HVORFOR SMÅ PERMAKULTURLANDBRUG ER EN LØSNING
Permakulturelt smålandbrug er en ny type landbrug, der stadig er under udvikling og selvom antallet af eksempler fortsat er lille, er Danmark i sammenligning med andre lande i
Europa med i front. Permakulturlandbrug er den type landbrug, der opnår den største kulstoflagring pr ha og den største fremme af biodiversiteten, samtidig med at der er en stor
produktion af fødevarer, hvilket er helt centralt for resten af samfundet, når vi skal takle
klimaforandringerne og den drastisk faldende biodiversitet. Sidst i artiklen gives derfor et
forslag til, hvordan samfundet kan støtte udbredelsen af permakulturlandbrug.
Af Mira Illeris og Esben Schultz

Permakultur et
politisk virkemiddel
Efter folketingsvalget i 2019 har vi i
Danmark fået en politisk ledelse, som
har meldt ud, at den vil påtage sig et
internationalt lederskab for den grønne omstilling og gøre det, der skal
til på klimaområdet for at leve op til
Paris-aftalen, og der er sat en målsætning om at reducere udledningerne
med 70% inden 2030. Man erkender
samtidig åbent, at man ikke kender
alle de virkemidler, der er nødvendige
for at nå denne målsætning.1 Oprettelse af nye små permakulturlandbrug
kan blive et vigtigt virkemiddel, som
kan hjælpe os i mål med vores fælles
grønne omstilling.
Grundlæggende forandringer
De løsninger, der omtales i samfundsdebatten til at imødegå klimakrisen, er langt hen ad vejen stor-skala
løsninger. Altså justeringer af det
industrialiserede system.
Man vil bygge nye store vindmølleparker, som bl.a. skal producere
elektricitet nok til at opretholde
vores store transportforbrug, der i
fremtiden skal dækkes af elbiler og
eltog. Man vil producere biogas på
store centrale anlæg, hvortil der skal
transporteres gylle fra de eksisterende
store industrilandbrug. Man vil ændre
teknologi på store industrilandbrug
for at reducere metan- og lattergasudledninger, og man vil omlægge flere
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arealer til storskala økologisk landbrug. Landbrugsstøtten skal ændres,
så den bruges til at give landmændene
incitament til at omstille til mere
bæredygtig produktion.
Selvom sådanne stor-skala løsninger i
nogen grad er nødvendige for hurtigt
nok at klimaomstille det samfund, vi
har, så kan de ikke stå alene. Problemet med sådanne løsninger er, at de
fastlåser os i et højt forbrug af energi
og råstoffer, ikke fremmer biodiversiteten og ikke lagrer kulstof.
Fra politisk side planlægger man så at
lagre kulstof ved at plante skov, som
vil opsuge CO2, imens den vokser til.
Ny skov skal også understøtte den
biologiske diversitet. Selvom dette kan
være fornuftigt i et land, der har så
lidt skov og vild natur som Danmark,
så kommer man ikke udenom, at der
derved bliver mindre areal tilbage til
at brødføde verdens befolkning. Arealet af agerjord pr verdensborger er
støt faldende, det var i 1961 på 3670
m2 og er nu nede på 1920 m2.2
Der er brug for grundlæggende forandringer af landbruget og det øvrige
fødevaresystem, og det er netop hvad
permakultur kan tilbyde.
Flere funktioner på samme areal
Småskala permakulturlandbrug er et
effektivt virkemiddel til at imødegå
klima- og biodiversitetskrisen, fordi
det på det samme areal producerer et
stort udbytte af mad, laver en bipro-

