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Projektet SoilCare har testet og evalueret konceptet med jordforbedrende afgrødesystemer (SICS) 

for at øge bæredygtighed og rentabilitet. Udgangspunktet for SICS-konceptet er, at der findes 
dyrkningssystemer, der forbedrer jordbundskvaliteten og samtidig har positive virkninger på 

rentabiliteten og bæredygtigheden. 

SICS består af tre elementer: Lange vekseldrifter, jordforbedrende afgrøder og agronomiske 
styringsteknikker. Her beskriver vi, hvordan politik kan forbedre indførelsen af SICS, og hvordan 

institutionelle, økonomiske, sociokulturelle og videns-/uddannelsesfaktorer påvirker udbredelsen af 
denne praksis.

POLITISKE VALGMULIGHEDER
Aktivitet til regulering, tilskyndelse til og fremme af SICS-
indførelse: 

     Udvikl specifikke mål for jordbundstrusler, og integrer dem i 
temastrategien for jordbundsbeskyttelse og andre nye politikker

     Frem SICS gennem relevante politikker, f.eks. rådgivning på 
EU-plan om økoordninger og Kommissionens henstillinger til 
medlemsstaterne

    Juster, ifald der opstår politiske konflikter, for at undgå at modvirke 
overgangen til bæredygtig jordbundsforvaltning

    Skab et klart, robust og pålideligt overvågnings- og 
håndhævelsessystem til den fælles landbrugspolitik

    Skab større forbrugerbevidsthed om bæredygtige produkter 
gennem uddannelse rettet mod forbrugere og landbrugere.

SoilCare-projektet er finansieret af 
EU's forsknings- og innovationspro-
gram Horisont 2020 i henhold til 
tilskudsaftale nr. 677407.
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Økonomiske faktorer

Høje investerings- og/eller implementeringsomkostninger -
Flere steder: Ændring af praksis indebærer store (korte og langsigtede) 
omkostninger for f.eks. organisk gødning, udstyring af maskiner med det rette 
værktøj (f.eks. larvefødder, tallerkenharver), indkøb af nye afgrøder samt ekstra frø 
ud over hovedafgrøde til dækafgrøder

Holistiske tilgange og sidegevinster for jordbunden -
UK: Ændringer i vekseldrift som følge af ukrudts- og sygdomsbekæmpelse er nu 
blevet mainstream og har ved et sammentræf været til gavn for jorden

Markedspres/efterspørgsel -
BE: Politikken tilskynder landbrugerne til at plante dækafgrøder og indføre 
vekseldrift, men på grund af den store efterspørgsel efter kartofler og den 
deraf følgende rentabilitet dyrkes der for mange kartofler; desuden anvendes 
afgrøderester og organiske materialer som biobrændstof og andre bioprodukter på 
grund af høj efterspørgsel efter disse produkter i stedet for at blive ført tilbage til 
jorden rettet mod forbrugere og landbrugere.

Sociokulturelle faktorer

Samfundets bevidsthed om og værdsættelse af jordbunden -
Flere steder: Det er nødvendigt, at forbrugerne bedre forstår, den indvirkning 
produktionsmetoderne har på jordbunden for at kunne træffe mere velfunderede 
indkøbsbeslutninger og øge deres villighed til at betale priser, der afspejler 
omkostningerne ved bæredygtig produktion 

Ny generation af landbrugere åbne for forandringer -
ES/BE/NO: Rutiner gør mange landbrugere tilbageholdende med at ændre praksis; 
ældre landbrugere fastkørt i produktionsorienterede vaner

BE: Der er altid pionerer eller innovatorer, der ønsker at afprøve nye 
fremgangsmåder  rettet mod forbrugere og landbrugere.
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Viden og uddannelse 

Utilstrækkelige ressourcer -
Flere steder: Rådgivningstjenesterne har brug for flere ressourcer til forsøgs- og 
mønsterbrug. Rådgivere er ofte afhængige af projektfinansiering, hvilket har 
kontinuitetsproblemer

Rådgiverens ekspertise og kvalitet -
ES: Kvaliteten af rådgivningen er meget heterogen og gives ad hoc uden kontinuitet

BE: Fysisk og biologisk jordbundsforvaltning bliver ofte forsømt til fordel for fokus 
på næringsstoffer og gødning/husdyrgødning

NO: Kvaliteten af NLR’s rådgivning (uafhængig medlemsorganisation) er høj, 
vidende mennesker, der ved meget om jord og forsøger at indarbejde rådgivning 
for at forbedre jordbund og miljøforhold, hvor de kan rettet mod forbrugere og 
landbrugere.

