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Baggrund og formål 
• ICROFS’ vidensyntese fra 2008 fokuserede på økologiens  
   muligheder og barrierer for fortsat udvikling og  
   markedsbaseret vækst i den økologiske sektor  

 

• Formålet med denne vidensyntese er at indsamle og  
  strukturere den eksisterende viden om økologiens bidrag,  
  mangler og udviklingspotentiale i relation til fælles  
  samfundsgoder 

 

 



  Vidensyntesens opbygning 
 

10 kapitler:  

 Baggrund, formål og definitioner 

 6 kapitler om økologisk jordbrug i relation til de forskellige 
samfundsgoder 

 Tværgående syntese 

 Udviklingsveje for økologisk jordbrug  

 

Kapitelopbygning: 

 Problemformulering i relation til samfundsgodet 

 Generel lovgivning og handlingsplaner på området 

 Økologiske principper og krav i relation til samfundsgodet 

 Oversigt over økologiens bidrag  (+ og -) baseret på videnskabelige 
dokumentation.   

 Behov for dokumentation, forskning og udvikling til at øge økologisk 
produktions bidrag til de fælles samfundsgoder  

 

 



Processen for udarbejdelsen af Vidensyntesen: 

 

• Kick-off møde for Vidensyntesen  18. december 2014 

 

• Stakeholder møde 12. februar 2015 

 

• Konferenceforberedelsesmøde  
17. marts 2015 

 

• Christiansborg konference  
22. april 2015 

 

• Vidensynteserapport redige- 
ringsmøde 13. maj 2015 

 

• Publisering af Vidensyntesen  
– efterår 2015 
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samfundsgoder, Christiansborg d. 22.04.2015 

Samfundsgoder og økologi   

Lizzie Melby Jespersen (ICROFS)  

Tove Christensen (KU IFRO) 

Lise Andreasen (ICROFS) 



Hvad menes med fælles samfundsgoder? 

 
•Goder eller ydelser som samfundet ønsker, at borgerne 
skal have adgang til, men som ikke ”handles” normalt, 
dvs. pris og mængde bestemmes ikke af markedet 

 

 Alle kan nyde dem samtidig uden at ”tære” på dem 

 

 Man kan nyde dem uden selv at betale, men – 

 de er kun gratis, fordi andre sikrer, at de er til stede 

 



SAMFUNDSGODER 

Energi og klima 

Natur og 
biodiversitet 

Miljøpåvirkninger 

Sundhed og velfærd 
for mennesker 

Sundhed og velfærd for dyr 

Erhverv og landdistrikter 
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samfundsgoder, Christiansborg d. 22.04.2015 

Status for økologien 

Kirsten Lund Jensen 
Landbrug & Fødevarer 



Økologisk areal, fordelt på afgrøder 

Kilde: Danmarks Statistik 

Bemærk: 
Færdig omlagt 
økologisk areal 

Hektar 



Øko-andel af samlede 
landbrugsproduktion i 2014* 
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Omsætning i detailhandel 
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Detailsalg 2013 fordelt på varegrupper 

Kød

Frugt & grønt

Mejeriprodukter

Ris, brød, mel, etc.

Æg

Øvrige

33 %

7 % 

13 % 

18 % 
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Kilde: Danmarks Statistik, Værdi fordelt på varegrupper 

21 % 



Økologisk udenrigshandel 
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Natur og biodiversitet 

Beate Strandberg (AU), Vibeke Langer (KU), 
Sabine Ravnskov (AU), Lise Hansted (KU), 

Marianne Bruus (AU), Paul Henning Krogh (AU), 
Lene Sigsgaard (KU), Erica Juel Ahrenfeldt (KU), 

Lise Andreasen (ICROFS) 



Biodiversitet er et samfundsgode, men er truet af 

arealanvendelsen 

 

Tab af biodiversitet er ikke stoppet – Arter forsvinder 

med stigende hast 

 

Omkring en fjerdel af danske arter inden for hver 

artsgruppe er truet af udryddelse 

 

Mange naturtyper er truede som følge af 

ammoniakfordampning, dræning og sprøjtning 

 

For lidt plads til naturen – agerland, infrastrukturer og 

byer udgør ¾ af Danmarks areal – 62 pct. er landbrug 



Økologireglernes direkte og indirekte bidrag til løsningen 

af samfundsproblemer 

 

 

Forskelle betinget af  
økologi-reglerne  

Konsistente forskelle 

Forskelle afledt af 
økologi-reglerne  

Forskelle afhænger af 
bedriftstype mm. 