duktion af biomasse til energiforsyning, effektivt understøtter biodiversiteten og lagrer store mængder kulstof.
Fordi der på permakulturlandbrug
dyrkes i flere lag, sker der samlet set
den største produktion af biomasse og
kulstoflagring.
Flere funktioner på samme areal er
vigtigt for samfundet. Hvis 1 ha jord
på én gang kan producere lige så
meget mad som industrielt landbrug
eller mere og samtidig være lige så
gavnligt for biodiversiteten og kulstoflagringen, som hvis et tilsvarende
areal udtages til vild natur, så opnår
man vi samfund det samme på det
halve areal set i forhold til, hvis vi
deler funktionerne op.
Små brug er mest produktive
Permakulturlandbrug er ofte små
landbrug med kun ½ til 4 ha. Men
kan vi brødføde verden med små permakulturelle brug? Det er en udbredt
opfattelse at stordriftslandbrug er
den mest effektive måde at fremstille
fødevarer på. Dette er imidlertid kun
rigtigt, hvis man definerer effektivitet
i forhold til, at et lille antal landmænd
med industrilandbrug kan producere
mad til mange mennesker.
I forhold til mængden af mad, der
produceres pr areal, eller mængden
af mad, der kan produceres pr enhed
af energi, der forbruges i landbruget,
er smålandbrug og havebrug det mest
effektive.3

Hvad er permakulturlandbrug?
I permakultur bruges naturen som model.
Naturens eget økosystem er i Danmark
en skov, men i permakultur manipulerer
vi med modellen, så permakultur systemerne bliver produktive i forhold til
menneskets behov. Dette opnås gennem
design af fødevareproducerende skove,
kaldet skovlandbrug og skovhaver, der
producerer frugt, bær, nødder, flerårige
grønsager, svampe, æg og kød fra fjerkræ. Samtidig vil der være en biproduktion af træ fra beskæring, tynding eller
egentlig energiskovområder mv. som kan
bruges til energiformål. Træer, buske og
grønsager indgår i komplekse blandingskulturer, som gør, at de tilsammen udnytter sollys, vand og nærringsstoffer bedre
end monokulturer. Høns går i skove, der
producerer føde til netop dem eller flyttes
rundt i systemerne og gøder og klargør
til nye bede ved at skrabe. Ænder sættes
ind, hvor der skal tages snegle.
Alt dette gør samlet set, at der opnås et
større udbytte med lavere ressourceforbrug. Større dyr kan også indgå på små
permakulturlandbrug, men de er sjældent
en vigtig del af det økonomiske grundlag
for sådanne bedrifter.

Landbrug og klimaforandringer
Under halvdelen af menneskehedens samlede historiske CO2 udledning stammer fra afbrænding af fossile brændsler, og denne klimapåvirkning overgås af
det tab af kulstof fra jord og planter, der er sket ved afskovning og landbrug.
At gå væk fra pløjning og anden jordbehandling er afgørende for kulstoflagringen i jorden, både fordi pløjning ødelægger de svamperødder (mykhorriza), der er vigtige for kulstoflagringen og fordi der ved pløjningkommer
for meget ilt (O) ned i jorden, så det går i forbindelse med kulstoffet (C) og
afgives som CO2. Når vi omdanner pløjet jord til skov, kan vi lagre kulstof
svarende til ca. 10 tons CO2/ha/år. Jo flere træer der er i et dyrkningssystem,
desto større vil niveauet af kulstoflagring være.4

Kan det opnås med stordrift?
For øjeblikket arbejdes der på at
udvikle systemer til pløjefri dyrkning i industrielt økologisk landbrug,
nemlig Controlled Traffic Farming
(CTF), hvor GPS-styrede traktorer og
andre maskiner kører i faste kørespor,
så det kun er en lille del af jorden, der
komprimeres, og jorden ikke pløjes,
men kun fræses og gennemskæres i
de øverste 5 cm.5
Et sådant system bruges f.eks. på det
52 ha store økologiske skovlandbrug

Permakultur og biodiversitet
Biodiversiteten understøttes bedre på permakulturlandbrug end på industrilandbrug, da her er mange forskellige hjemmehørende plantearter og arter, der blomstrer
på forskellige tidspunkter, sådan at insektlivet understøttes. Flerårige grønsager og vedplanter giver levesteder om vinteren. Der anlægges flere økologiske nicher
som vandhuller, hvilket understøtter padder, insekter
og andre vilde dyr. Permakulturlandbrug arbejder med
landskabet og bruger således våde og tørre områder og
nordvendte og sydvendte skråninger forskelligt.

