
Idé-oplæg om grønt demonstrationsprojekt med fokus på:
•	 Øget	biodiversitet	og	CO2	fangst	i	landbruget
•	 CO2	reduktion	i	fødevareproduktion	og	distribution
•	 CO2	reduktion	via	klimavenlig	mad	og	forbrugeradfærd
•	 Borgerdrevet	grøn	omstilling
•	 Forskning,	viden,	oplevelser	og	formidling #G
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#GRØNNEMARIENDAL
Aarhus	Kommune	har	udviklet	en	ambitiøs	klimastrategi.	Kommunen	vil	gå	foran	i	den	
grønne	omstilling	og	skabe	et	CO2-neutralt	samfund	i	2030	bl.a.	ved	at	understøtte	ud-
viklingen	af	et mere klimavenligt lokalt landbrug, der har reduceret udledningen af drivhus-
gasser væsentligt (25 %) og landbruget har integreret klima og cirkulær økonomi i deres forret-
ningsmodeller.

Iflg.	 den	 nye	 rapport	 fra	 Klimarådets	 (december	 2021)	 ”Klimavenlig	mad	 og	 Forbru-
geradfærd”,	så	udfordrer	det	nuværende	danske	fødevareforbrug	Danmarks	–	og	måske	
også	kommunens	-	ambition	om	at	være	foregangsland	på	klimaområdet.	Danskerne	
har	nemlig	et	af	de	største	klimaaftryk	fra	fødevareforbruget	i	verden	målt	pr.	indbygger.	
Vores	madvaner	udfordrer	derfor	også	Aarhus	Kommunes	klimaambitioner.

Vi	har	således	en	dobbelt	udfordring.	Landbruget	skal	nedsætte	sin	CO2	udledning	og	
samtidig	skal	vi	borgere	begynde	at	spise	mere	grønt.	

Iflg.	rapporten,	så	er	mange	danskere	i	stigende	grad	bevidste	om	klimaaftrykket	af	deres	
mad,	men	det	er	svært	for	dem	at	ændre	adfærd	bl.a.	fordi	mange	ikke	ved,	hvordan	man	
laver	 lækker	grøn	mad.	 	Studier	viser,	at	komplekse	adfærdsændringer	–	 som	 fx	æn-
dringer	i	kostvaner	–	spreder	sig	lettest	i	tætte	netværk	såsom	vennegrupper,	familier,	
kollegaer,	foreningsbekendte,	naboer	etc.

Vedlagte	projektforslag	vil	søge	at	finde	nye	løsninger	på	disse	udfordringer.

Det	er	vores	håb,	at	Aarhus	Kommune	finder	vores	oplæg	interessant	og	ønsker	at	indgå	
i	en	dialog	om	et	partnerskab	om	projektet.	

Januar 2022, Peter Kirk-Haugstrup/Peters Gartneri og Torben Simonsen, formand for Forenin-
gen for Økologisk Jordbrugssamvirke (Foejs).
 

Ideen går ud på at udvikle, teste, dokumentere og formidle et samlet 
jord-til-bord koncept i tæt samarbejde med forskere og borgere. Øget 
biodiversitet og CO2 reduktion af landbrugsaktivitet, produktion 
af klimavenlig mad, grøn forbrugeradfærd og borgerinddragelse er 
tænkt ind fra den første spire sættes i jorden til den ender som af-
tensmad på bordet.

Demonstrationsprojektet foreslås etableret på to jordstykker og i 
bygninger ejet af Aarhus Kommune beliggende ved Mariendal ved 
Beder-Malling syd for Aarhus. 

Vi kalder ideen for #grønnemariendal.
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Kort om idéen
Ideen	består	af	fire	hovedaktiviteter:
•	 Mariendal	Skovlandbrug
•	 Mariendal	Borgerbonde
•	 Mariendals	Grønne	Mad-værksted
•	 Mariendals	Event-	og	Videnscenter	

Hertil kommer en række tværgående aktiviteter:
•	 Forskningsaktiviteter,	 der	 vil	 dokumentere	 klima	 og	 andre	 effekter	 af	 hovedakt-

viteterne	(se	interessetilkendegivelser	fra	Aarhus	Universitet	og	Innovationscenter	
for	Økologisk	Landbrug)

•	 Partnerskaber	og	iværksætteri
•	 Aktiv	og	engagerende	kommunikation

Demonstrationsprojektet	vil	have	fokus på:
•	 Øget	biodiversitet	og	CO2	fangst	i	landbruget
•	 CO2	reduktion	i	fødevareproduktion	og	distribution
•	 CO2	reduktion	via	klimavenlig	mad	og	forbrugeradfærd
•	 Borgerdrevet	grøn	omstilling

Demonstrationsprojektet	 foreslås etableret på to jordstykker og i bygninger ejet af 
Aarhus	Kommune	beliggende	ved	Mariendal	ved	Beder-Malling	syd	for	Aarhus.	

