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Mange interesser og behov skal 
opfyldes af vores arealressourcer 

Landbrug udgør 63 
% af arealet i 
Danmark

Arealet med skov vokser for hvert år
og udgør 14 % af arealet – målet er 20-25%. 

I 2030 vil der være behov for 50 % flere fødevarer
45 % mere energi, 30 % mere vand 
og  80 % mere stål. 

Siden 2000 er byzonen udvidet 
med 36 km2 hvert år

¼ af vores vilde dyr og 
planter er i fare for at uddø

Sommerhusområder er udvidet 
med 9 % siden 2000

Halvdelen af vores naturarealer
er under 1 ha.

FAO vurderer, at 40 % af verdensøkonomien er afhængig af 
adgang til økosystemtjenester og biodiversitet 
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Vi skal bruge vores arealer mere multifunktionelt
- hvis flere samfundsbehov skal opfyldes i vores lille land  

Luftfotos af Pariserbassinet 
Kilde: Ole Hjort Caspersen, Københavns Universitet 

Luftfotos af område nær Esbjerg
Øverst: 32 marker inden for den blå afgrænsning i 1995 
Nederst: 1 mark på 122 hektar i 2015
Kilde: Ole Hjort Caspersen, Københavns Universitet 

I Danmark er antallet af marker over 1 km2 fordoblet i perioden 1995-2015

Den igangværende udvikling vil forstærke et ensformigt landbrugsland, 
hvor levevilkårene for flere arter forringes yderligere 
Fredshavn, J.F., Levin, G. & Nygaard, B. 2015. Småbiotoper 2007 og 2013. NOVANA. Aarhus Universitet, 
DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 38 s. – Videnskabelig rapport fra DCE –
Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 143



Parter
• Landbrug & Fødevarer
• Friluftsrådet
• Dansk Skovforening
• Danmarks Naturfredningsforening
• KL
• Realdania
• Danmarks Sportsfiskerforbund
• Danmarks Jægerforbund
• Bæredygtigt Landbrug
• Dansk Ornitologisk Forening
• Økologisk Landsforening

Formand
Søren Møller, Landsformand for DGI



Fælles løsninger

• Fra løsning af konkrete problemstillinger 
til forpligtende samarbejder, der skaber 
viden, fremdrift og effekt. 

• Partnerskaber mellem parter i den 
offentlige sektor, det private erhvervsliv og 
i civilsamfundet. 

• Fælles forståelse og gensidigt 
understøttende aktiviteter er afgørende for 
at skabe forandringer.

Fra konkret til komplekst –
Fra spurt til maraton 
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EU’s landbrugspolitik og medlemslandenes 
nationale udmøntning af de krav, som lodsejerne 
skal opfylde for at modtage landbrugsstøtte, er en 
meget vigtig faktor i forbindelse med udviklingen 
af landbrugslandet. 

Tilsammen bestemmer de forhold, hvordan de 
konkrete økonomiske incitamenter for den enkelte 
lodsejer udformes.

Selv med få justeringer i disse incitamenter kan 
der opnås store forandringer i 
landbrugslandskabet. 

Plads til natur i landbrugslandet
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Collective Impact kan først medføre 
konkret forandring og effekt, når vi 
arbejder lokalt

Lønborg Hede

Fra lukket land til offentlig 
naturperle

Landskabsstrategi for Nordfjends
og

multifunktionel jordfordeling

Ringkøbing-Skjern
Kommune
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Fr



”Det er da en landvinding, at vi har kunnet enes om, at 

barriererne skal ryddes af vejen, hvis landmænd skal 

levere på miljø- og natur” 
Lars Hvidtfeldt, viceformand  for Landbrug & Fødevarer, medlem af Collective Impact i 

Landbrugsavisen d. 22. februar 2018 
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Læs mere på http://collectiveimpact.dk/
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http://collective-impact.dk/

