
Økologisk Landsforening
Generalforsamling
9. marts 2019

Temamøde:

Økologi og Natur
Blok A – kl. 8:30-10:00





Hvad er det vi skal leve op til?
Naturhensynet indeholdes i de 
økologiske mål og principper –

ØKOLOGIFORORDNINGEN:
Økologisk produktion:
• respekterer naturens systemer og kredsløb og bevarer og fremmer  jordbundens sundhed
• bidrager til en høj grad af biodiversitet
• udnytter naturressourcerne på en ansvarlig måde

– men der er ingen forpligtelse! 

IFOAM, ØKOLOGIPRINCIPPET:
Økologisk produktion:
• bygger på levende økologiske systemer og kredsløb, bidrager til en høj grad af 

biodiversitet samarbejder med dem, efterligner dem og hjælper med at bevare dem
• opnår en økologiske balance gennem design af landbrugssystemer, etablering af 

levesteder og opretholdelse af genetisk og landbrugsmæssig mangfoldighed.
• beskytter og gavner det fælles miljø inklusive landskaber, klima, levesteder, 

biodiversitet, luft og vand.



Og i hvor høj grad gør vi så det?
Det kan jo altid diskuteres –
(især fordi der ikke er en forpligtelse)

Men det kan tilstedeværelsen af en 
landbrugsnatur IKKE!

Heller ikke at denne landbrugsnatur 
repræsenterer en samfundsressource

Og heller ikke at vi er forpligtede til at 
respektere den og understøtte den. 



Morten DD - Live fra felten - 8.maj.2018

https://www.facebook.com/mortenddhansen/videos/10216672441382258/UzpfSTEwMzg5NDUzODE6MTAyMTQ3MjEwMDQzMTIyNjU/?q=live%20fra%20felten&epa=SERP_TAB


Brandmandens Lov – Ekstensivering – Tid
Vi har forstået – og vi støtter det 100%



Marknatur-fødekæden
er unik og opstået som konsekvens af landbrugsdriften  



Udfordring
(se indad)

Hvad gør vi?
Vi jordbehandler

Vi dyrker til kant Vi klipper



Gå efter manden 
eller efter bolden?

Strategi
(hvordan?)

Hvad gør vi?

Alliancer

Udvise saglighed 
og handlekraft



Økologer udfører 80 % 
af Danmarks naturpleje

Alle landmandsmedlemmer 
i ØL ØkoLØFT’er på naturen

Kirkeuglen reddet!
3 ud af 4 kirkeugler yngler 
på økologiske landbrug

Målsætning
(i 2030 - målbart)

Hvad gør vi?



Handling
(jo før jo bedre)

Hvad gør vi?

Urbane udearealer
Økologiske principper i byrummet

Synlighed og PR

Økologisk Landsforenings Naturpanel



Masser af kendt viden

Markernes Naturpotentiale
Promilleafgiftsfonden 2019

Økologisk naturdok

Dokumentation
(viden og fakta)

Hvad gør vi?



Kommunikation
(klare budskaber)

Hvad gør vi?
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