Hvis	Aarhus	Kommune	vil	indgå	i	et	partnerskab	omkring	projektet,	så	er	vi	overbeviste	
om,	at	vi	kan	skaffe	ekstern funding fra	f.eks.	fonde	til	dele	af	aktiviteterne.	Vi	håber,	at	
der	også	vil	være	mulighed	for	at	søge	Aarhus	Kommunes	Klimafond.
Vi	håber	også	at	blive	 inviteret	med	i	nye danske og internationale forsknings- og 
innovationsprojekter.	Målet	er,	at	aktiviteterne	kan	hvile	i	sig	selv	økonomisk	på	sigt.

Vi	foreslår,	at	projektet	forankres	i	en	samfundsnyttig	organiseringsform	f.eks.	en	fond,	
en	socialøkonomisk	virksomhed	eller	lign.

Ideen	er	udviklet	af	en	projektgruppe:
•	 Torben	Simonsen,	formand	for	Foreningen	for	Økologisk	Jordbrugssamvirke	
•	 Per	Bach,	Sociale	Entreprenører	i	Danmark	(SED)	-	kundebonde
•	 Pernille	Kallehave,	 jurist/journalist–	kursist	Jord	og	Planter	 (arbejder	som	forsk-

nings-	og	fundingrådgiver,	projektleder,	Aarhus	Universitet)
•	 Peter	Kirk-Haugstrup,	Peters	Gartneri.

Projektleder	i	udviklingsfasen:	Pernille Kallehave.
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Hvem er vi?
Ved	Mariendal	Strand	syd	for	Aarhus	ligger	landejendommen	Mariendal	og	to	marker	
på	8	og	5	hektar,	ejet	af	Aarhus	Kommune.	Peters	Gartneri	har	i	en	årrække	forpagtet	
markerne	og	en	lade	på	gården.	Peters	Gartneri	er	en	en-mands	virksomhed	ejet	af	Pe-
ter	Kirk-Haugstrup.	To	fleksjobbere,	en	praktikant	og	en	række	timeansatte	har	været	
ansat	i	virksomheden.

Peter	har	på	markerne	udviklet	et	økologisk	landbrug	med	mere	end	100	forskellige	
grønsager,	bær,	krydderurter	og	frugt.	Afgrøderne	sælges	primært	til	borgere	i	lokalom-
rådet	bl.a.	via	en	meget	populære	Gåsebod,	der	er	blevet	et	helt	vartegn	for	området.

Gartneriet	er	i	det	hele	taget	omdrejningspunkt	for	mange	grønne	aktiviteter	i	områ-
det.	Vi	arbejder	tæt	sammen	med	Foreningen	for	Økologisk	Jordbrugssamvirke	(Foejs).	
Sammen	har	vi	 et	mål	om	at	udvikle	en	 lokal	 regenerativ	 jordbrugsdrift	og	 fremme	
biodiversiteten	 i	 området.	 Foreningen	har	 155	medlemmer.	Ca.	 35	medlemmer	 følg-
er	foreningens	kursus	Jord	og	Planter.	De	deltager	aktivt	i	produktionen	af	de	økolo-
giske	afgrøder	sammen	med	landmand	Peter.	På	den	måde	lærer	de	om	regenerative	
dyrkningsmetoder	ved	at	have	hænderne	i	jorden.	
Andre	medlemmer	er	kundebonder,	som	er	en	slags	abonnementsordning,	der	giver	
familier	ret	til	selv	af	høste	afgrøder	direkte	fra	marken.

I	2021	har	vi	udviklet	og	testet	et	”høst	din	mad	i	marken	og	lær	at	lave	lækker	mad	af	
grønsagerne”-koncept.	Vi	har	også	afholdt	et	par	foredragsarrangementer	om	biodiver-
sitet	og	CO2	fangst	i	jord.

Så	alt	i	alt	har	vi	gang	i	en	del	gode	aktiviteter	og	det	har	inspireret	os	til	at	tænke	end-
nu	større	og	udvikle	dette	idé-oplæg.
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Stedet

Vi	foreslår,	at	#grønnemariendal	demonstrationsprojektet	etableres	på	to	marker	på	
Ørnevænget	37-41	ved	Mariendal	Strand	–	her	markeret	med	sort	streg.

De	to	marker	har	i	mange	år	været	en	del	af	Mariendal,	der	tidligere	hørte	under	Her-
regården	Vilhelmsborg	og	som	i	dag	ejes	af	Aarhus	Kommune.	

Aarhus	Kommune	har	i	tidens	løb	haft	forskellige	aktiviteter	på	gården	bl.a.	et	grønt	
værksted	 og	 projektet	 ”Mariendals	Haver	Arbejdsmarkedsrettet	 rehabilitering	 af	 al-
vorligt	stressramte”.	I	dag	er	hovedhuset	lejet	ud	til	private	lejere	og	den	ene	længe	er	
lejet	ud	til	en	Akupunkturskole.	Peters	Gartneri	har	i	en	årrække	lejet	gårdens	lade	og	
drivhus.	

Den	sidste	længe	har	stået	tom	i	en	årrække.	Det	ville	være	fantastisk,	hvis	denne	byg-
ning	kunne	indgå	i	dette	projekt	og	huse	Event-	og	Videnscenteret,	Mad-værksted,	kon-
torer	for	projektleder,	studerende	i	praktik,	forskere	og	landmænd.

