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Indledningsvis bad facilitator alle omkring bordet om at komme med deres vision for økologiske 
produktionssystemer: 

• Et system med minimal belastning af natur, klima og miljø og med høj trivsel for jord, dyr 
sundhed og mennesker. Naturlighed for husdyrene. 

• 100% økologi med skovlandbrug som et udbredt produktionssystem. Drøvtyggerne har deres 
rolle i systemet men der er meget færre husdyr. Dyrene får en anden rolle i systemet – de æder 
det som mennesker ikke kan spise og de bidrager til samfundsgoder  

• Afgørende med internationalt perspektiv – DK er en del af en større helhed og 
klimaudfordringerne bryder landegrænser 

• Produktion af økologiske produkter på robuste bedrifter lokalt forankret og med en 
differentieret produktion 

• Husdyrene er en integreret del af et større produktionssystem hvor de bidrager til biodiversitet, 
kulstoflagring, landskab samt den sociale dimension. Husdyrenes omsætning af næringsstoffer 
til brug i planteproduktionen er tydelig og dyrenes velfærd er i centrum især i forhold til 
udearealer 

• Et komplet produktionssystem med stærk integrering af de forskellige elementer i systemet og 
med fokus på værdiskabelse og –forøgelse samt værdikæden 

De mange forskellige input til forskning inden for produktionssystemer blev i runde to fokuseret og der 
blev foretaget en prioritering hvor næringsstofhusholdning blev vurderet som den vigtigste. 2. prioritet 
var samdrift, fodring og udearealer. Naturlighed, dyrenes rolle og bæredygtige staldsystemer blev alle 
prioriteret som de 3. vigtigste: 

1. Næringsstofhusholdning som relaterer sig til produktion af føde til human konsum samt foder 
og dyrenes udearealer. Dyrene omsætter næringsstoffer og har derfor en betydningsfuld rolle 
for systemet. Dokumentation for dyrenes rolle i systemet som omsætter af næringsstoffer og 
som bidragsyder til samfundsgoder (biodiversitet, kulstoflagring, landskab, udvikling af 
landdistrikter. I forhold til staldsystemer. Dokumentation for samdrift både inden for den 
enkelte bedrift og ml bedrifter mht kvalitet af næringsstoffer. At kunne måle emissioner (i 
udearealer) er afgørende for at videreudvikle et bæredygtigt produktionssystem hvor dyrene 
har adgang til udearealer (græs og løbegårde). Næringsstoffer (kvalitet og kvantitet) er 
afgørende for jordens kvalitet (mikrobiom). 



2. Udearealer (her marker) og fodring. Dyrene henter dele af deres foder direkte fra udearealer og 
foderemner er diverse og afstemt i forhold til dyrenes fysiologi og adfærd. Dokumentation for 
de økologiske dyrs næringsstofbehov. Mikrobiomets betydning for dyrenes sundhed, effektivitet 
og emissioner på tværs af husdyrarter. Samdrift med fokus på diversitet i output (både 
produktion og samfundsgoder). Diversitet leverer robusthed og skovlandbruget leverer 
diversitet – dokumentation. Robusthed og dokumentation: effekten af samdyrkning samt 
samgræsning.  

3. Naturlighed forstået som bevarelse af dyrenes integritet – ingen ringning, kastration, afhorning 
mv. Bæredygtige byggematerialer og opfyldelse af dyrenes adfærdsmæssige behov i udearealer. 



 

 