Whitehall Farm i England.6 Dette
eksempel fremhæves, fordi det er et af
de stor-skala landbrug, der kommer
tættest på at være permakultur, men
alligevel illustrerer begrænsningerne
ved at arbejde på stor skala. På Whitehall Farm er 8% af arealet udlagt til 3
m brede striber med æbletræer, hvorunder der er sået planter til bierne.
Resten dyrkes som 24 m brede striber
med korn og andre enårige afgrøder i
et pløjefrit CTF system. De 3 m høje
æbletræer er på svage grundstammer,
hvor sidegrene og rødder beskæres

for at reducere konkurrence med
afgrøden i marken.
En forklaring på, hvorfor man har
valgt at have så få og små træer i
systemet kan være, at der skal være
brede striber imellem, hvor der er
plads til de store maskiner.
En anden forklaring kan være den, at
der udelukkende dyrkes enårige planter mellem træerne. De fleste enårige
afgrøder er ikke skyggetolerante, og
fordi de hvert år startes fra frø, starter
permakulturgaarden.dk
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Lars og Signe´s
permakulturlandbrug
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Ledigt
permakulturlandbrug

Rød viser de kvælstoffikserende træer og buske.

Mørkegrøn viser de stedsegrønne træer og buske.
Lysegrøn viser de løvfældende træer og buske.

Naturområde med sø

▲ På Svanholm Permakulturlandbrug er vi forløbigt 3 ud af 6 samarbejde permakulturlandbrug igang på hver 1½ ha. På hvert permakulturlandbrug er der siden 2016 plantet over 1000 træer i forfinede blandningskulturer med træer, over buske, som igen vokser
over flerårige grønsager. Denne stabling giver en høj produktion af fødevarer og biomasse.
Øverst til venstre ses designkortet over træer og buskes kroner på vores eget landbrug. Arealet af de fuldt udvoksede kroner er af en
størrelse, så det svarer til 72% af landbrugsarealet, og hertil kommer slyngplanter og ammetræer. Dette er vigtigt, fordi kulstoflagringen og dermed modvirkningen af klimaforandringerne, bliver større jo flere træer der er i systemet.⁴
Der er foreløbigt plantet 74 forskellige arter af træer og buske, hvoraf 25 af arterne er hjemmehørende. De vil sammen med de
mange flerårige urter, hvor af mange også er hjemmehørende, og de 4 vandhuller der er planlagt, give levester og føde til fugle og
insekter og dermed understøtte biodiversiteten.

de sæsonen som små spinkle og ikke
særligt konkurrencedygtige planter.
Et landbrug som Whitehall farm
udgør et vigtigt fremskridt set i forhold til et økologiske landbrug med
pløjning og store monokulturer uden
træer. Små permakulturlandbrug
kan levere en klart større kombineret
14
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effekt i form af højt udbytte, biodiversitetsfremme og kulstoflagring pr
ha. En bonde, hvis opmærksomhed er
spredt ud på 52 ha, har kun mulighed
for at bruge meget lidt af sin tid og
opmærksomhed, på hvert enkelt træ i
de mange rækker.