Mariendal	Skov	og	Marker
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Aarhus	Kommune	har	i	december	2021	startet	anlæggelse	af	en	såkaldt	”Børneskov”	i	
nærliggende	Ajstrup.	I	de	kommende	år	er	det	meningen,	at	alle	kommunens	0.-klass-
er	skal	til	Ajstrup	og	plante	træer	og	senere	skal	børnene	lære	mere	om	skov	og	natur.	
Det	vil	være	oplagt	at	kombinere	dette	med,	at	børn	også	på	andre	klassetrin	kan	få	
mulighed	for	at	lære,	hvor	maden	kommer	fra	og	selv	prøve	at	så,	plante,	luge	og	høste	
afgrøder	og	lære	at	lave	grøn	mad.
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Hvis	den	bæredygtige	omstilling,	som	er	nødvendig,	skal	lykkes	er	både	private,	offen-
tlige	og	civilsamfundsaktører	nødt	til	at	tage	et	ansvar	i	forhold	til	at	bidrage	til	indfri-
elsen	af	FN´s	verdensmål.

#Grønnemariendal	projektet	ønsker	derfor	aktivt	at	bidrage	til	indfrielsen	af	en	lang	
række	af	målene.	Det	gælder	både	i	et	lokalt,	nationalt	og	globalt	perspektiv.

Her	skal	blot	nævnes	de	væsentligste:

FN’s Verdensmål
For	bæredygtig	udvikling

Herudover	bidrager	Skovlandbrug	projektet	også	til	
mål nr. 15 Livet på Land i	 forhold	 til	 bevarelse	 af	
biodiversitet,	 til	mål nr. 6 Rent Vand og Sanitet i 
forhold	 til	 sikring	af	drikkevandskvaliteten	 til	mål 
nr. 8 ved	at	tilbyde	beskæftigelse	til	udsatte	borgeres	
trivsel	og	sundhed.

Mål nr. 13 klimaindsats
Vores	projekt	har	 særligt	 fokus	på	CO2	 reduktion	 i	 landbruget	og	
fødevaresystemet.	 Iflg.	Klimarådet	har	danskerne	nemlig	 et	 at	 de	
største	klimaaftryk	fra	fødevareforbruget	i	verden	målt	pr.	indbyg-
ger.
Skovlandbrug	og	den	dermed	forbundne	opbygning	af	humuslaget	
har	et	potentiale	i	 forhold	til	binding	af	CO2	og	vil	således	kunne	
bidrage	aktivt	til	at	mindske	klimaeffekten.

Mål nr. 12 Ansvarligt forbrug og produktion
Her	er	projektet	med	en	lokal	og	miljøvenlig	produktion	af	plante-
baserede	 fødevarer	 eller	kødproduktion	med	holistisk	afgræsning	
med	til	at	mindske	transport,	emballage,	forurening	og	klimaaftryk	
og	er	er	dermed	et	godt	eksempel	på,	hvordan	et	bæredygtigt	forbrug	
og	en	bæredygtig	produktion	af	fødevarer	kan	se	ud.

Mål nr. 3. Sundhed og Trivsel
Med	nem	adgang	til	 lokale,	økologiske	 fødevarer	er	projektet	med	
til	at	fremme	motivationen	for	at	spise	frisk,	sund	og	lokalt	dyrket	
mad.	Forskning	viser	 i	 øvrigt	 at	mulighed	 for	 at	deltage	 i	havear-
bejde	og	tilknytning	til	fællesskaber	er	med	til	at	fremme	fysisk	og	
psykisk	velvære.
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MARIENDAL 
SKOVLANDBRUG
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Vi	ønsker	at	udvikle	et	jordbrug,	der	forholder	sig	aktivt/målrettet	til	vores	globale	ud-
fordringer	med	biodiversitet	og	klimaforandringer.

Målsætningen	er	 i	 lige	høj	grad	at	 fremme	biodiversiteten	og	øge	 jordfrugtbarheden	
gennem	binding	af	CO2	i	jordbunden.

Dette	søges	gjort	i	et	skovlandbrugssystem,	hvor	der	systematisk	arbejdes	med	regen-
erative	dyrkningsmetoder.	De	regenerative	dyrkningsmetoder	arbejder	målrettet	på	at	
genopbygge	jordfrugtbarheden	ved	at	understøtte	jordbundens	biologi.	I	denne	sam-
menhæng	er	den	vigtige	parameter	indholdet	af	kulstof	i	vækstzonen.	Centrale	værk-
tøjer er her:

•	 Reduceret	jordbehandling
•	 Blandingsafgrøder
•	 Efter-	/	følgeafgrøder
•	 Kompostering

Der	er	i	dansk	sammenhæng	begrænsede	erfaringer	både	med	skovlandbrug	og	de
regenerative	dyrkningsmetoder.	Samtidigt	er	der	et	klart	behov	for	udvikling	af	metoden	
i	det	økologiske	jordbrug.

