
ØKOLOGISK SKOVLANDBRUG I DANMARK
Praktiske erfaringer

Åbent hus – 6. december 2019



11:00 – 11:15 Introduktion til skovlandbrug – Mette Kronborg

11:15 – 11:45 Skovlandbrug med planteavl og frugttræer – Bjarne Larsen

11:45 – 12:15 Frokost & kaffe

12:15 – 12:45 Frugt og bær i et skovlandbrugssystem – Hanne Lindhard, Gartnerirådgivningen

12.45 – 13.15 Skovlandbrug med kvæg – Bent Rasmussen & Mette Kronborg

13:15 – 13:45 Økonomi i skovlandbrugsdrift – Lars Just Elnegaard, SAGRO

13:45 – 14:00 Regler for skovlandbrug – Mette Kronborg

14:00 Tak for i dag 

Dagens program
Skovlandbrug



HVAD ER 
SKOVLANDBRUG?



” Agroforestry is a collective name for land-use systems and
technologies where woody perennials (…) are deliberately used on the 
same land-management units as agricultural crops and/or animals, in 
some form of spatial arrangement or temporal sequence. 

FAO



SKOVLANDBRUGETS FORDELE

klima 

natur 

dyrevelfærd

robusthed



SKOVLANDBRUGERE I 
DANMARK







VEJEN FREMAD…
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Fra tanke til handling
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Overvejelser inden jeg 
gik i gang…





FORUM ØSTERGAARD

NUVÆRENDE PRODUKTION
Planteavl til konsum

SKOVLANDBRUGSSYSTEM
Planteavl + æble, pære, blomme, hassel, valnød, 
kastanje

SKOVLANDBRUGSAREAL
16 ha skovlandbrug ud af bedriftens 200 ha

TRÆERNES FORMÅL
Fødevarer, naturværdi, kulstof-lagring, rekreativ 
værdi



Areal
16,4 ha

Arter
Æble, pære, blomme, hassel, valnød, 
kastanje
Antal træer
800 frugttræer + 280 nøddetræer

Arbejdsbredde
32 m

Tilskud
Opretholdes + frugt-/bærtillæg

DESIGN
Forum Østergaard





FAKTISK SYSTEM
Forum Østergaard



EFFEKTER VED SKOVLANDBRUG
Forum Østergaard

Naturværdi  
Mindre jordbearbejdning/perm. arealer
Mere føde til bestøvere

Kulstof-lagring
17 ton kulstof eller 62 ton CO2

Produktionsøkonomi (DB)
Hidtidig produktion: 5.462 kr./ha
Skovlandbrug: 18.049 kr./ha

Rekreativ værdi  



PERSPEKTIVER I 
SKOVLANDBRUG?



Overvejelser inden jeg 
gik i gang…





Rydalsgaard

NUVÆRENDE PRODUKTION
Kødproduktion af anguskvæg

SKOVLANDBRUGSSYSTEM
Kødkvæg + havtorn, kræger, slåen

SKOVLANDBRUGSAREAL
2 ha skovlandbrug ud af bedriftens 50 ha

TRÆERNES FORMÅL
Naturværdi, dyrevelfærd, kulstof-lagring, rekreativ 
værdi, fødevarer



Arter
Havtorn, slåen, kræger

Areal
2 ha

Antal træer
658 buske/træer (primært havtorn)

Arbejdsbredde
25 m

Tilskud
Opretholdes + frugt-/bærtillæg

DESIGN
Rydalsgaard



EFFEKTER VED SKOVLANDBRUG
Rydalsgaard

Naturværdi  
Mindre jordbearbejdning/perm. arealer
Mere føde til bestøvere

Kulstof-lagring
1,1 ton kulstof eller 4,1 ton CO2

Dyrevelfærd  
Mere skygge, læ og naturlig adfærd





EFFEKTER VED SKOVLANDBRUG
Rydalsgaard

Naturværdi  
Mindre jordbearbejdning/perm. arealer
Mere føde til bestøvere

Kulstof-lagring
1,1 ton kulstof eller 4,1 ton CO2

Produktionsøkonomi (DB)
Hidtidig produktion: 5.173 kr./ha
Skovlandbrug: 7.716 kr./ha

Dyrevelfærd  
Mere skygge, læ og naturlig adfærd

Rekreativ værdi  



PERSPEKTIVER I 
SKOVLANDBRUG?



REGLER & STØTTE
Nu og fremadrettet

Maksimum 100 træer pr. hektar over 1 
meter i højden

Maksimum 100 m2

sammenhængende kronedække pr. 
hektar. 

Frit artsvalg

Undtagelse: flere end 100 
træer/buske er tilladt, såfremt det er 
frugttræer og bærbuske opstillet på 
artslisten under frugt-/bærtillæg

OMDRIFTSAREALER
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BRUTTOAREALMODELLEN 
OG DEN NYE CAP???



Er du praktiker?
Vil du med i vores
skovlandbrugsnet-

værk?

mail til 
info@okologi.dk
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