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Organic RDD 5 
 

Eksempler på beskrivelse af de grønne effekter i  
type 2 projektet - samfundsgoder 

 
 
Eksempel: Øget biodiversitet og kulstofbinding ved integration af træer i økologiske dyrkningssystemer 
og landskaber 
 
Dette projekt skaber værdi for samfundet i form af økosystemtjenester som resultat af integration af træer 
og buske i den økologiske bedrift i forskellige former for skovlandbrug og etablering af læbælter og 
småbiotoper. Formålet er at udvikle driftsformer, der integrere etableringen af træer og buske i 
dyrkningssystemet eller i landskabet med så begrænset negativ effekt som muligt på avl/økonomisk 
udbyttet eller eventuelt med opnåelse af en gavnlig effekt. 
 
Dette projekt skaber værdi for samfundet ved at undersøge effekten på biodiversitet i form af arter af nytte- 
og skadedyr. Samtidig med at udbytte under samme dyrkningssystem bestemmes og sammenstilles med 
biodiversiteten. Målet med projektet er at tilvejebringe et videnskabeligt grundlag for forvaltningen af 
landbrugsjord og landskaber i de økologiske bedrifter evt. med inddragelse af offentlige midler. 
 
Primær effekt: Projektets resultater forventes at have en effekt på biodiversitet. Dels vil der være en øget 
biodiversitet i form at flere træer og buske i det dyrkede landskab. Det forventes samtidig at have en mere 
generel effekt på biodiversiteten. Projektet undersøger specifikt artsdiversiteten af insekter, fugle og små 
pattedyr i form af både nytte- og skadegørere. Nuværende niveau: Antal arter i økologisk hhv. 
konventionelt landbrug: Insekter: 47/29; fugle: 39/21; små pattedyr: 17/13. Forventet effekt: Antal arter i 
de tre integrationsformer øges til: Insekter: 55/50/47; fugle: 50/45/40; små pattedyr: 21/20/19.  
Med støtte fra offentlige midler forventes effekten at kunne øges til at omfatte 80% alle økologiske arealer 
= 196.000 ha (i 2017 var der 245.000 hektar, Landbrugsstyrelsen 2018).  
 
Troværdighed: Det øgede antal træer og buske i dyrkningssystemet og landskabet forventes at have en 
positiv virkning på kvælstofoverskud pga. et mere omfattende og dybere rodsystem (kvantificeres ikke i 
projektet). Projektets resultater i form af mere diverse dyrkningsformer giver også mulighed for optimering 
af fødevaresystemet og potentielt en bedre ressourceudnyttelse (fx i skovlandbrugssystemer med flere 
forskellige afgrøder). 
 
Samfundsgoder:  
Med støtte fra offentlige midler forventes effekten endvidere at brede sig til de konventionelle arealer 
hvoraf det er estimeret at 30% af arealerne umiddelbart ville kunne integrere træer og buske i en af de tre 
dyrkningsformer. 
Projektet forventer at øge kulstofbindingen på økologiske bedrifter i tre forskellige integrationsformer af 
træer og buske, ikke estimeret. 
 
Robuste systemer: De træer og buske der er integreret i nogle af dyrkningsformerne høstes der også et 
udbytte fra, og dermed er der en spredning i den indtægtsgivende virksomhed og samtidig en reduktion af 
den risiko, der kan være forbundet med dyrkning af en eller få afgrøder (kvantificeres ikke i projektet). 
 

Effektskema 1 – Grøn bæredygtighed 
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2 

miljøet fra 
næringsstoffer 
(N og P), 
pesticider og 
klimagasser 

Fosfor (P) 
 

     

Pesticider 
 

     

Klimagasser 
(CO2-ækv.) 

     

Såfremt projektet har flere effekter, kvantificeres kun den primære. Primære effekter skal således både kvantificeres i skemaet og 
beskrives i tekstform. Ikke-primære effekter skal udelukkende beskrives i tekstform. 
 

Effektskema 2 – Grøn bæredygtighed 
Parameter 
 

Kort beskrivelse  

Troværdighed i forhold til 
økologiske principper 
 

 

Økologiens bidrag til 
samfundsgoder 
 

Effekt i forhold til samfundsgoder i form af kulstofbindingen er 
kvantificeret i effektskema 1. 
Effekt i forhold til samfundsgoder i form af øget biodiversitet 
forventes positiv i forhold til både den botaniske mangfoldighed i 
landskabet (integration af træer og buske) såvel som 
mangfoldigheden af dyrearter hvor effekten vil blive undersøgt 
mht. til insekter, fugle og små pattedyr – både i forhold til nytte- 
og skadevoldere. 

Robuste systemer 
 

 

Såfremt projektet har flere effekter, angives kun den primære effekt i skemaet. Primære effekter skal således både angives i 
skemaet og beskrives i tekstform. Ikke-primære effekter skal udelukkende beskrives i tekstform. 