Vi	forestiller	os	et	skovlandbrug	med	”alléer”	af	frugt-	og	nøddetræer	samt
biodiversitetsfremmende	hjemmehørende	arter	-	med	bærbuske	(og	andre	flerårige	ar-
ter)	på	begge	sider	af	trærækkerne.	Rækkerne	af	træer	og	buske	vil	stå	med	20-25	meters
afstand	med	en	maxhøjde	på	3	meter.
I	mellemrummene	vil	vi	dyrke	markafgrøder	som	grøntsager,	kløvergræs	og	korn	mv.	i	
et	rotationssystem.

Ved	at	kombinere	skovlandbrugets	flerårige	trævækster	med	de	regenerative	metoder	-
indenfor	rammerne	af	en	økologisk	godkendt	drift	-	får	vi	den	bredest	mulige	miljø-	og
klimamæssige	effekt.

Der	skal	udarbejdes	en	overordnet	plan	for	hele	området,	der	indrettes	med	skovland-
brug.	Vi	skal	nemlig	også	tage	højde	for	landskabet	–	dets	topografi	og	naturligt	fore-
kommende	biotoper.	Det	betyder	bl.a.	at	det	muligvis	ville	være	et	godt	element	på	et	
skrånende	areal	ned	mod	Vadbro	bæk	at	etablere	en	permanent	beplantning	af	træer	
på	et	mindre	område.

Det	skal	understreges,	at	vi	også	ser	det	som	vigtigt	at	bevare	en	vis	åbenhed	i	landsk-
abet.	”Skovdelen”	kommer	nok	til	at	udgøre	omkring	20	%	af	det	samlede	areal	og	vil	
i	øvrigt	som	nævnt	ikke	komme	over	en	højde	på	ca.	3	meter.	Man	kan	ved	placering	
af	beplantningen	sagtens	tilgodese	de	lange	kig	ind	i	skovlandbrugs-områderne,	hvor	
man	kan	opleve	konturerne	i	landskabet.

I	udarbejdelsen	af	det	endelige	design	vil	vi	søge	ekstern	konsulentbistand.

Målet med denne del af #grønnemariendal	er	at	udvikle,	teste	og	doku-
mentere,	hvordan	skovlandbrug	med	integrerede	regenerative	dyrkning-
smetoder	 kan	bidrage	 til	 at	 formindske	 landbrugets	CO2	udledning	og	
samtidig	øge	biodiversiteten.

10



Forskning
Dokumentationen	kan	ske	via	vores	partnere
•	 Innovationscenter	for	Økologisk	Landbrug	(se	interessetilkendegivelse)
•	 Forskere	fra	Institut	for	Agroøkologi,	Aarhus	Universitet		(se	interessetilkendegiv-

else).

Disse	 er	 engagerede	 i	 internationale	 forskningsprojekter	 omkring	 skovlandbrug	 og	
vores	håb	er,	at	vi	kunne	komme	med	i	nye	forskningsprojekter	og	dermed	sætte	Aar-
hus	Kommune	på	landkortet	ift.	fremtidens	landbrug.

PhD	studerende	Michael	Straarup	fra	Institut	på	Agroøkologi	på	Aarhus	Universitet	
vil	være	interesseret	i	at	måle	biodiversiteten	i	skovlandbruget	og	skriver	således	i	ved-
lagte	interessetilkendegivelse:

Institut	for	Agroøkologi	har	en	del	forskning	omkring	CO2	lagring	i	landbrugsjord,	som	
vi	kan	inddrage	(jfr.	Professor	Tommy	Dalsgaard).

Konsulent Julie	Rohde	Birk	 fra	 Innovationscenter	 for	Økologisk	Landbrug	besøgte	 i	
november	2021	Peters	Gartneri	for	at	tale	om	områdets	potentiale	som	Skovlandbrug.	
Julie	har	efterfølgende	sendt	vedlagte	støtteerklæring.	Her	et	citat:

“ Skovlandbrug er en forholdsvis ny type arealudnyttelse herhjemme, og der 
findes endnu ikke mange etablerede skovlandbrug – især ikke med grønsag-
sproduktion. 

Jeg har i regi af Økologisk Landsforening og Innovationscenter for Økologisk 
Landbrug arbejdet med forskning, udvikling og etablering af skovlandbrug 
siden 2018, primært pga. de grønne og samfundsgavnlige effekter, som vi fra 
udenlandsk forskning ved, at skovlandbrug har. En af de centrale effekter er 
den øgede biodiversitet, som opnås, når der etableres vedvarende kulturer i 
form af træer og buske på arealer, der ellers er i omdrift. 

Der er, for mig at se, potentiale i at videreudvikle gartneriet med en kombina-
tion at grønsagsproduktion og vedplanter med fokus på biodiversitet. Både 
for den lokale naturværdi, men også på sigt for læring og inspiration for kom-
mende skovlandbrug.