Forskelle 
uafhængige af 
driftssystem 

Ikke konsistente forskelle 

  

•Ingen pesticider 

 

•Brug af organisk gødning i 
stedet for mineralsk 

 

•Lavere N-niveau 

 

•Græsning for kvæg 

 

•Udegående grise og 
fjerkræ 

 

 

• Afgrødediversitet og -
typer 

 -  Planteavlere 
   Ofte flere 
afgrødetyper 

 -  Husdyrbrug 

   Ofte færre 
afgrødetyper,  
   men flere flerårige 
foder- 
   afgrøder 
(uforstyrrede)  

 

• Jordbehandling 

 -  mekanisk  

 ukrudtsbekæmpelse 

 -  græsmarker 

 -  reduceret 
jordbehandling 
 

•  Mindre tætte afgrøder 
(pga. lavere N-niveau) 

 

• Markstørrelse 

 

• Småbiotoper 

-  kvantitet  

 (markstørrelse, 
geografi)  

-  kvalitet  

 (pesticider, gødning, 
og alder) 

 

•Drift af vedvarende 
græsarealer  



Bidrag fra økologisk jordbrug sammenlignet med 

konventionelt 

Økologisk jordbrug har i gennemsnit 30% flere 
vilde plante- og dyrearter i mark og marknære 
biotoper 

 

Økologisk jordbrug gavner jordbundsdyr og 
mikroorganismer, bestøvende insekter og 
naturlige fjender af skadeligelige insekter og 
sygdomme 

 

Økologisk jordbrug bidrager dermed positivt til 
jordens frugtbarhed og sundhed, jordstruktur, 
bestøvning og plantebeskyttelse 

 

Plads til naturen, lavere dyrkningsintensitet og 
langvarig økologisk drift er vigtige for 
forbedringer af biodiversiteten 

 

 

 

 
 



Hvad kan forbedre effekten af økologiens bidrag? 

 

Forskning i økologisk jordbrug kan bidrage til 
mere biodiversitet ved: 

 - Dokumentation af betydningen af 

 biodiversitetsfremmende tiltag på bedriften og 
 optimering af disse 

 - Udvikling af metoder til vurdering af natur- og 
 biodiversitetsbidrag på bedriften og 
 kortlægning af begrænsende forhold  

 - Udvikling af koncept for ”landmanden som 
 naturplejer” 

 - Undersøgelser af potentialet for at integrere 
 biodiversitetshensyn i fremtidige økologiske 
 produktionssystemer 
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Miljøpåvirkninger 

John E Hermansen (AU); Birgitte Hansen, Walter Brüsch og Lærke 
Thorling (GEUS); Marianne Bruus, Jørgen Eriksen, Lars Munkholm,  
Hanne Lakkenborg Kristensen, Hanne Damgaard Poulsen, Tommy 
Dalgaard, Anton Rasmussen, Brian Kronvang og Anders Peter Adamsen 
(AU); Jakob Magid, Søren K. Rasmussen og Lars Stoumann Jensen (KU)  



 De økologiske principper er afgørende 

for produktionsformens miljøpåvirkning    

EU’s luftpakke 

Begrænset anvendelse af eksterne input: 
• Ingen anvendelse af pesticider 
• Ingen brug af letomsættelige mineralske gødninger 
• Lavere tildeling af kvælstof til afgrøderne  
• Ingen brug af syntetiske aminosyrer i foderet  
• Ikke foder fremstillet ved hjælp af GMO 
 

Produktionens indretning: 
• Sædskifte med bælgplanter og andre grøngødningsafgrøder 
• Husdyr på græs  
• Husdyr tilbydes grovfoder  
 

God tilstand i 
vandløb og 
kystnære 
områder 

Beskyttelse af 
grundvand 
 
 

Beskyttelse af 
terrestrisk 
natur 
 

Beskyttelse af 
jord- 
Ressourcen 
 

Ressource- 
Effektivitet 
 
 



Økologiens  
bidrag:  

