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Vedr. bestillingen: ”Oplæg til beslutningsgrundlag for MFVMs eventuelle 
bestilling af en ”årlig faglig rapport med opdatering af økologiens bidrag 
til samfundsgoder”. 

 
Landbrugsstyrelsen har i en bestilling dateret d. 9. maj 2018 bedt DCA – Nationalt 
Center for Fødevarer og Jordbrug – om et oplæg til ”hvordan en opgave med en lø-
bende opdatering af økologiens effekter i en årlig publikation med de seneste forsk-
ningsresultater, der er relevante i en dansk kontekst kan udføres”.   
 
Nedenfor følger en besvarelse, der er udarbejdet af Direktør Niels Halberg fra DCA´s 
Centerenhed. Besvarelsen er udarbejdet som led i ”Rammeaftale mellem Miljø- og 
Fødevareministeriet og Aarhus Universitet om forskningsbaseret myndighedsbetje-
ning af Miljø- og Fødevareministeriet med underliggende styrelser 2018-2021”. 
 
 
Venlig hilsen 
 
Klaus Horsted 
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Vedr.: Oplæg til beslutningsgrundlag for MFVMs eventuelle bestilling af en ”årlig faglig 

rapport med opdatering af økologiens bidrag til samfundsgoder” startende fra 2019 
 
 
Kære Rasmus Nimtofte 
 
Det er med stor interesse, vi har modtaget ministeriets anmodning om et fagligt bidrag til 
beslutningsoplæg for, om en årlig rapport om økologiens effekter skal bestilles fra 2019. 
 
Vidensyntesen fra 2015 (publiceret i foråret 2016) blev til i en tværfaglig proces i regi af ICROFS, der 
involverede omkring 70 eksperter fra forskellige fagmiljøer på danske universiteter og i den private 
sektor. Det var et omfattende og meget grundigt stykke arbejde baseret på både dansk og udenlandsk 
litteratur med afsluttende konklusioner og identifikation af fremtidig forskningsbehov. Det samlede 
budget for udarbejdelsen var på DKK 3.465.840 og inkluderede 44 person-måneder. 
 
Det er vores vurdering, at det i 2019 vil være relevant med en gennemgang og opdatering af de 
enkelte kapitler i forhold til nye forskningsresultater (danske og udenlandske) og samtidig en 
evaluering af, om det giver anledning til ændringer i konklusionerne fra 2015 på de enkelte kapitler og 
det afsluttende sammendrag.  
 
På den baggrund bør det desuden vurderes, om der er behov for en egentlig opdatering og/eller 
nytænkning af økologiens bidrag til samfundsgoder eventuelt med særlig fokus på enkelte kapitler 
f.eks. i forhold til økonomi, erhvervs- og landdistriktsudvikling. 
 
Vi vurderer, at der er behov for 1-3 person-måneder pr. kapitel afhængig af omfanget af ny litteratur 
samt udgifter til workshops. ICROFS vil, ligesom ved Vidensyntesen fra 2015, have behov for at 
inddrage en række forskere (inkl. udenfor AU) og eksperter fra erhvervet i en tværfaglig proces. 
ICROFS indsats som koordinator og forskeres bidrag vil formentlig kræve, at der bevilliges midler 
specifikt til opgaven. 
 
Vi ser således et behov for opdatering. Vi vil dog ikke umiddelbart anbefale en årlig opdatering fra 
2019, idet videnopbygning ikke forventes at ske med en hastighed, der gør dette relevant. Det er vores 
vurdering, at mængden af ny viden på årsbasis er for begrænset til at balancere nytten af en opdatering 
med udgifterne dertil. Vi anbefaler derfor, at en eventuel jævnlig opdatering sker med et større 
tidsinterval. 
 
Mvh 
 
 
Niels Halberg 
Direktør 
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