“ Skovlandbrug-modellen er en stadig mere populær dyrkningsform indenfor 
’nature-based solutions’ og skaber muligheder for både kulstofbinding, til-
bageholdelse af næringsstoffer og dyrevelfærd. Men indtil videre har der ikke 
været et udbredt fokus på at optimere mulighederne for biodiversiteten i skov-
landbrugssystemer. Med mit PhD-projekt ønsker jeg at undersøge mulighed-
erne for at skabe forskelligartede landbrugssystemer der samtidig tilbyder 
reelle levesteder for vilde planter, dyr og svampe både mht. biomasse og arts-
rigdom. Et muligt skovlandbrugsprojekt ved Mariendal vil give mig selv, såvel 
som andre forskere, mulighed for at følge og forske i udviklingen af et pioner-
jordbrug, der kan blive en model for andre landbrugere der gerne vil afsøge nye 
muligheder for bæredygtig produktion.
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Offentlighedens adgang til skovlandbruget
Vi	ønsker	i	bredest	mulig	omfang	at	formidle	viden	om	vores	arbejde	med	skovland-
brug	og	de	regenerative	dyrkningsmetoder.	Derfor	er	det	vigtigt	også	at	indbyde	offen-
tligheden.

Vi	vil	kunne	byde	publikum	indenfor	til	et	meget	varieret	område	med	alléer	af	frugt-
træer	og	frugtbuske	i	et	system	med	mindre	marker	med	grøntsager	/	urter,	kløvergræs	
med	sikrede	folde,	hvor	der	går	kreaturer	og	græsser.

Arealerne	 med	 skovlandbruget	 skal	 nødvendigvis	 indhegnes	 for	 at	 beskytte	 træer,	
buske	mv	mod	harer	og	rådyr.	I	praksis	bliver	det	med	et	vildthegn	(160	cm	højt)	ala	det	
hegn,	der	er	om	markerne	i	dag.	Vi	laver	låger	ind	til	skovlandbrugsarealerne.	Ved	disse	
låger	opsættes	information,	og	alle	interesserede	bydes	indenfor.	

På	arealerne	anlægges	et	stisystem,	som	kan	føre	publikum	rundt	i	hele	området,	så	
der	er	mulighed	for	at	følge	dyrkningen	og	udviklingen	af	den.	Der	vil	være	infoskilte	
ved	alle	de	forskellige	afgrøder.	Vi	vil	også	opsætte	bænke	og	borde,	hvor	man	kan	sidde	
og	nyde	sin	medbragte	mad.

Videnscenteret	vil	arrangere	offentlige	markvandringer,	hvor	årstidsaktuelle	temaer	i	
skovlandbruget	vil	blive	taget	op.	Det	vil	også	være	muligt	at	bestille	guidede	rundvis-
ninger	for	grupper,	ligesom	man	frit	kan	gå	rundt	på	egen	hånd,	når	man	ønsker	det.	

Lokale borgeres adgang
Borgerbonder	og	deltagere	i	Foejs	kurset	Jord	og	Planter	vil	deltage	i	udvikling	af	skov-
landbruget	og	selv	få	erfaring	med	de	regenerative	dyrkningsmetoder.
Kundebonder,	 borgerbonder,	 Foejs	 kursister	 og	 deltagere	 i	 de	 grønne	madkurser	 vil	
høste	afgrøder	til	deres	madlavning.

På	denne	måde	vil	borgerne	få	indsigt	i	både	skovlandbruget	og	i	hvordan	deres	fødevar-
er	produceres	på	en	klimavenlig	måde.
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I	disse	år	sker	der	en	stor	befolkningstilvækst	i	området	omkring	Malling,	Ajstrup	og	
Norsminde.	Drømmen	om	et	byliv	med	tætte	koblinger	til	naturen	og	et	lokalt,	kred-
sløb	med	mennesker	og	natur	i	bæredygtigt,	økologisk	og	socialt	samspil,	giver	mening	
for	mange.

Samtidig	 ser	 vi	 et	 stigende	 borgerdrevet	 engagement	 i	 at	 finde	 løsninger	 på	 de	 kli-
maproblemer	med	vores	landbrug	og	fødevaresystem.	En	trend	er	de	såkaldte	commu-
nity-supported	agriculture	systemer,	hvor	borgere	engagerer	sig	i	fødevareproduktion	
via	forskellige	medejerskabskonstruktioner.

Kundebonde	 abonnementsordningen	 er	 et	 eksempel	 på,	 hvordan	 borgere	 får	 en	 ny	
rolle	som	forbrugere.	Her	betaler	man	et	månedligt	abonnement	forud	og	er	dermed	
med	til	at	sikre	landmandens	likviditet.	Til	gengæld	får	kundebonden	del	i	høsten	og	
kan	selv	gå	i	marken	og	hente	grønsager	til	aftensmaden.

Foreningen	for	Økologisk	Jordbrugssamvirke	er	også	et	konkret	eksempel	på	en	ny	re-
lation	mellem	bonden	og	borgeren.	Foreningen	udbyder	et	kursus	Jord	og	Planter	til	
de	155	medlemmer.	Ca.	35	borgere	deltog	i	2021	i	hele	produktionsprocessen	lige	fra	
planlægning	af	afgrøder	i	foråret	til	høsten	i	efteråret.	Kursisterne	lægger	2	timers	ar-
bejde	i	marken	om	ugen.	Til	gengæld	kan	de	så	høste	til	eget	forbrug	og	senere	hente	
fra	lageret	i	vintermånederne.

Fødevareforbrugeren	får	hermed	en	ny	rolle,	hvor	borgeren	er	meget	tæt	på	produk-
tionen	af	den	mad,	man	sætter	på	bordet.	Vi	kunne	kalde	dem	for	borgerbonde.