Minimerer risiko 
for pesticider til 
grundvand og 
marknære 
naturarealer 

Medvirker til 
bevarelse af 
jordens 
dyrknings- 
egnethed ved 
opretholdelse af 
organisk stof i 
jord  

Medvirker til 
opfyldelse af 
vandplaner ved 
lavere kvælstof- 
Udledning fra 
arealer med 
økologisk mælke- 
produktion 



 Økologiens udfordringer: 

 
 

Kvælstofudvaskning 
fra arealer med 
økologisk plante- og 
svineproduktion 
 

Ammoniak fra  
svine- 
produktionen 

Lav  recirkulering af 
næringsstoffer fra 
det omgivende 
samfund 



 Særlige indsatsområder: 

Dyrkningssystemer der 
fastholder kvælstof i 
rodzonen      
 
Undgå punktbelastning 
fra husdyrholdet  
 
Sikre estimater for N- 
udvaskning til brug i 
vandindvindings- 
områder 

Bedre forståelse af 
næringsstofbehov for 
fritgående dyr  
 
Proteinfodermidler 
baseret på robuste 
økologiske afgrøder 
  
Staldsystemer med 
mindre 
gødningsoverflade  

Forædling med fokus 
på jord- plante samspil 
og sygdomsresistens  
 
 
Muligheder for at 
udnytte forbedrede 
kvaliteter af 
slam/biogødning  
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Klima og energi 

Kirsten Halsnæs, DTU; Erik Fog, SEGES; 
Jørgen E. Olesen, Troels Kristensen, AU;  

Mette Lübeck, AAU; Frank Oudshoorn, SEGES;  

Michael Tersbøl, Økologisk Landsforening 

 

 



• Klima og energi er vigtige ”samfundsgoder” 

• Vitale samfundsmæssige værdier påvirkes af klima 

• Energiforsyningssikkerhed har høj politisk prioritet  

• Ambitiøse mål for reduktion af drivhusgasser og energiforbrug 

 

Udfordringer: 



• Dansk landbrug har ca. 20% af Danmarks drivhusgasudslip og  
skal reducere udledningen af drivhusgasser med 30-40% 
frem til 2030. 

 

• Målet er et 100% vedvarende energisystem, biomasse fra landbrug 
er vigtig. 

 

• EU’s Økologiforordning har ingen konkrete klima og energi krav –   

 men målsætning og principper om bæredygtighed, ansvarlig 
udnyttelse af energi og naturressourcer, begrænset anvendelse af 
eksterne input og begrænset forbrug af ikke fornybare ressourcer”. 

 

Handlingsplaner og regulering: 



• Metan fra husdyr og husdyrgødning 

• Lattergas fra kvælstofomsætning i gødning og marken 

• Ændringer i jordens kulstofpulje 

• Energiforbrug 

• Import af gødning, foder mm, som medregnes i livscyklus 
analyser 

Kilder til drivhusgasser: 



• Økologisk jordbrug er udfordret på klimabelastningen, da 
planteproduktionen og den animalsk produktion pr. hektar  
eller per staldplads er mindre  

• Drivhusgasudslip målt per kg produkt i et livscyklusperspektiv er 
højere for animalske produkter i økologisk landbrug end for 
konventionelt. 

 

• Målt per ha. har økologiske animalske produkter lavere 
drivhusgasudslip end konventionelle 

• Drivhusgasudslip for vegetabilske produkter er ofte lavere  fra 
økologisk jordbrug - både per kg produkt og per ha målt i et 
livscyklusperspektiv  

 

Økologiens bidrag: 



• Ny dyrkningssystemer med minimeret jordbearbejdning, 
sædskifter og efterafgrøder til øget kulstoflagring med 
minimeret udledning af lattergas. 

 

• Nye fodringssystemer i kvægbruget til mindre udledning af 
metan fra fordøjelsen. 

 

• Nye staldsystemer og systemer til håndtering af 
husdyrgødningen og til reduktion af metan-udledninger i 
kombination med biogasproduktion. 

 

 

Vigtige forsknings- og udviklingsområder: 



• Produktion af fødevarer, foder, gødning og energi kombineret 
med bioraffinering og biogas baseret på flerårige afgrøder som 
kløvergræs. 

  

• Nye teknologier til reduktion af energiforbruget,  

herunder effektivisering og elektrificering af stald- og 
markoperationer. 

