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Kommissorium
At fremsætte forslag, der på en gang kan gavne:
– Erhvervets vilkår og indtjening
– Miljø og opfyldelse af vandplaner
– Mere og bedre natur
– Bidrag til klimaindsatsen
Uden statsfinansielle konsekvenser
På 1 år

Vision
At skabe rammer for det eksisterende
landbrug, som under hensyn til miljø,
klima og natur bedst muligt fremmer
udvikling af erhvervet, samt at
understøtte nye produkter, løsninger og
produktionsformer, som giver højere
værditilvækst og skaber udvikling i
lokalsamfundet.

Anbefaling 5: Naturpleje som driftsgren

En stor del af de beskyttede, danske naturarealer er ekstensive landbrugsarealer,
der kræver græsning eller slåning og fjernelse af næringsstoffer for at bevare deres
naturværdier. Men mange steder er der ikke længere tilstrækkelig økonomi i at
have græssende dyr pa arealerne eller til at foretage høslæt. Mange arealer er
derfor under tilgroning – ofte forstærket af en væsentlig påvirkning af
næringsstoffer – og naturen bliver dermed mere ensformig og artsfattig.

Anbefaling 6: Mere natur i landbrugslandet

Det åbne landbrugsland med sine dyrkede marker rummer natur i form af
levende hegn, markskel, krat, grøfter og andre såkaldte småbiotoper.
Småbiotoperne og de udyrkede bræmmer giver variation i landskabet og er
vigtige både som levesteder for visse arter og som spredningsveje og
trædesten for andre.

Anbefaling 8: Mere natur i skovene
Da Danmark oprindelig har varet skovdækket, er
skovene den naturtype i Danmark, som er levested
for de fleste af vores naturligt hjemmehørende arter,
og som dermed rummer den største biologiske
mangfoldighed. Men fordi skovarealet er begrænset,
og fordi de fleste skove drives intensivt, er skovene
også den naturtype i Danmark, som rummer de
fleste truede arter. Flere analyser peger derfor på, at
der for at sikre den biologiske mangfoldighed især er
behov for at gøre en indsats i skovene.

Anbefaling 19: Reduktion af landbrugets
drivhusgasemissioner
Der mangler incitamenter, der fremmer
klimaindsatsen i landbruget, og som
samtidigt understøtter innovation og
udvikling af ny teknologi. Det kræver en ny
tilgang, hvor udledningen af drivhusgasser
kan opgøres på bedriftsniveau, og hvor
reguleringen målrettes
drivhusgasemissioner frem for at lægge
restriktioner på produktionens størrelse.

Anbefaling 26: Styrket kvalitets- og
højværdiproduktion

Forbrugertrends peger på, at bæredygtighed, sundhed, sporbarhed,
naturlighed og ”hurtig mad” vil blive efterspurgt mere i fremtiden. Der har
også i de seneste år vist sig et voksende marked for økologi og det nordiske
køkken, ligesom der er en voksende efterspørgsel efter landbrugsprodukter til
nye specialiserede markeder og formål. Det er en udvikling, der giver
produkterne merværdi, og som derfor med fordel kan og bør udnyttes af
dansk landbrug og fødevareerhvervet med afsat i en fælles strategi for
indsatsen.

Anbefaling 27: En forstærket indsats for
økologi

Økologi er – og bør fortsat være – en højt prioriteret driftsform i landbruget.
Økologiens positive virkninger for biodiversitet, vandmiljø og dyrevelfærd gør
den til et centralt udviklingsspor i en grøn omstilling af landbrugs- og
fødevareproduktionen i Danmark. Erfaringerne har også vist, at økologi kan
bidrage til vækst og beskæftigelse. Den økologiske driftsform er unik, idet den
aktivt søger at skabe og udnytte synergi mellem produktions- og naturhensyn.

