
SAMMENDRAG
Der er voksende enighed om, at landbrugspraksis i Europa skal ændres, så den forbliver både 

rentabel og bæredygtig, hvilket også afspejles i talrige politiske initiativer på europæisk plan i løbet 
af det sidste årti, som direkte eller indirekte fremmer eksisterende gavnlige landbrugsmetoder. 

Senest har den europæiske grønne pagt opstillet en køreplan for, hvordan EU's økonomi kan gøres 
bæredygtig og udarbejder en række nøgleaktioner, som vil være afgørende for at fremme jord- og 

jordbundsbeskyttelsen i Europa. Med dette skift følger et stigende pres på landbrugsproducenterne 
for at ændre deres måde at arbejde på og indføre nye teknikker og ny praksis, ikke kun på grund af 

de beskrevne ændringer i politikkerne, men også på grund af deres egne miljømæssige bekymringer, 
private industristandarder og øget forbrugerbevidsthed. 

SoilCare-projektet
SoilCares overordnede mål er at identificere, evaluere og fremme lovende jordforbedrende 

afgrødesystemer (SICS). SoilCare definerer SICS som specifikke kombinationer af afgrødetyper, 
vekseldrift og ledelsesteknikker, der har til formål at standse jordbundsforringelse og/eller forbedre 

jordbundskvaliteten, afgrødesystemer, der forbedrer jordbundskvaliteten (og dermed dens 
funktioner), og som har en positiv indvirkning på landbrugets rentabilitet og bæredygtighed. Sådanne 
afgrødesystemer er derefter testet på 16 forsøgssteder som en del af SoilCare-projektet i både EU- og 
ikke-EU-lande. På baggrund af analysen af de politiske rammer på EU-plan, nationalt plan og regionalt 
plan samt feedback fra europæiske og nationale interessenter kan vi formulere en række overordnede 

anbefalinger om tiltag til at facilitere den videre udbredelse af SICS i hele Europa. 

Læs mere her: https://soilcare-project.eu
og her: SoilCare-publikation 7.2 “Report on the selection of good policy alternatives at EU and study 

site level (Rapport om udvælgelsen af gode politiske alternativer på EU- og forsøgsstedsniveau) 
https://soilcare-project.eu/downloads/public-documents/soilcare-reports-and-deliverables/186-

report-13-d7-2-milieu-full-v2/file

SoilCare-projektet er finansieret af EU's 
forsknings- og innovationsprogram Hori-
sont 2020 i henhold til tilskudsaftale nr. 
677407.
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Hvordan kan EU's og den nationale/regionale politik lette indsatsen for at 
fremme udbredelsen af SICS?
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Anbefaling I: Fastlæg langsigtede ambitioner og mål 

Beskyttelse, vedligeholdelse og forbedring af jord og jordbund på EU- og medlemsstatsniveau 
er stærkt afhængigt af sektor- og miljøpolitik. På EU-plan skal specifikke langsigtede mål 
for forskellige belastninger, der påvirker jordbundsfunktioner/forårsager jordbundstrusler, 
integreres i nye politiske initiativer som den igangværende revision af temastrategien 
for jordbundsbeskyttelse eller den planlagte handlingsplan for nulforurening. Desuden 
kan rådgivning på EU-niveau om økoordninger samt Kommissionens henstillinger til 
medlemsstaterne i forbindelse med den formelle revision af og godkendelsesproces for de nye 
strategiske planer for den fælles landbrugspolitik bidrage til en bredere udbredelse af SICS.  

På landeniveau: 

   De relevante SICS kan tilskyndes til gennem foranstaltninger i de strategiske planer under den 
fælles landbrugspolitik og især i medlemsstaternes økoordninger.

   Interessenter, navnlig landbrugere, skal involveres i udviklingen af nationale og regionale 
politiske instrumenter. Jord-til-bord-strategien opfordrer udtrykkeligt til at styrke 
landmændenes stilling i forsyningskæden, og procedurerne for udarbejdelse af strategiske 
planer for den fælles landbrugspolitik kræver en bred høringsproces.