 

• Biogas som drivmiddel i traktorer og maskiner og til transport 

 

Vigtige forsknings- og udviklingsområder: 
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Sundhed og velfærd for mennesker 

Dorte Lau Baggesen, Annette Nygaard Jensen, Pia Knuthsen, Anne Dahl 
Lassen, Annette Petersen, Inge Tetens (DTU)  

Susanne Gjedsted Bügel, Tove Christensen, Anders Dalsgaard, Sigrid Denver 
(KU)  

Bent Egberg Mikkelsen (AAU)  

Marianne Hammershøj, Charlotte Lauridsen, Ulla Kidmose, Margrethe 
Therkildsen (AU) 

 



Stigende problemer i befolkningen med diabetes, hjerte-
karsygdomme, reproduktion og allergi 

 

→ store omkostninger for de enkelte mennesker og for 

samfundet! 

 

Kan økologisk produktion via økologiske fødevarer og 
et relateret arbejdsmiljø….. 

Fremme befolkningens sundhed? 

Forebygge sygdom? 

Øge befolkningens robusthed og velvære? 

Samfundsproblem: 



Forsigtighedsprincippet  

Ingen anvendelse af GMO og syntetiske hjælpestoffer 

 

Særkende for økologisk produktion: 

I husdyrproduktion:  grovfoder til alle dyrearter  

    adgang til græs/ udearealer  

    begrænsning i brug af antibiotika  

 

 

I planteproduktion   ingen handelsgødning 

    ingen pesticider 

Økologiens principper og krav: 



Økologiske fødevarers ernæringsmæssige kvalitet: 

• Et ændret indhold af protein 

• Bedre sammensætning af fedtsyrer 

• Øget indhold af visse vitaminer, mineraler og 

  planteindholdsstoffer 

 

Uønsket eksponering af mennesker… 

• Pesticid- og medicinrester, herunder antibiotika 

• Salmonella i økologiske svin 

• Campylobacter i økologisk fjerkræ 

• Antibiotikaresistente E. coli  i økologiske svin 

 

 

 

   Økologiens bidrag: 



Den økologiske forbrugers kost: 
 

Fedtindtag  

Indtag af frugt og grønt 

 Risikoen for især livsstilsygdomme 

 

Mange økologiske forbrugere mener, at økologiske varer 
tilbyder en række positive egenskaber….. 

 sundhedsmæssige betydning af oplevet sundhed ??? 

 



Forskning kan give mere viden om….. 
 

• hvordan økologisk kost påvirker menneskers sundhed 
  

• hvordan indholdet af sundhedsfremmende indholdsstoffer 
   i råvarer og produkter kan øges 
 

• sundhedseffekten af forsigtighedsprincippet 
 

• sundhedsmæssig betydning af oplevet sundhed  
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Sundhed og velfærd for dyr 
 

Jan Tind Sørensen (AU), Ilka Klaas (KU), Mette Vaarst (AU),  
Anders Permin (DTU), Tove Christensen (KU),  

Katrine Kop Fogsgaard (AU), Anne Grete Kongsted (AU), Merete 
Studnitz (SEGES) og Jette Søholm Petersen (SEGES) 



 

• Bekymring for dyrevelfærden i husdyrproduktionen  

• Antibiotikaforbruget i husdyrproduktionen er stort 

• Antibiotikaresistens kan gøre mennesker syge. 

 

God dyrevelfærd og lav antibiotika-
resistens er samfundsgoder 



Økologireglerne giver en klar profil på 
husdyrvelfærd med vægt på naturlighed 

Økologiske husdyr har: 

 et udeliv  

 

 

 



Økologireglerne giver en klar profil på 
husdyrvelfærd med vægt på naturlighed 

Økologiske husdyr har: 

 et udeliv  

 god plads 
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Økologireglerne giver en klar profil på 
husdyrvelfærd med vægt på naturlighed 

Økologiske husdyr har: 

 et udeliv  

 god plads 

 sen fravænning 
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Økologireglerne giver en klar profil på 
husdyrvelfærd med vægt på naturlighed 

Økologiske husdyr har: 

 et udeliv  

 god plads 

 sen fravænning 

 lavt antibiotikaforbrug 

 

 

 



Økologien har også udfordringer på 
sundhed og velfærd 

• Kalve, pattegrise og høner - høj dødelighed 

• 100% økologisk foder - fjerkræ og svin 

• Indvoldsorm 

 
 