Det	kunne	også	være	interessant	at	få	belyst,	hvilken	effekt	borgernes	engagement	i	
fødevareproduktionen	har	for	deres	forbrugsmønstre,	spisevaner	og	sundhed,	både	fy-
sisk	og	mentalt.	Det	kunne	også	være	interessant	at	se	på,	om	borgernes	engagement	
påvirker	deres	forståelse	for	og	engagement	i	andre	klima-	og	biodiversitetsaktiviteter	
i	Aarhus	Kommune.

Her	vil	vi	inddrage	forskere	fra	MAPP-centeret	på	Aarhus	Universitet,	der	forsker	netop	
i	klimavenlig	mad	og	forbrugervaner.	Se	venligst	interessetilkendegivelse	fra	professor	
Jessica	Aschemann-Witzel.

I	denne	del	af	projektet	vil	vi	undersøge,	hvad	det	betyder	for	borgerne	i	
Aarhus	syd	at	kunne	blive	en	del	af	produktionen	af	deres	egne	fødevarer	
og	indgå	i	et	aktivt	fællesskab	om	dette?	Hvilke	modeller	kunne	man	ud-
vikle?
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Som	 Klimarådet	 beskriver	 i	 sin	 rapport	 ”Klimavenlig	 mad	 og	 Forbrugeradfærd”,	 så	
udfordrer	 det	 nuværende	 danske	 fødevareforbrug	 Danmarks	 ambition	 om	 at	 være	
foregangsland	på	klimaområdet.	Danskerne	har	nemlig	et	af	de	største	klimaaftryk	fra	
fødevareforbruget	i	verden	målt	pr.	indbygger,	primært	fordi	vi	spiser	for	mange	ani-
malske	fødevarer.	Vores	madvaner	udfordrer	derfor	også	Aarhus	Kommunes	klimaam-
bitioner.

Iflg.	 rapporten,	 så	 er	 mange	 danskere	 i	 stigende	 grad	 bevidste	 om	 klimaaftrykket	
af	deres	mad,	men	det	er	svært	 for	dem	at	ændre	adfærd	bl.a.	 fordi	mange	 ikke	ved,	
hvordan	man	laver	lækker	grøn	mad.		Studier	viser,	at	komplekse	adfærdsændringer	–	
som	fx	ændringer	i	kostvaner	–	spreder	sig	lettest	i	tætte	netværk	såsom	vennegrupper,	
familier,	kollegaer,	foreningsbekendte,	naboer	etc.

Derfor	 foreslår	 vi	 etableringen	af	Mariendals	Grønne	Madværksted.	Værkstedet	kan	
have	til	huse	i	den	ledige	bygning	på	Mariendal	Gården,	suppleret	med	drivhuset,	som	
vi	i	2021	har	indrettet,	så	det	i	sommermånederne	kan	bruges	til	foredrag	og	arrange-
menter.

Målet	med	det	Grønne	Madværksted	er	at	tilbyde	borgere	i	Aarhus	at	lære	at	lave	smag-
fuld	og	smuk	mad	af	sæsonens	grønsager.	Kurserne	kan	tilbydes	f.eks.	familier	og	ven-
negrupper,	som	hen	over	sæsonen	deltager	i	mindre	kurser.	På	den	måde	bliver	om-
stillingen	til	mere	klimavenlig	mad	en	social	aktivitet,	som	studierne	anviser.

Vi	vil	 i	dette	projekt	 teste	og	dokumentere,	hvorvidt	Madværkstedets	
tilbud	 skaber	 reel	 forandring,	 så	 flere	 begynder	 at	 spise	 klimavenlig	
mad.	Dette	vil	ske	i	samarbejde	med	forskere	og	studerende	fra	AU.

Kurser med lokale kokke
Madkurserne	vil	blive	udviklet	og	afholdt	af	en	 række	 lokale	madbloggere	og	kokke.	
Vi	har	allerede	et	tæt	samarbejde	med	kok	Simon	Milwertz	Philipsen fra Malling og 
Anette	Hoeg,	madblogger	også	fra	Malling.	Begge	er	kundebonder	hos	Peters	Gartneri.	
Anette	Hoeg	er	også	konsulent	for	Organic	Plant	Proteins,	en	nystartet	dansk	virksom-
hed,	der	producerer	proteinrige	fødevarer,	der	i	første	omgang	bliver	baseret	på	granu-
later	fra	ærter	og	hestebønner.	Et	perspektiv,	der	kunne	være	interessant	at	inddrage	i	
kurserne.
Simon	Milwertz	Philipsen	har	været	kok	på	nogle	af	landets	bedste	restauranter,	han	
er	en	erfaren	underviser	og	ved	meget	om	smag	og	grønsager	og	madlavning	 i	hver-
dagen.	Han	har	bl.a.	skrevet	en	bog	om	Smag	og	har	 i	2021	været	med	til	at	udvikle	
vores	medarbejderevent	Sans&Samling,	hvor	medarbejdergrupper	høster	grønsager	og	
krydderurter	på	markerne	og	tilbereder	en	middag	over	levende	ild.	Dette	koncept	vil	
blive	videreudviklet	og	markedsført	i	2022.	Se	mere	her	http://www.petersgartneri.dk/
sans-og-samling.html
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Andre	kokke	og	grønne	madskribenter	kan	naturligvis	også	få	mulighed	for	at	tilbyde	
madkurserne.

