
      

Invitation til deltagelse i projektet om Mad – ”Madens fremtid er vores fremtid”  

Foreningen Det Fælles Bedste har i samarbejde med 15 andre organisationer igangsat projektet ”Madens fremtid er 

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

   I og jeres forening/organisation har 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 kl. 16.30-20.00 i Aarhus med start 12. sept. 2022 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. Det er videnskabens beretning. 

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

biodiversitet. Samtidig med at den forgifter jorden, havene, drikkevandet, vore fødevarer og dermed os1. Ødelæggelserne er 

allerede begyndt, jævnfør den igangværende fødevarekrise. 

”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”  

siger to af verdens førende klimaforskere, Johan Rockstrøm og Owen Gaffney, i deres nye bog Klodens Grænser2. 

Inden det bliver for sent. Derfor har vi sat fokus på mad. På den måde vi producerer og forbruger maden på, både fra land 

og fra havet. For vi er nødt til at handle, omlægge omgående og massivt. Og det kan vi. For langt de fleste løsninger kender vi 

allerede, de skal bare formidles, implementeres og bruges i stor skala. Og der skal skabes de rigtige rammer for dem. 

• Forbrugerne kan omlægge kostvaner til plantebaseret kost med enorm effekt på, hvad der dyrkes og sælges.  

• Borgere og foreninger kan med hjælp fra stat og kommuner opkøbe jorde og landbrug, dyrke klimavenligt og indrette 

dyrkningen så landbruget i stedet for at være den største udleder af CO2 bliver den største lagrer af CO2.  

• Sammen med fødevareproducenter, foreninger og forskere kan vi starte dyrkningsformer, som understøtter den 

truede biodiversitet, genopbygger mulden, sikrer vandet og producerer giftfri mad, der ikke skaber sygdom.   

• Virksomheder, detailhandel, restauranter m.v. kan producere, servere og forhandle plantebaseret, klimavenlig mad. 

Det er fremtidens mad med de største forretningsmuligheder.  

• Og vi kan organisere hele madproduktionen på helt andre, demokratiske og bæredygtige måder, der er økonomisk 

rentable modsat den nuværende madproduktion. Sådan er der en meget lang række af løsninger. 

Men det kræver, at en masse mennesker, virksomheder og organisationer kender både problemerne og løsningerne. At vi 

bliver mange nok og stærke nok til at handle. Civilsamfundet og ngo’erne kan have en helt afgørende rolle i omstillingen bl.a. 

ved at skabe de partnerskaber mellem forskere, uddannelser, borgere, ngo’er, virksomheder og landbrug, som FN’s klimapanel 

igen og igen påpeger nødvendigheden af. Dette projekt er en start på det. Og du kan være med. 

Fra Seminar til National Handlingsplan. På basis af Seminaret plus bedste viden og erfaringer formulerer et større 

netværk af organisationer i fællesskab en National Handlingsplan med konkrete omstillingshandlinger og reformer.  

   En Drejebog for omstillingen til en biodivers og klimavenlig madproduktion og -forbrug, der er socialt retfærdig. Drejebogen 

tilgår alle centrale aktører samt medier i landet og viser, 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 at skabe omstilling 

og dér, hvor det er muligt, selv starte den. 

Praktisk - Projektstart 12. september 2022 i salen i Elværket, Thorsvej 4, 8230 Åbyhøj Aarhus. Herefter hver 14. dag, 16.30-20.00.  

Tilmelding kan ske via mail til sekretariat@detfaellesbedste.dk  med oplysning om navn, adresse, mail, mobil senest 9. sept. 2022.  

Mærk mailen ’Madprojektet’. Prisen for hele forløbet på 12 gange er 400. kr. Man er endelig tilmeldt ved indbetaling af 400 kr. til Det Fælles 

Bedste på reg. 1687 og konto 3231672787, alle modtager kvittering. Program med temaer, datoer og oplægsholdere er vedhæftet.  

                                            

                                            De bedste hilsner - på vegne af Det Fælles Bedste og de 15 samarbejdspartnere  
Greenpeace, NOAH, Mellemfolkeligt Samvirke Aarhus, Dansk Vegetarisk Forening, Frie Bønder Levende Land, Regenerativt Jordbrug, 

Permakultur Danmark, Foreningen Andelsgaarde, Landsforeningen Levende Hav, Køge Fælles Jord, Havforeningen BLAK, Landsforeningen 

mod Svinefabrikker, Danmarks Naturfredningsforening Aarhus, Doughnut Economics Lab (DEAL UK), Institut for X.  

                                                              Niels Aagaard, formand for foreningen Det Fælles Bedste    

 
1   Jf. en af de mest omfattende analyser af verdens fødevareproduktion: IPES FOOD: “From Uniformity to Diversity”, juni 2016  
2 ”Klodens Grænser” af Johan Rockstrøm & Owen Gaffney, Informations Forlag 2022, fra kap. 11 s. 134. 
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