KONTRAKTER FOR MILJØGODER

HVORFOR NYE MILJØKONTRAKTER?

EFFECT er et
Europæisk H2020
forskningsprojekt
som har til formål
at udvikle og teste
kontraktformer, der
kan levere forbedret
miljøkvalitet i
landbruget.

Med et øget fokus på miljø og klima er der
kommet øget pres på arealanvendelsen i
det åbne land. Landbruget er blevet mere
miljømæssigt bæredygtigt men opnåelse af
miljø- og klimamålsætninger er stadigt et af de
mest udfordrende Europæiske politikområder.
EU og nationale miljøprogrammer er derfor
stadig nødvendige for at implementere
obligatoriske og frivillige indsatser for at nå
målene.
Miljøkontrakter bliver allerede anvendt i EU, men
de er ofte omkostningsfulde eller ineffektive og
har været beskyldt for at være uretfærdige eller
for bureaukratiske.
Det er derfor vigtigt at nye kontrakformer
bliver udviklet og testet empirisk. Miljø og
landbrugsinteressenter har brug for bedre
vejledning omkring hvornår og hvor forskellige
kontrakformer kan sikre de største miljø- og
klimaeffekter.
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PROJEKTETS FORMÅL:
• Udvikle og designe nye kontraktformer med
•
•
•

•

•

•

lodsejere lokale aktører og interessenter;
Teste kontrakterne med case-områder i Europa;
Bidrage til at landbrugets indtjening bliver
afstemt med opnåese af klima- og miljøgoder;
Indrage sociale og adfærdsmæssige aspekter
omkring beslutningstagning i vurdering af nye
kontrakter;
Forbedre samarbejdet mellem
forskningsområder: naturvidenskaberne,
agronomi, jura, økonomi og andre
samfundsvidenskaber;
Opbygge et internationalt konsortium, der
kan lære fra erfrainger på tværs af lande og
discipliner;
Give input til beslutningstagere og landbrugets
interessenter omkring effektivt design af
miljøkontrakter.
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