STØTTEORDNING FOR PERMAKULTUR-LANDBRUG
For at Permakultur skovlandbrug kan udbredes hurtigst muligt, skal vi have en lovgivning og
støtteordning, der aktivt fremmer dette. I sidste nummer af Tidsskrift om Permakultur bragte
vi artiklen ”Hvorfor små permakultur-landbrug er en løsning” om de massive samfundsgavnlige effekter ved permakultur-landbrug, og artiklen endte med et forslag til en helt ny
støtteordning for Permakultur-landbrug. Dette forslag blev efterfølgende støttet af 9 permakultur skovlandbrug i Danmark, der alle er startet siden 2016, samt af Permakultur Danmark
og Økologisk Landsforening. Forslaget blev sendt til ministre og ordførere indenfor miljø,
klima og landbrug, samt til Danmarks Naturfredningsforening og Klimarådet.
Vi fik svar fra landbrugsstyrelsen under minister for fødevarer og fiskeri Mogens Jensen.
Essensen af svaret var at permakultur-landbrug ligesom alle andre landbrug kunne få støtte,
hvis bare de fulgte reglerne. Til dette har vi responderet med nedenstående faglige uddybning
af, hvordan de nuværende støtteordninger direkte hæmmer udbredelsen af permakultur-landbrug. Styrelsen har efterfølgende lovet at tage vores input med, i de igangværende forhandlinger i forbindelse med den kommende landbrugsreform.
Af Esben Schultz og Mira Illeris

E

n økologisk frugtplantage er
noget af det nærmeste man inden for det industrielle landbrug
kommer på permakultur-landbrug. For
en økologisk frugtplantage modtager
man følgende tilskud i kroner pr. hektar pr. år (2018 tal):1
Grundbetaling + grøn støtte 2300 kr
Økologisk arealtilskud
870 kr
Frugt/bær - tillæg
4000 kr
Ialt
7170 kr
Hvis man tager skridtet videre og udfra permakulturprincipperne laver et
komplekst designet permakultur-landbrug, hvorved der opnås et større
udbytte af fødevarer pr. hektar, større
kulstoflagring, bedre understøtning af
biodiversiteten og mindre forbrug af
fossile brændsler, vil man opleve at
alle tilskud bortfalder.
De eksisterende tilskudsordninger er
overordnet set konstrueret udfra nogle
helt andre målsætninger end at fremme permakultur-landbrug. Permakultur skovlandbrug er en fundamentalt
anden form for landbrug end både
industrielt konventionelt og økologisk
landbrug. Frem for at justere på de eksisterende tilskudsordninger, mener vi
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derfor, at det er mere hensigtsmæssigt
at skabe en ny tilskudsordning, som er
lavet for specifikt at fremme permakultur skovlandbrug. Dette landbrug
bør have de største tilskud, fordi det
pr. arealenhed giver de største positive
effekter for samfundet.
Som tilskudssystemet fungerer på
nuværende tidspunkt, kommer det
desværre til direkte at modarbejde det
igangværende arbejde på at udvikle
permakultur skovlandbrug i Danmark,
selvom det formentlig ikke har været
intentionen. Landmænd vil for at få
støtten designe deres skovlandbrug
uhensigtsmæssigt, eller hvis de ikke
gør det og derfor ikke får støtte, være
konkurrencemæssigt urimeligt stillet.
I de følgende 5 punkter går vi ned i
nogle af de krav, der stilles for at få
tilskud, og forklarer, hvorfor de er
uhensigtsmæssige. Overordnet set
giver kravene ikke plads til at lave
komplekse permakulturdesign, der
udnytter ressourcerne bedst muligt,
f.eks. design ud fra zone, sektor og
terræn, succession, stabling og stor
diversitet.2
1) MINIMUM 2 HEKTAR
I artiklen ”Hvorfor små permakulturlandbrug er en løsning” forklarede vi,

