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Danmarks Naturfredningsforening og økologi - visionen 
 
Danmarks Naturfredningsforening (DN) ønsker at fremme økologien, 
fordi det er godt for natur, miljø og klima 
 
 
For tre år siden vedtog DN en landbrugspolitik, som står på to ben: 

- 400.000 har (ca. 15% af landbrugsarealet) ud af omdrift og 
- Omdriftsjorden lægges om til økologi. 

 
Der er mange i vores omverden og i vores bagland, som i tidens løb har spurgt om, hvorfor DN 
er så varm en fortaler for økologi. Det er også landbrug og det er også et indgreb i naturen, 
som der er alt for lidt af i Danmark. Det er sandt og økologerne gør sig jo også skyld i den 
største miljøpåvirkning af dem alle – nemlig at sætte ploven i jorden. 
 
Derfor er økologisk jordbrug ikke en mirakelløsning på landbrugets miljøproblemer, men det er 
en pakkeløsning, som bidrager med et lille nøk på en lang række af de udfordringer, som land-
bruget står overfor: udvaskning af næringsstoffer, pesticider både på og under jorden, et sæd-
skifte, der fører til mindre klimapåvirkning og bedre klimatilpasning osv. 
 
DN har derfor været begejstret for både den forrige og den nuværende regerings visioner på 
økologiområdet. Vi går stærkt ind for at øge økologiarealet, fordi det jo er i tilknytning til area-
lerne, at langt de fleste og største miljøproblemer opstår. 
 
I den forrige regerings oplæg savnede vi dog et langt større fokus på økologien som miljøpoli-
tisk redskab. 
 
Derfor foreslog vi, sammen med Landbrug og Fødevarer og Økologisk Landsforening at sætte 
ind på tre områder: 
 
Drikkevand, biodiversitet og klima/energi 
 
Økologi har potentiale til at sikre rent drikkevand, øge biodiversiteten og øget kulstofbindingen 
i jorden. Når resultaterne gøres op på flere områder samtidig, bliver økologien et cost-effektivt 
værktøj for samfundet. Omlægning til økologi skal derfor i højere grad udnyttes som et aktivt 
redskab til at sikre rent drikkevand, opnå forbedret natur- og miljøtilstand og øge jordens kul-
stofopbygning.  
 
En kombination af miljø- og naturpolitiske tiltag og omlægning til økologisk drift har potentialet 
til at få omlagt mange tusinde hektar og vurderes til at være et initiativ, som vil medføre stor 
effekt på arealerne. Samtidig styrker det økologiens markedsmæssige potentiale, at der ska-
bes større synlige synergier mellem økologi, natur, miljø og klima.  
 
På økologikongressen vil DN præsentere mere detaljerede planer for denne indsats. 
 
 
 
 



 2 

 