Sociokulturel 
Bevidsthed om/værdi 

af jordbund, indbyrdes 
pres, efterspørgsel 
efter bæredygtigt 

producerede produkter, 
traditionel praksis

Politik/institutioner
Negative politiske virkninger, mangel på 
sammenhæng/politiske konflikter, svag 
overvågning/håndhævelse topdown-

politikker, ustabile politiske rammer, mangel 
på jordbundslovgivning/mål

Økonomisk
Overgangsomkostninger, 

tidsforsinkelse mellem 
ændringer i praksis og 

fordele, markedsbehov, 
holistiske tilgange

Viden/information
Adgang til information, 

fragmenterede tjenester, 
rådgiverekspertise/-

kvalitet, omkostninger, 
kontinuitet i 

finansieringen af 
rådgivningstjenester

Barrierer for bæredygtig jordbundsforvaltning
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Hvordan kan EU's og den nationale/regionale politik lette indsatsen for at 
fremme udbredelsen af SICS?

Anbefaling 2: Øg sammenhængen mellem politikker og politiske mål 
Det er nødvendigt med en grundig analyse og samordning af konflikter og synergier for ikke 
at modvirke overgangen til bæredygtige landbrugsmetoder. Den nye fælles landbrugspolitik 
forbedrer den overordnede sammenhæng med lovgivningsinstrumenterne på miljøområdet. 
Der kan dog fortsat være potentielle konflikter med andre sektorlove, f.eks. energi og 
affald. Mekanismer til sikring af sammenhæng mellem forskellige dele af EU-lovgivning 
og -politik kan omfatte en fremtidig konsekvensanalyse, der integrerer jordbundssundhed 
som et grundlæggende element. Det betyder, at al relevant lovgivning vil gennemgå et sæt 
kriterier for at afgøre, om den har en negativ indvirkning på jordbunden enten direkte eller 
ved at tilskynde til ubæredygtige landbrugsmetoder. En sådan mekanisme ville anerkende 
jordbundens samlende karakter som formidler af flere landbaserede tjenester og skabe større 
opmærksomhed i forbindelse med politikevaluering. 

På landeniveau:

     Giv landbrugere klare og utvetydige oplysninger om de juridiske betingelser, de skal 
overholde – især hvis de er bundet til støtte – og dem, der kan belønnes. 

     En tovejskommunikation mellem de politiske beslutningstagere, landbrugerne og de neutrale 
rådgivningstjenester vil bidrage til at skabe en konstant feedback-sløjfe, der kan løse nogle af 
afklaringsspørgsmålene og undgå, at politikken bliver påtvunget ovenfra. 

Fodring af jorden



Anbefaling 3: Udform målrettede økonomiske instrumenter

Den fælles landbrugspolitik bør som det vigtigste finansielle instrument til udvikling af landbruget 
i hele Europa stræbe efter at være mindre præskriptiv og undgå universalløsninger, men bør give 
landbrugerne generelle retningslinjer, klart defineret af mål og sætte dem i stand til at tage skridt mod 
disse mål på en måde, der er bedst tilpasset til deres unikke omstændigheder. På EU-plan giver den nye 
udformning, der foreslås for den fælles landbrugspolitik efter 2020, medlemsstaterne en større grad af 
frihed til at definere de nye strategiske planer under den fælles landbrugspolitik. 

På landeniveau:

   De finansielle incitamenter skal være mere målrettede, både i forbindelse med specifikke aktioner 
og regioner (eller miljømæssige/geografiske forhold) for at opnå den ønskede ændring. Der bør gives 
prioritet til regionalt fastsatte SICS, som kan være en kilde til fødevareproduktion, der både er rentabel 
og bæredygtig. Her kan de regionale og EU-dækkende tildelingskort, der er udviklet af SoilCare-
projektet for brede SICS-klynger, give vigtig vejledning.   

   Finansielle instrumenter skal lette overgangen til langsigtede ændringer i praksis frem for at finansiere 
engangsinterventioner. Desuden er tillid til langsigtede ordninger (> 7 år), der muliggøres af politiske 
rammer, afgørende for at vinde tillid hos indflydelsesrige landmænd.

   Beskatning af ikke-bæredygtige produkter og teknikker på forbrugerniveau er en måde til at 
internalisere omkostningerne for miljøet og det bredere samfund, og den vil også påvirke forbrugernes 
valg og skabe større efterspørgsel efter bæredygtige produkter ved at give dem prisfordele. En 
innovationspris kan være et effektivt instrument til at skabe bevidsthed om bæredygtige producenter og 
produktionsmetoder hos både forbrugere og landmænd.