hvorfor især små landbrug på omkring
½ til 4 hektar er velegnede til at bidrage med samfundsgavnlige effekter.
Det er uheldigt, at det er et krav for
at modtage grundbetaling, at man har
mindst 2 hektar støtteberettiget areal.
Hvis man er udelukket fra grundbetaling, er man også udelukket fra andre
tilskud som f.eks. økologisk frugt
og bær tillæg. Vi anbefaler derfor, at
minimumskravet sættes ned til f.eks.
0,5 hektar, eller at der åbnes mulighed
for at dispensere fra dette krav, når det
gælder permakultur skovlandbrug.
2) GRUNDBETALING FOR
FRUGTPLANTAGE
Det nævnes i svarbrevet, at man kan
modtage grundbetaling for et areal,
der er anmeldt som frugtplantage. I
vejledning om grundbetaling 2020
stk. 3.7.2 angives det imidlertid, at
frugttræer og buske skal dyrkes plantagemæssigt i veldefinerede rækker,
der muliggør pleje af træerne og
buskene og høst af afgrøden. Et sådant
krav om veldefinerede rækker er både
unødvendigt og i mange tilfælde ødelæggende for muligheden for at skabe
et godt permakulturdesign. Kravet er
unødvendigt, fordi man i stedet kan
stille krav om, at der i forbindelse med
kontrol af landbruget skal foreligge
et designkort, som kan bruges til at få

overblik over, om arealet anvendes til
landbrug og er beplantet med fødevareproducerende træer.
Der står, at rækker muliggør pleje
og høst af træer. Det er imidlertid
også muligt at høste og pleje træer,
der ikke står på række. Frugt og bær
til frisk konsum høstes i reglen ved
håndplukning, også når der er tale om
plantagedrift, beskæring er også altid
et håndarbejde, og ingen af delene
forudsætter en traktor. Det er muligt at
lave en effektiv produktion af frugt og
bær uden rækker.
Ved design af et permakultur skovlandbrug er der en del forhold, som
gør, at det ofte er en fordel ikke at
sætte træerne på rækker:
•

•

•

Forskellige træarter blandes med
hinanden for at reducere spredning
af sygdomme og skadedyr. Træerne har forskellig vækstkraft og
forskellig fuldt udvokset størrelse,
og hvis man plantede disse forskellige træer på række ville nogle
af dem overvokse de andre, og
rækken ville, når træerne var ud
voksede, få forskellige bredder.
Et godt design for et permakultur skovlandbrug kan være at lave
en afstand mellem de fuldt udvoksede trækroner på 25% af kronernes bredder i alle retninger. Herved kommer der lys til det enkelte
træ fra alle sider, så frugten kan
modne, og der kommer luftcirkulation mellem træerne, så man
reducerer svampesygdomme.
Træerne undgår desuden at presse
hinanden med rodkonkurrence og
grene, der gnider mod hinanden,
og man får sunde træer med lang
levetid. Men et sådant design betyder, at træerne ikke står på rækker.
Permakultur skovlandbrug kan
med fordel designes sådan, at træer af forskellig højde placeres
sådan i forhold til hinanden, at
skovens overside danner et hvælv,
der får vinden til at glide over
skovlandbruget. Der kan også
designes sådan, at de højeste træer
placeres længst mod nord og derved skygger mindst muligt for de
mindre træer. Dette aspekt af per
makulturdesign er også vanskeligt

