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Natur og biodiversitet 
- som produktionsfaktor og som samfundsgode 
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Deltagere: Yoko Dupont (AU), Lene Pedersen (AU), James Williams (AU), Ida Cecilie Jensen (AU), Ane 
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Indledningsvist blev deltagerne spurgt om vision for natur & biodiversitet på den lange bane for de 
arealer som håndteres af landmænd som en del af deres bedrift (dvs. dyrkede og omgivende 
arealer): 

- mindre kødspisning kan ses i naturen 
- dyr i naturforvaltning som en del af produktionen 
- genkendelighed af en økologiske bedrift i landskabet 
- markfladen er også natur, ikke en ’gold ørken’ 
- landmandens rolle er tydelig og en del af civilsamfundet 
- natur og biodiversitet er en den af den økologiske produktion 
- nytteinsekter (og dermed natur) er integreret i produktionen og produktionslandskabet 
- husdyr ud af stalden og en del af recirkulering 
- forbrugerne kender ’værdien’ af biodiversitet og ved hvorfor det betyder noget for prisen 
- økologiske bedrifter fungerer som ’hubs’ for udvikling 

 
To forsknings/udviklingsområder fik særlig fokus: 

1. Udviklingen af alternative systemer der integrerer produktionshensyn med natur- og 
biodiversitetshensyn (viden om: balancen mellem husdyr og natur; hvad kan området bære; 
kvantificering/gårdmodeller; sammenhænge og mekanismer i systemer (fx husdyrs positive 
rolle i multifunktionelle udearealer. 

a. Som særligt eksempel på et system uden husdyr, hvor der er behov for forskning og 
udviklings er regenerative systemer (hvordan og dokumentation af effekt) med 
særlig fokus på biodiversitet i jorden. 

2. Hvad kan økologiske systemer levere i forhold til biodiversitet og produktion på makro 
niveau (viden om hvordan vi måler biodiversitet på bedrifts- og landskabsniveau, 
værdiskabelse og værdisætning) og mikroniveau (byggesten til at styrke biodiversitet, 
funktioner/funktionel biodiversitet). 

 
Øvrige forsknings/udviklingsbehov: 
- Forskning i konkret kontekst (bedrift + mennesker, kobling mellem demo og forskning) 
- Tværfaglige forskningssamarbejde 
- Forandringsprocesser (barrierer, udfordringer) 
- Scenarier/modeller (udviklingsmuligheder fx husdyr som bidrag/positivt element i systemer) 
 
Opsummering: 
I forhold til ’natur og biodiversitet – som produktionsfaktor og som samfundsgode’ er der behov for 
systemforståelse, -udviklings og handlemuligheder både på bedriftsniveau og i en landskabsmæssig 
kontekst. 
  



 


