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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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