstof-
lagring. 

Næste skridt i Den Store Fødevare-forandring
DoubleCrop er et vigtigt skridt på vejen, men løser ikke 
alle problemer. Ser man ud i grøntsags-’landskabet’, er 
der fortsat ømme punkter, hvis økologien skal gå foran. 

Eksempler på emner er udfasning af konventionel gødning, 
mere præcis gødskning og reduktion af kvælstoftab, fokus 
på jordens frugtbarhed og kulstoflagring, recirkulering af 
organiske kilder, højere plantediversitet også i marken - og 
så skal naturen have plads. Sidstnævnte kommer nemt, 
hvis vi følger rådene for Den Store fødevare-forandring og 
producerer og spiser mere plantebaseret mad.

Projektet DoubleCrop har deltagere fra AU-FOOD, HortiAd-
vice, Skyttes Gartneri, Skiftekær Økologi, Vostrup Øko-Grønt 
og Nordisk Tang og er en del af Organic RDD 3-programmet, 
som koordineres af ICROFS (Internationalt Center for Forsk-
ning i Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer). Det har 
fået tilskud fra Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram 
(GUDP) under Miljø- og Fødevareministeriet.

Grøntsager er fremtiden
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