
 

Invitation til studerende på landets universiteter og øvrige uddannelser 

Til deltagelse i projektet om Mad – ”Madens fremtid er vores fremtid”  

Foreningen Det Fælles Bedste har i samarbejde med 16 andre organisationer igangsat projektet ”Madens fremtid er 

vores Fremtid”. For mad er den største enkeltfaktor bag klodens ulighed, klima- og miljøkriser.  

Som studerende har du en unik mulighed for at deltage i første del af projektet, et seminarforløb på ½ år, hvor 

nogle af de mest kompetente på feltet i Danmark holder oplæg om ”de største udfordringer og de bedste 

løsninger”. Det foregår 12 gange, hver 14. dag i tidsrummet 16.60-20.00 i Aarhus med start 12. sept. i Elværket. 

Baggrunden. Danmark og verden har en industriel fødevareproduktion der, hvis vi fortsætter som nu, inden for dette 

århundrede vil ødelægge planeten og undervejs skabe voldsomme klimaforandringer, flygtningestrømme, muldflugt, 

vandmangel, tørke og sult i store dele af verden, herunder Europa. Sådan er videnskabens beretning gennem årtier. 

Madproduktionen vil forårsage regionale borgerkrige og konflikter, en massiv social ulighed globalt, udryddelse af biodiversitet. 

Samtidig med at den forgifter jorden, havene, drikkevandet, vore fødevarer og dermed os. Ødelæggelserne er allerede 

begyndt, jævnfør den igangværende fødevarekrise, sommeren 2022. 

”Mad afgør vores fremtid på Jorden. Går det galt på den front, går det galt med både os og kloden (…) den ultimative kamp om,  

hvorvidt vi indfrier Parisaftalens mål, står og falder med, om vi kan omstille det globale fødevaresystem”  

sådan siger to af verdens førende klimaforskere, Johan Rockstrøm og Owen Gaffney, i deres nye bog Klodens Grænser 

Seminarforløbet. En række førende forskere og eksperter bidrager med oplæg om fx ”Den globale fødevaresituation” og 

dens konsekvenser for klima, biodiversitet, vand, muld, for fødevaresikkerhed, sult og ulighed. Vi analyserer ”Agroindustriens 

rolle” globalt og i Danmark. Der tegnes en profil af dansk landbrug; dets mange kriser analyseres og konsekvenserne for hele 

samfundet beskrives. Vi gennemgår EU’s og dansk landbrugspolitik og landbrugets indflydelse på folkesundheden, 

økosystemernes trivsel, biodiversitet, havmiljøerne m.v.  

Hovedvægten lægges på at vise, hvad vi kan gøre i stedet – tegne et klart billede af fremtidens bæredygtig madproduktion og  

madforbrug fra land og hav, og hvordan vi kan bevæge os derhen. Vise hvordan vi omstiller til et klimavenligt og biodiverst 

landbrug. Med nye korte værdikæder i en lokaliseret, Doughnutøkonomi. Med nye måder at dyrke på og nye ejerformer. 

Hvordan mad kan produceres uden klimabelastning, uden gifte, tungmetaller, pesticider og overforbrug af kvælstof osv. Se 

vedhæftede foreløbige program med oplægsholdere.   

Det er en enestående chance for at få viden og erfaringer på dette afgørende område. Og det kan fx indgå som baggrund for 

et projekt under dit studie. Alle foredrag vil foregå i Aarhus og prisen for hele seminarforløbet på ½ år er 400 kr.  

Professor ved Aarhus Universitet Biologi, Peter Grønkjær, der medvirker i seminaret, skriver bl.a. følgende i sin anbefaling: 

”Projekt ”Madens fremtid er vores fremtid” tager det nødvendige holistiske favntag med hele vores fødevaresystem og 

inddrager alle relevante aktører. Jeg er derfor begejstret for at være en del af projektet, bidrage med viden om havet og lære fra 

alle de andre deltagere i projektet.” Professor ved RUC Agronomics, Henrik Hauggaard-Nielsen, skriver i sin anbefaling ”Jeg ser 

frem til at følge projektet, alle tankerne bagved og de konkrete initiativer og derigennem blive inspireret og klogere”.  

Fra Seminar til National Handlingsplan. Seminaret føres videre i et større netværk af organisationer som i fællesskab 

formulerer en National Handlingsplan med konkrete omstillingshandlinger og reformer. Drejebogen tilgår medier og samtlige 

centrale aktører. Den viser gennem sine forslag, konkret hvordan hver enkelt af disse kan bidrage. Fra Folketing til byråd, 

erhvervsliv, detailhandel og landbrug, forskning og uddannelser, borgere, husholdninger og ngo’er. Målet er omstilling. 

Praktisk - Projektstart 12. september 2022 i salen i Elværket, Thorsvej 4, Aarhus. Herefter ca. hver 14. dag, 16.30-20.00.  

Tilmelding sker via mail til sekretariat@detfaellesbedste.dk  med oplysning om navn, mail, mobil senest 5. sept. 2022. Mærk venligst mailen 

’Madprojektet’. Prisen for hele forløbet på 12 gange er 400. kr. Man er endelig tilmeldt ved at indbetale 400 kr. til Det Fælles Bedste på  

reg. 1687 og konto 3231672787. Flere oplysninger: Niels Aagaard, 4018 9019, niels@detfaellesbedste.dk.  

 

På vegne af Det Fælles Bedste og de 17 samarbejdspartnere 

De bedste hilsner,  

Niels Aagaard, formand for foreningen Det Fælles Bedste  

mailto:sekretariat@detfaellesbedste.dk