Eksempler	 på	 workshops:	 Feks.	 Fermentering	 workshops,	 sylte	 workshops,	 suppe	
workshops,	workshops	med	fokus	på,	hvor	man	kan	få	proteinerne	fra,	når	man	vil	leve	
mere	bæredygtigt	osv.	

Madkurser for børn og familier
Anette	Hoeg,	 der	har	 stor	 erfaring	med	grøn	mad	 til	 børn,	 foreslår	 en	 række	kurser	
for	børn:	man	kunne	udvikle	et	 forløb	over	nogle	gange,	hvor	børnene	 så	markerne,	
fik	 lov	at	 røre	dufte	og	smage	og	 fulgte	processen	 fra	 jord	 til	bord.	De	enkelte	besøg	
kunne	så	slutte	af	med,	at	de	skulle	spise	en	ret	lavet	af	grøntsager	fra	marken.	Og	de	
kunne måske få et lille opskriftshæfte med nemme grøntsagsretter med hjem til deres 
forældre.	Så	kunne	de	lave	retterne	sammen	med	dem	derhjemme.	

Britta	Thorlann,	kreativ	værkstedslærer,	forfatter	(og	landmandsdatter),	vil	gerne	til-
byde	grønne	klassearrangementer	med	forældre,	hvor	familierne	kommer	med	i	mark-
en,	høster	og	laver	mad	selv,	mens	de	lærer	om	biodiversitet	og	klima.	Hun	vil	også	til-
byde	kursusforløb	for	bedsteforældre	og	børnebørn,	hvor	de	lærer	at	bruge	skov,	strand	
og	landbruget	til	at	skabe	nye	fællesoplevelser	og	derigennem	lærer	om	klima	og	bio-
diversitet.
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En	aktiv	og	inddragende	kommunikation	er	helt	central	for	dette	projekt.
Vi	har	allerede	beskrevet	en	række	oplevelses-	og	formidlingsaktiviteter	under	de	en-
kelte	delprojekter.	Disse	bør	suppleres	med	en	inspirerende	kommunikationsindsats	
på	web	og	de	sociale	medier	evt.	med	udvikling	af	egen	videokanal,	så	borgere	kan	følge	
årets	gang	i	marker	og	på	værkstedet.	En	løbende	pressekontakt	vil	også	være	et	vigtigt	
element	i	kommunikationsarbejdet.

Med	 al	 den	 aktivitet,	 borgerinddragelse,	 foredrag,	 forskere,	 madkurser,	 landmænd,	
gæster,	kommunikation	og	projektledelse,	så	får	vi	brug	for	lokaler.	Det	er	derfor,	at	vi	
håber	at	kunne	få	adgang	til	den	ledige	bygning	på	Mariendal	Gården	og	indrette	den	
til	et	Event-	og	videnscenter.

Endelig	kan	nævnes,	at	vi	er	blevet	kontaktet	af	Anne	Weber	Carlsen	 fra	Human	by	
Nature,	der	arbejder	med	regenerativ	ledelse.	De	er	interesserede	i	at	afholde	en	ræk-
ke	lederkurser,	hvor	deltagerne	kommer	tæt	på	naturen	ved	at	deltage	i	Skovlandbru-
gets	arbejde	med	regenerative	dyrkningsmetoder	som	inspiration	til	grøn	omstilling	i	
deres	virksomheder.
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Pernille	Kallehave
Projektleder

Telefon: 21 60 56 59 
Email: pernille.kallehave@gmail.com

Torben	Simonsen
v/	FOEJS

Telefon: 26 35 58 74
Email: torbensimonsen59@gmail.com

www.foejs.dk

KONTAKT

Peter Kirk-Haugstrup
v/	Peters	Gartneri

Telefon: 23 32 77 88 
Email: peterkirkhaugstrup@gmail.com

www.petersgartneri.dk
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Vedr. skovlandbrug på Peters Gartneri 
 
Peters Gartneri har kontaktet undertegnede for en vurdering af, hvorvidt etablering af skovlandbrug på gartneriet kan 
lade sig gøre, og hvorvidt det vil gavne biodiversiteten på gartneriets arealer.  
 
Jeg har besøgt gartneriet d. 18. november 2021, hvor jeg fik en rundvisning på arealerne og en snak med Peter Kirk-
Haugstrup om hans ønsker vedr. biodiversitetsfremmende skovlandbrug. Det er min forståelse, at Aarhus Kommune 
har varslet opsigelse af de bortforpagtede arealer, som gartneriet befinder sig på, med henblik på at udlægge 
arealerne til natur. Det er også min forståelse, at gartneriet på den baggrund vil forsøge at indgå med kommunen i en 
dialog omkring, hvorvidt der kan opnås dispensation fra denne beslutning, hvis der tages initiativer for at højne 
biodiversiteten på omtalte arealer.  
 