at forene med, at træerne skal stå på
rækker.
• Når man laver køreveje til en
traktor mellem rækker af træer,
spilder man plads, hvor der kunne
have vokset træer. Træer, der kunne
have produceret fødevarer og lagret
kulstof, og desuden trykker den
gentagende traktorkørsel jorden
sammen, hvorved plantevæksten
hæmmes.
I vejledning om grundbetaling 2020
stk. 3.7.2 står der, at: ”På arbejdsarealerne eller mellem rækkerne af
frugttræer eller bærbuske må du gerne
etablere græs, urter eller blomster
for at tiltrække nyttedyr og fugle til
bekæmpelse af skadedyr og for at
øge biodiversiteten, så længe det ikke
hindrer den plantagemæssige drift af
arealet.” I permakultur vil vi gerne
plante blomster mv. der tiltrækker
nyttedyr, men at skrive at det ikke må
hindre den plantagemæssige drift er
uhensigtsmæssigt. I et permakulturdesign vil man ofte se et stort potentiale i
arealet under og mellem frugttræerne.
Her kan man udover at dyrke noget,
der øger biodiversiteten, også dyrke
en blandingskultur af flerårige grønsager, bærbuske, slyngplanter, kvælstoffikserende ammetræer og planter,
som akkumulerer næringsstoffer fra
dybe lag i jorden. Dette er med til at
øge det samlede udbytte af fødevarer
fra systemet og øge kulstoflagringen,
men det vil givetvis blive set som en
hindring af den plantagemæssige drift
af arealet. Det er imidlertid ikke en
hindring for pleje og høst af træerne,
tværtimod vil der i reglen være en
intensiv pleje og høst fra træerne på et
lille permakultur-landbrug.
3) GRUNDBETALING VED
GRØNSAGER OG OP TIL
100 TRÆER PR. HEKTAR
Landbrugsstyrelsen nævner i sit
svarbrev, at det er muligt at modtage
grundbetaling for et areal med blandede grønsager og op til 100 spredte træer eller buske pr. hektar. Af vejledning
for grundbetaling stk. 3.1 kan vi se, at
sådanne træer og buske tæller med,
hvis de er over 1 meter i højden, dvs.
at f.eks. solbærbuske tæller med i
antallet. Dette er en uheldig og helt
unødvendig maksimumgrænse, at læg-

ge på et permakultur skovlandbrug,
hvor der gerne skulle være plads til
mange fødevareproducerende træer og
buske, både af hensyn til fødevareproduktionen og kulstoflagringen.
4) POPPEL LAVSKOV MED
1000 POPLER OG OP TIL
400 ANDRE TRÆER OG
BUSKE PR. HEKTAR
I svarbrevet nævnes, at reglerne for
poppel lavskov giver plads til op
til 400 andre træer pr. hektar, og at
der herved er mulighed for at dyrke
andet på arealet end poppel lavskov.
I vejledning om grundbetaling 2020
stk. 3.7.1 anføres det imidlertid, at
poppeltræerne skal være jævnt fordelt
over hele arealet. Med dette plantetal
vil der være et poppeltræ pr. 10 m2.
Poppel er et stærkt konkurrerende træ
i forhold til vand og næringsstoffer
og bliver af denne grund sjældent
anvendt i blandingskulturer med f.eks.
frugt- og nøddetræer, og det vil være
vanskeligt at lave et velfungerende og
produktivt permakultur skovlandbrug.
Der nævnes også, at poppel lavskov
med andre træer iblandet kan anvendes til udegrise. Dette er bestemt en
fornuftig tilskudsregel set udfra en
permakultur betragtning. Men det
industrielle landbrug med frilandsgrise
er i praksis afhængigt af store mængder foder fra marker med enårige
afgrøder, som må ses som en del af
det samlede landbrugssystem, og her
vil man inden for permakultur søge
at gå videre og lave foder baseret på
dyrkning uden jordbehandling og flerårige planter. Popler giver ikke foder
til grisene.
5) ØKOLOGISK
FRUGT/BÆR TILLÆG
Reglerne for økologisk frugt/bærtillæg finder vi særligt problematiske i
forhold til udviklingen af permakultur
skovlandbrug. Det økologiske frugt/
bær tillæg er et stort tilskud på 4000
kr/ha/år, som gives oven i grundbetaling + grøn støtte og økologisk
arealtilskud. Vi er derfor bekymrede
for, at de, som er ved at starte permakultur skovlandbrug op, vil tilrette
deres landbrug, så de passer ind i
støttereglerne, og at landmændene og
samfundet som helhed så går glip af
permakulturgaarden.dk
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de muligheder, der ligger i at lave et
permakulturdesign.
Ifølge ”Vejledning om økologisk
arealtilskud 2020” indbefatter reglerne
for økologisk frugt- og bærtillæg det
samme krav, som er nævnt ovenfor,
om at arealet skal være drevet som en
plejet kultur i veldefinerede rækker,
der muliggør pleje af træer og buske
samt høst af afgrøden. Problemerne
ved dette er omtalt ovenfor.
Oven i dette kommer bestemmelser
om minimums arealer og minimums
planteantal, som er problematiske i
forhold til et godt permakulturdesign.
For at få frugt/bærtillæg baseret på
æbler, skal der som minimum være
en mark på 0,3 hektar med æbletræer
jævnt fordelt ud over arealet. Og marken skal opfylde et minimumsantal på
120 æbletræer på 0,3 hektar. Det vil
sige, at der er 25 m2 pr. æbletræ. Det
er tilladt at blande andre arter ind i en
sådan plantage, men da minimumsantallet af hovedafgrøden skal fastholdes, så falder arealet pr. træ. Det
er således på sin vis muligt at lave en
blandingskultur af forskellige træer og
modtage frugt- og bærtillæg. Proble-