Institutionelle/politiske faktorer 

De negative virkninger af politiformuleringen -
BE: Opfattelse af, at politikker dikterer praksis, der skal vedtages, uanset 
gennemførlighed/praktisk anvendelighed, undertiden resulterer i negativ adfærd, 
f.eks. omdannelse af eksisterende græsarealer for at undgå status som "permanent 
græsareal". 

UK: Landbrugeren kan blive bedt om at plante en bestemt blandingstype til fordel 
for bier og fugle, som ikke giver godt jorddække

Manglende sammenhæng mellem lovgivning/modstridende mål -
UK: Mål og støtte til forøgelse af skovarealer til dyrkning af biobrændselsafgrøder 
angiver ikke, at arealet skal være egnet til disse formål

BE: På grund af den opsplitning, der er i de forskellige offentlige tjenester og 
tjenester, får landbrugerne ofte modstridende råd (nitratdirektivet kontra den 
fælles landbrugspolitik) rettet mod forbrugere og landbrugere.  
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Indsigt i faktorer, der påvirker udbredelse af SICS 
Som det ses i ovenstående tabel, er der en lang række spørgsmål, der har betydning for bæredygtig 
jordbundsforvaltning. Som følge heraf skyldes de landespecifikke problemstillinger grundlæggende faktorer på 
EU-plan nedenfor:

Sociokulturelle faktorer
Manglende kendskab til jordbunden i samfundet og opfattelsen af den som en ressource, der skal udnyttes af 
mennesker og økonomi, skaber en afkobling mellem offentligheden og landbrugsproduktionens indvirkning på 
jorden. Desuden skaber mekanisering afstand mellem landbrugere, deres marker og jord, hvilket gør det vanskeligt 
for dem at se ændringer i økosystemerne. Nogle af SoilCares interessenter understregede etiske overbevisninger, 
der favoriserer økologiske tilgange til landbruget som en vigtig faktor for forandring i disse spørgsmål.

Økonomiske faktorer
En økonomisk vanskelig overgangsperiode fra konventionelle til økologisk eller mere bæredygtig 
jordbundsforvaltningspraksis kan vise sig at være for risikabel for mange, da udbyttet kan reduceres i denne 
periode. De har derfor brug for finansiering til at støtte dem gennem dette. Desuden kan økonomiske incitamenter 
fra politik og offentlig efterspørgsel motivere til en ændring i praksis. Globale handelssystemer, der favoriserer 
monokulturer, hæmmer også ændringer, da beføjelsen akkumuleres i detailhandlen og ikke hos producenterne.

Institutionelle/politiske faktorer
Ændring via regulering blev af SoilCares interessenter anset som både positiv og negativ, f.eks. eksemplerne på 
den foregående side. Mulige utilsigtede virkninger kan undgås ved tæt samarbejde med landbrugere. Aktuelt 
betragtes rådgivningstjenester som et værktøj til at sikre virksomheden som sædvanligt og afspejler ikke 
videnskabelige beviser for bæredygtig jordbundsforvaltning. Der er behov for regelmæssig uddannelse af både 
landbrugere og rådgivere. Det er også nødvendigt at prioritere uddannelse og adgang til bæredygtigt producerede 
fødevarer.
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Fremme af SICS gennem politik
Denne politikoversigt har skitseret de faktorer, der påvirker indførelsen af SICS på både EU- og 
medlemsstatsniveau. For bedre at fremme, tilskynde til og regulere gennemførelsen af SICS i hele EU skal alle 
faktorer forstås og behandles. Der er behov for en holistisk tilgang til både samfundet og landbrugssektoren for at 
sikre bæredygtig jordbundsforvaltning, lige fra forbrugernes forståelse af omkostningerne og den grundlæggende 
praksis (såsom økologisk) i fødevareproduktionen til rådgivning, støtte og uddannelse af landbrugere.

Den fuldstændige rapport, som denne politikoversigt er udarbejdet ud fra, kan findes her (D7.2 Rapport om 
valg af gode alternative foranstaltninger på EU-plan og på undersøgelsesstedniveau): https://www.soilcare-
project.eu/resources/deliverables
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Kontrol af jordbundskvalitet og -sundhed Forståelse af jordbundens sundhedsbehov