 

 



 

• Bedre systemer med naturlighed og lav 
antibiotikaforbrug, dødelighed og sygdom 

 
• Bedre rådgivning om dyrevelfærd og  

sundhed 
 
• Bedre kommunikation af økologi som 

virkemiddel til fremme af god dyrevelfærd 
 

Hvad kan forbedre effekten af 
økologiens bidrag? 
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Erhverv og landdistrikter 

 
Mette Meldgaard (freelancer), Pia Heike Johansen,  
Anne-Mette Hjalager og Hannibal Hoff, SDU Center for Land-
distriktsforskning; Chris Kjeldsen og Martin Hvarregaard 
Thorsøe AU AGRO; Mette Weinreich Hansen og Niels Heine 
Kristensen, PLAN AAU; Klaus Kaiser SEGES; Ebba Elisabeth 
Ståhl og Alex Dubgaard, KU IFRO 

 



Udgangspunkt: 
 

• Merprisen på økologiske varer er med til at betale for det 
økologiske jordbrugs bidrag til de fælles samfundsgoder 

 

• Vækst og innovation i den økologiske sektor kan have 
betydning i sig selv 

 

• Aktiviteterne i den økologiske sektor har også en betydning, 
ved siden af den rent erhvervsmæssige, både i 
landdistrikterne og i kontakten mellem land og by 

 

 

  



Bidrag (1): 
 

• Erhvervsudvikling og vækst: Den del af 
fødevaremarkedet der vokser passer godt sammen med 
økologiens kvaliteter 

• Beskæftigelse: Beskæftigelseseffekten af økologi er ikke 
entydig 

• Innovation og entreprenørskab: Høj grad af innovation i 
forhold til produkter, processer, markeds og 
virksomhedsformer og i værdikæden 

 

 
 



Bidrag (2): 
 

• Social innovation: Kontakt mellem land og by, viden  
om fødevarer og sund kost, generel miljøbevidsthed og 
socialøkonomiske arbejdspladser 

• Landdistriktsudvikling: "liv på landet", branding i 
forhold til bosætning og turisme, tiltrækning af tilflyttere. 
Her er et uudnyttet potentiale 

 
 



Regler, mål og principper 
 

• Det samlede regelsæt har stor betydning for at skabe tillid til  
økologien som en samlet løsning 

• Den måde målene og principperne opfattes på tilskynder til 
tværgående tænkning og fremmer innovation både i 
værdikæden og socialt 



Forskningsbehov: 
• Muligheder og barrierer ved økologisk forarbejdning, 
distribution og salg – herunder afdækning af 
beskæftigelseseffekten i hele værdikæden 

• Innovationsprocesser og iværksætteri i en økologisk 
sammenhæng 

• Økologi som redskab i landdistriktsudviklingen 
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Tværgående syntese 
Giver økologien synergi i bidrag til samfundsgoder?  

Lizzie Melby Jespersen, Niels Halberg og Lise Andreasen 

ICROFS 



Eksempler på effekter af økologireglerne i relation til planteavl 

Planteavl: 
÷ pesticider 
Sædskifte 
Organisk gødning 
÷ tilsætningsstoffer 

Human 
Sundhed 

Biodiversitet 
og 

bestøvning 

Produkt- 
udvikling 

Jordens 
frugtbar-
hed 

Kompli-
ceret  

N styring 

Risiko 
for N-tab 

Gavnlige ind-
holdsstoffer 

Reduceret 
udb. 

Mindske 
kvægbrugets 
N-udvaskning 

 



Eksempler på effekter af økologireglerne i relation til husdyrbrug 

Husdyrbrug: 
Kvæg på græs 
Udearealer til svin/ 
fjerkræ 
Restriktiv medicin 
Grovfoder 
Senere afvænning 
÷ Syntetiske 
aminosyrer 
 

Mindre 
resistens 
Human 
sundhed 

Dyrevelfærd 

Biodiver- 

sitet 

Jord- 

kvalitet 

Produkt- 
kvalitet 

Sundhed 

- modstands- 
 kraft 

 

Lavere 
antibiotika 
forbrug 

Foder-
effektivitet 



Overvejende 

Positivt Ingen 
effekt 

Negativt Konkrete 
krav 

Principper 

Jordens frugtbarhed X + + 

Biodiversitet og natur X (x) + + 

Miljøpåvirkninger X x x + + 

Klima og energi X X x - (+) 

Sundhed og velfærd 
for mennesker 

X (x) + + 

Sundhed og velfærd 
for dyr 

X x + + 

Erhverv og 
landdistrikter 

x x - - 

Økologiens bidrag til samfundsgoder 



? 
? 