26

Tidsskrift om Permakultur nr. 23-2020

met er, at et enkelt æbletræ på kraftig
grundstamme dækker et areal på ca.
50 m2. Med et areal på under 25 m2 pr.
træ er man bundet til, at hovedparten
af træerne skal være på svagt-voksende grundstammer. Træer på svage
grundstammer er kortlivede og dyrkes
med store input i form af vanding,
opbinding, ukrudtsrensning mv. I moderne frugtavl forventer man en levetid for en plantage på kun 15 år.3 Når
en frugtplantage ryddes efter blot 15
år, og jorden efterfølgende f.eks. kan
pløjes og tilsås med enårige planter,
er der så godt som intet potentiale for
kulstoflagring i et sådant dyrkningssystem. Strategien i permakultur-landbrug er i højere grad at anvende mere
robuste og kraftigt voksende træer.
Når et træ bliver fældet på landbruget,
plantes der straks et nyt, så der samlet
opretholdes en stor kulstoflagring over
lang tid.
Kravet om minimum 120 æbletræer
på minimum 0,3 hektar vil ofte også
medvirke til, at skovlandbruget bliver
mindre blandet, end det bør være i et
godt permakulturdesign. På permakultur-landbruget vil det ofte være
en fordel kun at have små grupper af

træer af samme art stående sammen,
så de kan bestøve hinanden, og så lade
dem være omgivet af træer af andre
arter for at minimere spredningen af
sygdomme og skadedyr.
Vi mener her at have beskrevet,
hvordan de nuværende tilskudsregler
tilskynder landmænd til at etablere
kortlivede frugtplantager med lav
diversitet eller landbrug med meget
få træer og buske frem for robuste og
stabile permakultur skovlandbrug med
stort potentiale for kulstoflagring og
biodiversitet. Vi går gerne i dialog om,
hvordan der eventuelt kan udvikles tilskudsregler til fremme af permakultur
skovlandbrug med gavnlige effekter
for samfundet som helhed.
Vores forslag til støtteordning og alle
breve er at finde på permakulturgaarden.dk/ politisk arbejde.
1) Økologisk Landsforening: Skovlandbrug et inspirationskatalog, 2018, s. 11
2) Illeris m.fl.: Bogen om Permakultur, Permakulturforlaget, 2019
3) Korsgård, Maren: Frugt og bær, Landbrugsforlaget, 2007, s. 206