   Ordninger for deling af udstyr og/eller kollektive indkøb, som ellers ville være dyre, kan skabes, 
opfordres til og fremmes blandt landbrugere. Interessenter fra branchen kan opfordres til at deltage i 
disse ordninger for at fremme deres udstyr/materiale. 

Hvordan kan EU's og den nationale/regionale politik lette indsatsen for at 
fremme udbredelsen af SICS?
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Politikker, der støtter langsigtede ændringer
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Anbefaling 4: Styrk overvågningen og håndhævelsen af politikkerne
Ambitiøse, men fleksible politikker kan kun lykkes, hvis de overvåges og håndhæves ordentligt. 
Det nye forslag til den fælles landbrugspolitik indeholder et detaljeret sæt indikatorer, men 
fokuserer primært på at fastlægge målområder/proportioner, som skal dækkes af en specifik 
foranstaltning, i stedet for at definere miljøforbedringer, der skal opnås. 

På landeniveau:

  Supplering af de foreslåede indikatorer for den fælles landbrugspolitik med indikatorer, der 
fokuserer på miljøresultater, som vurderer fordelene på bedriftsniveau. 

   Strømlining af de forskellige overvågnings- og rapporteringssystemer, der er oprettet for 
forskellige EU-retsakter, for at øge pålideligheden og reducere den administrative byrde for de 
offentlige myndigheder.

   Bedriftsinspektører er vigtige elementer i overvågningsmekanismerne. Deres uddannelse 
bør udformes og ajourføres, så de får den nyeste viden om lovgivningen og den videnskabelige 
udvikling.   

   Oprettelse af særlige offentlige enheder eller organer, der specifikt fokuserer på overvågning 
af forskellige politikkers indvirkning på jordbundssundhed, vil være et yderligere værktøj til at 
forbedre gennemførelsen og overvågningen.

@SoilCare_eu

Hvordan kan EU's og den nationale/regionale politik lette indsatsen for at 
fremme udbredelsen af SICS?

De vigtigste tiltag for at lette 
udbredelsen af SICS, som interes-
senter identificerede på en SoilCa-

re-workshop



Anbefaling 5: Styrk landbrugeres muligheder for uddannelse 
og videnudveksling

Finansielle incitamenter som dem, der er indført af den fælles landbrugspolitik, kan være 
mindre effektive end andre former for instrumenter som tilvejebringelse af information 
og rådgivning, da de ikke tager hensyn til faktorer, der har at gøre med landmændenes 
synspunkter og holdninger. Støtte til bedriftsrådgivning, f.eks. gennem instrumenter under den 
fælles landbrugspolitik, skal fortsætte.

På landeniveau:

 Gør jordbundssundhed til en stærkere del af landbrugeres faglige uddannelse og 
videreuddannelse. De grundlæggende principper om bæredygtighed, såsom lighed mellem 
generationerne, betydningen af jordbundssundhed for alle andre systemer på planeten og 
virkningerne af ubæredygtig praksis skal understreges.

 Etabler regelmæssig oplæring; noget af den praksis, der gavner jorden, vil kræve, at 
landbrugerne lærer om disse teknikker, at anvende dem under forskellige forhold samt 
fordelene ved dem for at ændre eventuelle fejlopfattelser af disse metoder. Interessenter 
foreslår, at velorganiserede og løbende samspil med landbrugere som f.eks. frie 
gruppesamtaler har held til at ændre holdninger og overbevisninger.

 Gå i dialog med landbrugere og betroede organisationer for at levere rådgivning og 
uddannelse. Peer to peer-læring og initiativer nedefra og op er stærke værktøjer til at levere 
viden til landbrugerne, da de sætter stor lid til deres medproducenter. Ved at samarbejde med 
landbrugere, der er villige til at være pioner for nye teknikker, eller betroede organisationer, 
sikres det, at målgrupperne nås, og at der høres nye oplysninger. 

 Samarbejd med videnskabsfolk og andre forskere om at fremme innovation, hvilket vil 
optimere teknologier, der gør det muligt for landbruget at blive mere bæredygtigt over hele 
linjen og gøre forskningsresultaterne tilgængelige samt sikre deres udbredelse

 Overvej at etablere et netværk af modelbedrifter, der demonstrerer, hvordan man bruger og 

Hvordan kan EU's og den nationale/regionale politik lette indsatsen 
for at fremme udbredelsen af SICS?
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Deling af rådgivning


