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Hvordan bevarer vi klodens biodiversitet? To tilgange, der har fået stor opmærksomhed i de
seneste år, er ”land sparing”, hvor fx landmænd intensiverer landbrugsdriften for at øge
produktiviteten. Teoretisk betyder det, at ekspansion ind i naturarealer kan begrænses eller
arealet med natur ligefrem kan øges. Modsat er der ”land sharing”, hvor der anvendes
miljøvenlige metoder eller tænkes en anderledes struktur i landskabet, der vil fremme
biodiversiteten i selve produktionsfladen. Symposiet har fokus på biodiversitet inden for det
kontinuum, ”land sharing–land sparing” udgør i vores danske produktionslandskab særligt med
fokus på det åbne land. 

Symposiet opdaterer dig på den nyeste faglige og forskningsmæssige viden. Der gives faglige
indlæg til, hvordan vi kan fremme biodiversiteten og sikre bedre sammenhæng af levesteder i
det danske landskab bl.a. med inspiration fra udenlandske undersøgelser. Vi har to af verdens
førende forskere, Professor Andrew Balmford og Professor David Kleijn, til henholdsvis at
introducere os til emnet og give os en række "take home messages" baseret på internationale
erfaringer. Derudover tager en række danske eksperter og topforskere fat inden for to
kategorier:

·      Hvordan afsætter vi areal til biodiversitet fra det eksisterende produktionsareal?
·      Hvordan sikrer vi bedre biodiversitet i fremtidens produktionslandskab?

Med symposiet forventer vi at bidrage til fremtidens planlægning og forvaltning, der vil være
nødvendig for at bidrage til den gennemgribende forandring, der ifølge IPBES og EU-
Kommissionen er nødvendig for at vende biodiversitetskrisen og skabe den nødvendige plads. 

Symposiet er arrangeret af IPBES Danmark på en bevilling fra 15. Juni Fonden. 
Der er kaffe og rundstykker fra kl. 9.00. Programmet begynder kl. 9.45. 
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10.00 Mentimeter
Jørgen Aagaard Axelsen og
Beate Strandberg
Seniorforskere, Aarhus Universitet

10.10
KEYNOTE
Landscape level: Land sharing vs. land 
sparing - a global perspective (online)

Andrew Balmford 
Professor, University of Cambridge

10.50
Land sharing & land sparing:
Fra IPBES-rapporternes anvisninger 
til dansk virkelighed

Anders Barfod
Lektor, Aarhus Universitet 
IPBES Danmark styregruppemedlem

11.00 KAFFE/TE

9.00 RUNDSTYKKER & KAFFE/TE

9.45 Velkomst og opening statement Brian Vinter
Prodekan, Aarhus Universitet
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11.20
Main conclusions in the new report on
protected areas in Denmark from the
Biodiversity Council

Signe Normand
Professor, Aarhus Universitet

11.40
Udtagning af lavbundsjord i Danmark
- en mulighed for mere og vildere
natur?

Hans Henrik Bruun
Lektor, Københavns Universitet 

12.00
Planlægning og jordfordeling i det
åbne land: Hvordan kan biodiversitet
og produktionskabalen gå op?

Peter Stubkjær
Lektor, IGN, Københavns Universitet

12.20 FROKOST

VELKOMST
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Hvordan afsætter vi areal til biodiversitet fra det eksisterende
produktionsareal?

Land sparring & land sharing



13.20
Hvordan skal landbruget leve op til
målene i EU's biodiversitetsstrategi i
2030?

Tommy Dalgaard
Professor, Aarhus Universitet, Foulum

13.40 Biodiversitet som ressource i og
omkring det dyrkede land

Stine Kramer Jakobsen
Adjunkt, PLEN, Københavns Universitet

14.00 Nye dyrkningsmetoder i landbruget,
der fremmer biodiversitet

Jørgen Aagaard Axelsen og 
Beate Strandberg
Seniorforskere, Aarhus Universitet

14.20 Inspiration: Hvordan kan et landbrug
drives i praksis? 

Lone Vitus
Brandbygegaard

14.40  

15.50
KEYNOTE 
Innovation: The future open landscape
in Denmark

David Kleijn
Professor, Wageningen University

16.20 Mentimeter
Jørgen Aagaard Axelsen og 
Beate Strandberg
Seniorforskere, Aarhus Universitet

16.30 AFSLUTNING
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Kaffebordsdiskussion
Handlemuligheder for bedre plads til biodiversitet i fremtidens danske landskab med udgangspunkt i en 
forandring af det åbne land.

Hvordan sikrer vi bedre biodiversitet i fremtidens 
produktionslandskab?

KAFFE/TE & KAFFEBORDSDISKUSSION