? 



Økologi skal ses i et  
langsigtet perspektiv 



FAO definition: 

A productive agriculture that conserves 
and enhances natural resources.  

-uses an ecosystem approach that draws 
on nature's contribution to crop growth  

– soil organic matter, water flow 
regulation, pollination and natural 
predation of pest  

–  and applies appropriate external 
inputs at the right time, in the right 
amount  

-  represents a major shift from the 
homogeneous model of crop 
production to knowledge-intensive, 
often location-specific, faming 
systems. 

Intensification of agriculture in 
Europe is   
 
 - not primarily about the use of more 
fertilizers, pesticides and machinery 
applied per hectare,  
 
 - A shorthand for  
sustainable intensification :  
more knowledge per hectare!  

Buckwell et al., 2014, The Sustainable  

intensification of European Agriculture. 

 Rise Foundation 

Sustainable intensification:  

A global agenda  



2050: 9.2 Billion ? 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/77/World-Population-1800-2100.png


Er økologisk jordbrug på rette spor ift.  
danske og globale udfordringer?   
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Fortsat udvikling af økologisk 
fødevareproduktion  

Erik Fog, SEGES  



 

 

• Økologi kan på en gang levere flere slags offentlige goder 

 

• Større effekt kræver større økologisk areal og større 
økologisk produktion 

 

• Passer med målsætningen om 2 X økologi frem til 2020 

 

Mange goder med meget økologi 

 Foto: Anna-Sofie Kjærsgaard  



 

 

 

 

•   Øko-efterspørgslen stiger i Danmark og udlandet – 

    men konventionelle landmænd er stadig afventende 

 

 

Godt marked - lille omlægning 

 Foto: Jacob Brandt 



 

 

 

• Økologisk fødevareproduktion er udfordrende. 

 

• Offentlige goder stiller yderligere krav. 

 

• Flere virksomhedslandbrug og interesselandbrug 

 

 

Driftsledelse og virksomhedskultur 



 

 

 

• Virksomhedslandbrug: Styre kommerciel produktion samtidig  

   med leverancen af offentlige goder 

 

• Interesselandbrug: Ideer, eksperimenter, liv på landet 

 

• En stor udviklingsafdeling for hele landbruget 

 

Landbrugets ”udviklingsafdeling” 

 Fotos: Erik Fog  



 

 

Vi skal fortsætte udviklingen 

– Støtte forskning og udvikling af stadig bedre løsninger 

– Udvikle det økologiske regelsæt og andre incitamenter 

– Kommunikation og uddannelse 

     

    Dansk økologi – skal være verdens  
    mest kompetente 

 

Udvikling sikrer kompetence 

 Foto: Kim Bové 
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Økologien er en succeshistorie 
 

•  Glade forbrugere – stor opbakning 

 

•  Flere produkter, større volumen, større marked. 

 

•  Bidrag til samfundsgoder er betalt delvist af forbrugerne. 

 

•  Hvis ikke økologi – andre virkemidler overfor landbruget  

 

•  Forskning har gjort økologien mere markedsegnet, produktiv 
og miljøeffektiv 
 

•  Vi er verdensmestre, men vi skal fortsat investere. Forskning 
og innovation er grundlaget 

 

 



Anbefalet i danske handleplaner: 
 

• Natur- og Landbrugskommissionens rapport, 2013 Anbefaling 
27 

• OPERATE rapporten 2014: 3 anbefalinger 

• Økologiplan Danmark – sammen om mere økologi, 2015 

 



Økologien og de politiske mål 

 
•  Tværministerielt virkemiddel – sikrer balanceret vægtning    
 af krav i relation til samfundsgoder 

 

•  Regelgrundlaget har samfundsstrategisk betydning 

 

•  Investering i dokumentation af økologiens effekter og  
 fortsat forskning og udvikling af den økologiske sektor til  
 gavn for hele det danske landbrug og samfund 

 


