Projekt:

Interaktive scenarier for
landbrugets fremtid
Velux Fondenes seneste bevilling er et skoleeksempel på
den type samarbejde, som fondene ønsker at fremme.
LANDBRUGSFREMTID
ELLEN Ø. ANDERSEN

Med Det Økologiske Råds formand, Bo Normander, som projektleder har rådet
sammen med forskere fra universiteterne i København og Aarhus fået 4,5
millioner kroner fra Velux Fondene til et treårigt projekt om forskellige scenarier
for dansk landbrugs fremtid både på kort sigt og på langt sigt frem mod 2050.
»Der er en masse forskningsviden, som aldrig kommer ud over rampen, så Det
Økologiske Råds vigtigste rolle i projektet er at formidle gennem en interaktiv
hjemmeside, hvor man kan selv lave scenarier for fremtidens landbrug ved at
ændre på en række forhold – hvor rene vandløb skal være, hvor meget økologi,
hvor mange ansatte i landbruget og så videre«, fortæller Bo Normander.
Hjemmesiden vil henvende sig til uddannelsessektoren fra gymnasieniveau og
opefter, samt til natur- og landbrugsinteresserede i almindelighed. Det faglige
grundlag leveres af forskere fra Fødevareøkonomisk Institut ved Københavns
Universitet og Institut for Akroøkologi ved Aarhus Universitet. Projektet ventes
også at resulteret i videnskabelige artikler.
Dermed er det et skoleeksempel på det brede samarbejde og den formidling,
som Velux Fondene gerne vil fremme på bæredygtighedsområdet.
»Det er ret unikt, også i europæisk sammenhæng, det Velux Fondene gør med
at koble forskning og formidling og også det politiske på den måde«, siger Bo
Normander.

Koblingen til det politiske i dette projekt kommer blandt andet via Det Økologiske
Råds medlemskab af følgegruppen for regeringens Natur- og
Landbrugskommission.
De tre parter har selv fundet sammen. I andre tilfælde spiller fondene rollen som
Kirsten Giftekniv, fortæller fondenes ansvarlige for bæredygtighedsprogrammet,
fondsråd Helene Bjerre Jordans.
»Folk kommer til os med deres ideer, eller vi hører om det. Under dialogen siger
vi måske: Kunne det være en idé at få WWF Verdensnaturfonden med til at
kommunikere de forskningsresultater? Hvis det vækker interesse, opfordrer vi
parterne til at finde ud af, om de passer sammen. Vi er ikke til
tvangsægteskaber, men vi kan godt lide dating«, siger Helene Bjerre Jordans.
På den måde blev der for eksempel skabt forbindelse mellem ICC, det
internationale råd for inuitter, og WWF, som sammen har fået en bevilling på 3,8
mio. kroner til at se på styrket regulering af råstofindvinding i Grønland.
Bæredygtighedsprogram har ikke ansøgningsfrister. Hvis sekretariatet finder en
idé interessant, opfordres ansøgerne til at skrive et kort papir, som bliver forelagt
bestyrelserne. Hvis de er interesserede, er næste skridt en formel ansøgning,
hvor eksterne fageksperter inddrages i vurderingen. Svaret er ikke givet på
forhånd, understreger Bo Normander, som har fået nej til ansøgninger til to
tidligere versioner af landbrugsprojektet.