Det som på et lille landbrug kunne
være en optimeret blandingskultur af
æbletræ, underplantet med bærbuske,
flerårige grønsager og planter til bierne, og her ville give et højt udbytte
samlet set, vil på et landbrug som
Whitehall højst sandsynligt udvikle
sig til et æbletræ, der vokser i græs,

som skal slås. Æbletræer i græs er en
dårlig blandingskultur, fordi græsset
konkurrerer hårdt med æbletræerne,
og man opnår ikke det fulde potentiale af et stablet skovlandbrugssystem,
hverken i forhold til udbytte eller
biodiversitet.

ge forbindelser, stabling og produktive
kanter, høj diversitet, brug af flerårige
planter og jorddække mv. kan lade
sig gøre. Permakultur princippet om
lille skala kunne omdøbes til passende
skala, men i vores industrialiserede
samfund er det i reglen for stort.

Generelt gælder det, at man på et lille
landbrug kan passe hvert stykke jord
mere omhyggeligt og lave mere komplekse systemer. På et stort landbrug
er man nødt til at gøre tingene enkelt
for at kunne holde overblikket og
lave lange lige rækker, der passer til
brugen af store maskiner.

Store landbrug med løvenge
Køers naturlige flokstørrelse er ca. 70
køer, og her vil det ofte være relevant
med langt større landbrug end 4 ha.

Flere træer - større kulstoflagring mere diversitet
Også i forhold til kulstoflagring kan
et lille permakulturlandbrug opnå en
større positiv effekt, fordi træerne kan
fylde en meget større del af arealet.
På et lille permakulturlandbrug, hvor
man kan håndtere en større kompleksitet, kan man under træerne lave
en beplantning af lyskrævende og
skyggetolerante arter, som er tilpasset
det vekslende skyggeniveau. Man kan
derfor lave et stablet system, hvor træerne fylder langt mere end i eksemplet med Whitehall Farm, og opnå en
større kulstoflagring pr ha.
På designkortet for vores eget permakulturlandbrug på 1½ ha er arealet
af de fuldt udvoksede kroner af en
størrelse så det svarer til hele 72% af
landbrugsarealet og hertil kommer
slyngplanter og ammetræer. Der er
foreløbigt plantet 73 forskellige arter
af træer og buske, hvoraf 25 af arterne
er hjemmehørende.
Kronerne er nogle steder stablet over
hinanden. F.eks. i hønsegården, hvor
den kvælstoffikserende lysåbne robina
vokser over frugttræer, som igen er
over skyggetolerante bærbuske. Samtidig er der intet areal på gården, der
jordbehandles, ud over når rodfrugter
tages op af højbede.
Lille skala - en forudsætning
for permakultur principper
Således er det netop den lille skala,
som ofte muliggør, at andre permakultur principper, som f.eks. at lave nytti-

En måde, hvorpå man kan opnå en
stor kulstoflagring på et stor-skala
landbrug, er ved at etablere løvenge med køer eller andre græssende
drøvtyggere. Græs vokser godt i delvis
skygge, og kombinationen af veltilrettelagte afgræsningssystemer som
”holistisk afgræsning” og plantning af
mange træer i marken, der kan producere blade, som dyrene kan æde,
kan resultere i stor kulstoflagring.
Der er endnu ikke megen forskning
på området, men det, der er tyder på,
at den negative klimapåvirkning af
den metan og lattergas, der udledes
fra drøvtyggerne i et sådant system,
er væsentligt lavere end den positive påvirkning fra kulstoflagringen i
systemet.7
Omlægning af større kvægbrug til
skovlandbrug ser således ud til at
kunne være en brik i den grønne omstilling. Men man skal huske, at man
i vores klima og på vores gode danske
landbrugsjord sagtens kan lave et produktivt skovlandbrug uden drøvtyggere, som kan præstere en ligeså stor
kulstoflagring pr ha uden metan og
lattergas udledning. I andre klimaer
kan det være nødvendigt at inddrage
drøvtyggere i landbruget.
I en så akut klimakrise, som vi står i
nu, hvor vi kun har få år til at sikre, at
vi ikke samlet set har udledt så meget
klimagas, at de selvforstærkende feedback mekanismer kan ende med at
gøre jorden ubeboelig, må der således
sættes spørgsmålstegn ved, hvor mange drøvtyggere vi lige nu skal have i
vores del af verden.
Samtidig har animalske fødevarer et
større arealbeslag end plantebaserede,