Det er min umiddelbare vurdering, at arealerne egner sig godt til etablering af et innovativt skovlandbrug med 
kombineret produktion af grøntsager, som nu, med tilføjelsen af fx æble- og nødde-, og bærproduktion ved plantning 
af træer og buske samt plantning af biodiversitetsfremmende, hjemmehørende arter.  
 
Skovlandbrug er en forholdsvis ny type arealudnyttelse herhjemme, og der findes endnu ikke mange etablerede 
skovlandbrug – især ikke med grøntsagsproduktion. Jeg har i regi af Økologisk Landsforening og Innovationscenter 
for Økologisk Landbrug arbejdet med forskning, udvikling og etablering af skovlandbrug siden 2018, primært pga. de 
grønne og samfundsgavnlige effekter, som vi fra udenlandsk forskning ved, at skovlandbrug har. En af de centrale 
effekter er den øgede biodiversitet, som opnås, når der etableres vedvarende kulturer i form af træer og buske på 
arealer, der ellers er i omdrift. Alene den permanente udtagelse af agerjorder højner biodiversiteten, men vi arbejder 
dertil med udvælgelse af hjemmehørende arter og reduceret eller ingen jordbearbejdning på de udtagne arealer, 
hvilket også er med til at skabe habitater for vilde dyr og planter.  
 
Der er, for mig at se, potentiale i at videreudvikle gartneriet med en kombination at grøntsagsproduktion og vedplanter 
med fokus på biodiversitet. Både for den lokale naturværdi men også på sigt for læring og inspiration for kommende 
skovlandbrug.  
 
Vedr. dokumentation for effekten af skovlandbrug på biodiversitet kan jeg henvise til publikationen Skovlandbrug – et 
inspirationskatalog fra 2018, hvor vi foretager en overordnet og præliminær vurdering af biodiversitetspotentialet i fire 
konkrete skovlandbrug; https://issuu.com/okologidk/docs/skovlandbrug_b78dd1a2469b30 
Denne vurdering er efterfølgende, på foranledning af Landbrugsstyrelsen, blevet behandlet af DCA; 
https://pure.au.dk/portal/files/148599552/SkovlandbrugScenarierDK_30032019.pdf  
Der findes desuden omfattende udenlandske studier vedr. skovlandbrugs positive effekt på biodiversitet. 
 
Med venlig hilsen 
 
Julie Rohde Birk 
Projektleder 
Tlf.: 40616543 
Mail: juli@icoel.dk  
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The School of Business and 
Social Sciences is triple 
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AACSB (the Association to 
Advance Collegiate Schools 
of Business) , EQUIS 
(European Quality 
Improvement System) and 
AMBA (Association of MBAs) .  
 

 
 
 
As Professor at and Center leader of the MAPP Centre – Research on Value Creation 
in the Food sector at the Department of Management, Aarhus School of Business and 
Social Sciences, Aarhus University, my research focuses on marketing and consumer 
behaviour challenges along the supply chain of fast-moving consumer goods in gen-
eral and food in specific, and especially issues around health and sustainability and 
opportunities for improvements to the benefit of society. I am also a member of the 
research group on Sustainability and Marketing at our Department. 
 
The project idea of Mariendal Skovlandbrug is interesting for MAPP researchers 
given we work on the improvement of the food system, in particular with regard to 
sustainability issues, and the involvement of consumers within this transition. The 
project allows connecting work on authentic and local food acceptance, community 
supported agriculture approaches, consumer co-creation, citizen involvement, sus-
tainability communication, citizen circularity understanding, just to name a few.  
 
I thus support the project and can see interesting research opportunities connected to 
the project. 
 
Jessica Aschemann-Witzel 
 
Aarhus, 14.12.2021 
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INSTITUT FOR AGROØKOLOGI 

 
 

Interessetilkendegivelse 

Til hvem det måtte vedrøre.  
 
I forbindelsen med udarbejdelsen af mit PhD-projekt, har jeg i løbet af de seneste par 
uger haft en inspirerende korrespondance med forskningsrådgiver Pernille Kallehave 
om Peters Gartneri og et muligt skovlandbrugsprojekt ved Mariendal. Skovlandbrug-
modellen er en stadig mere populær dyrkningsform indenfor ’nature-based solutions’ 
og skaber muligheder for både kulstofbinding, tilbageholdelse af næringsstoffer og dy-
revelfærd. Men indtil videre har der ikke været et udbredt fokus på at optimere mulig-
hederne for biodiversiteten i skovlandbrugssystemer. Med mit PhD-projekt ønsker jeg 
at undersøge mulighederne for at skabe forskelligartede landbrugssystemer der samti-
dig tilbyder reelle levesteder for vilde planter, dyr og svampe både mht. biomasse og 
artsrigdom. Et muligt skovlandbrugsprojekt ved Marienlund vil give mig selv, såvel 
som andre forskere, mulighed for at følge og forske i udviklingen af et pionerjordbrug, 
der kan blive en model for andre landbrugere der gerne vil afsøge nye muligheder for 
bæredygtig produktion. 
 
Venlig hilsen 
 
 
 
Michael Straarup Nielsen 
PhD-studerende ved Agroøkologi, AU Foulum. 
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