hvilket er vigtig når det handler om
at brødføde verden og skabe plads til
vild natur.
Lokalt fødevaresystem
Udover at bidrage positivt til at løse
klimakrisen på selve bedriften så
kan små permakulturlandbrug med
høj diversitet også være med til at
forandre hele fødevaresystemet i en
bæredygtig retning. En stor del af
klimabelastningen fra vores fødevarer
stammer fra den måde fødevarerne
bliver transporteret, forarbejdet, emballeret og kølet på.
Små permakulturlandbrug vil i stedet
som oftest have direkte salg i lokalområdet, hvilket sjældent er muligt for
store landbrug med en mere specialiseret produktion.
Arbejdspladser på gården
En konsekvens af omlægning til
permakulturlandbrug vil være, at flere
kommer til at arbejde direkte med
landbrugsarbejde. Til gengæld vil der
være behov for færre, der arbejder indirekte i fødevareproduktionen med
frø-, gødnings-, gift- og maskinfremtilling, konsulenterarbejde, transport,
embalage, afsætning osv. Mange af
disse opgaver vil blive overflødige i
et landbrug med kortere kredsløb.
Arbejdspladserne bliver i stedet lokale
på og i tilknytning til gården.
Små landbrug er rentable
Det er en udbredt forestilling, at
landbrug skal være store for at være
økonomisk rentable. Det er ikke
nødvendigvis let at få økonomi i små
landbrug, men der findes også mange
større brug uden en god økonomi. I
vores nabolande findes en række eksempler på, at det faktisk kan lade sig
gøre at leve af permakulturlandbrug.
På landbruget Bec Hellouin i det
nordlige Frankrig har forskere udført
et studie af en del af gårdens grønsagsproduktion i højbede, som viste,
at det var muligt at leve af bare 1000
m2.8
I England har gården Primrose Farm
på 0,6 ha dyrket land gennem en
årrække vist, at de årligt kunne dyrke
frugt og grønsager til en værdi af
omkring 25000£, og dette er blevet
permakulturgaarden.dk
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udnævnt til det mest produktive stykke jord i Stor Brittannien.9
Rapporten Small is Succesfull10 har
beskrevet 8 engelske smålandbrug på
under 4 ha, som på forskellig måde
lever af produkterne fra deres landbrug. Dette til trods for at ingen af
disse landbrug modtager landbrugsstøtte. I Danmark er situationen den
samme. Da vi på Svanholm permakulturlandbrug begyndte opstarten af
3 små permakulturlandbrug baseret
på skovhave dyrkning, bortfaldt al
landbrugsstøtte omgående, fordi
permakultur systemerne ikke passer
til den måde tilskudssystemerne er
skruet sammen på.
På Danmarks statistik kan man se,
at det gennemsnitlige overskud på
danske landbrug er af samme størrelse som det gennemsnitlige tilskud,
landbrugene modtager. Dvs. at hvis
tilskuddene ophørte ville danske
landmænd i gennemsnit tjene 0 kr.11
Set i det lys er det bemærkelsesværdigt, at der findes små landbrug, der
kan leve af det uden at få støtte.
Hvad kan staten gøre?
Som samfund har vi hårdt brug for
tiltag, der gør noget markant for at
minimere vores klimabelastning. Der
findes pt. omkring 6 -10 permakulturlandbrug under opstart i Danmark. For 4 år siden var antallet os
bekendt 0.
Nogle år ude i fremtiden kan det
vise sig, at vi simpelthen ikke har de
virkemidler, der skal til for at leve op
til vores forpligtelser på klimaområdet. Her kan en hurtig opskalering af
antallet af små permakulturlandbrug
være en vigtig del af løsningen. Noget
som sandsynligvis vil kunne opnå
popularitet i den brede befolkning.
Mange vil nok hellere være nabo til et
nyt frodigt permakulturlandbrug, der
skaber liv på landet og udbyder lokale
fødevarer, end de vil være nabo til en
ny 150 m høj vindmølle.
Men for at noget kan opskaleres, må
man først få flere eksempler, som
arbejder og optimerer på de mest effektive systemer. Derfor er det lige nu
vigtigt, at staten aktivt støtter de per16
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makulturlandbrug, der er startet op,
og fremmer opstart af nye. Vi foreslår
at dette gribes an ved, at der på den
ene side opstilles en række krav som
permakulturlandbrugene skal leve op
til, og at man samtidig støtter salget
fra permakulturlandbrugene.
Det kunne gøres ved at fritage produkterne for moms, når de sælges.
Grunden til, at vi mener, det er produktionen, der skal støttes, og ikke
f.eks. landmanden selv eller arealet
som i det øvrige landbrug er, at man
derved skaber incitament til hurtigst
muligt at skabe landbrug, der giver
høje udbytter pr arealenhed. Moms er
en afgift, som betales, for at samfundet kan løse samfundsmæssige
opgaver. Permakulturlandbrug løser
samfundmæssige opgaver som at
lagre kulstof og understøtte biodiversiteten og dette kunne belønnes med
moms-fritagelse.
Opstarten af permakulturlandbrug
kan være dyr med træer, som først giver afkast efter nogle år. Vi vil derfor
også foreslå, at samfundet finansierer
50% af udgifterne til træer.
Sammen med økonomisk støtte, bør
der også gives videre rammer for
opførelse af nye permakultur landbrugsboliger i landzonen. Dette er
helt afgørende, fordi man skal bo på
stedet, hvis man skal kunne drive
intensivt landbrug af denne type.
Det er desuden er en stor fordel at
lægge flere nye landbrug ved siden
af hinanden, så de kan dele udstyr
eller hjælpes ad med afsætning mv.
En sådan lovgivning findes allerede
i Wales under navnet ”One Planet
Development”12, og der er gjort noget
tilsvarende på permakulturlandbrugene på Svanholm.13
Krav til permakulturlandbrug
Kravene til permakulturlandbrugene
kunne f.eks. være at:
•
•
•

Bruget er økologi certificeret.
Maksimum 10% af arealet jordbehandles.
Minimumsantal på 80 forskellige
arter af træer, buske og urter. Herunder mindst 15 hjemmehørende
arter af træer og buske.

•
•

•
•
•
•
•
•

Maksimalt 1/3 af arealet må være
dækket af en enkelt art.
Minimumsareal af kroner på træer
og buske svarende til 50% af landbrugsarealet når træer og buske er
fuldt udvokset.
Minimum 20 % af landbrugsarealet med stablet dyrkning af
spiselige planter i flere lag.
Mindst 1 nyt vandhul pa ha efter
en etableringsperiode på 5 år.
Ingen brug af fossile brændsler
efter en etableringsperiode på 5 år.
Dyrefoder skal komme fra lokale
permakulturlandbrug.
Salg af produkterne indenfor en
radius på 50 km.
Målinger hvert 5. år af beboernes
økologiske fodaftryk, som skal
være under 2,4 global ha, samt
sandsynliggørelse af at det de mellemliggende år er tilsvarende lavt.

Sidste krav skal sikre at der totalt set
sker en modvirkning af klimaforandringerne, at indtægten fra permakulturlandbruget ikke kan gå til et stort
klimaskadeligt forbrug hos bonden.
Hvis regeringen vil gå ind og lave
sådanne tiltag, er det vores vurdering,
at der er mange, der er klar til at tage
fat, så vi hurtigt kan få udbredt et
landbrug, der modvirker klimaforandringerne og understøtter biodiversiteten. Derfor vil vi også sende revideret udgave dennr artikel til en række
politikere og interesseorganisationer.
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