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Landbruget - Valgavis for Det Fælles Bedste 

 

LANDBRUGET er den største enkeltudleder af CO2 i Danmark – 

Kun en massiv omlægning kan løse problemerne 

 
Landbruget er den største enkeltudleder af CO2 i Danmark. Ved at omlægge til andre dyrkningsformer og et 
klimavenligt regenerativt landbrug kan landbruget imidlertid blive den største CO2-absorberende faktor. Og 
derved gå fra at være et altoverskyggende samfundsmæssigt problem til at være en del af løsningerne. 
   Kødindustrien dominerer dansk landbrug, optager 80% af jorden, står for 90% af udledningerne og tjener 
alligevel nærmest ingen penge. Ved at skifte fra kød til planter kan vi både øge madproduktionen og frigive 
vigtig plads til skov, miljø og vild natur og dermed understøtte biodiversiteten.  
   Landbruget må og skal omstilles væk fra den nuværende landbrugsstruktur, der skader vores samfund på 
samtlige parametre. I stedet for at se omstillingen som en trussel kan vi se den som et enormt potentiale for 
klima og miljø, for folkesundhed, for liv og jobs på landet – og ikke mindst som en mulighed for landbruget selv. 

 

Af Niels Aagaard og Kristine Friis 
 
1. Udfordringerne  
 
”Mad er den primære årsag til, at vi overtræder de mest kritiske planetære grænser: land, biodiversitet, klima og 
næringsstoffer. Det truer vores klodes stabilitet og modstandskraft” Sådan skriver de anerkendte klimaforskere Johan 
Rockstrøm og Owen Gaffney i ”Klodens Grænser” Informations Forlag, 2022. 
   
”Mad afgør vores fremtid på Jorden. Går det galt på den front, går det galt med både os og kloden (…) hvorvidt vi 
indfrier Parisaftalens mål, står og falder med, om vi kan omstille det globale fødevaresystem.”(samme)  
 
Danmark og verden har en industriel fødevareproduktion der, hvis vi fortsætter som nu, inden for dette århundrede 
vil ødelægge planeten og undervejs skabe klimaforandringer, flygtningestrømme, muldflugt og sult. Den vil forårsage 
regionale borgerkrige og konflikter, en massiv social ulighed globalt, udryddelse af biodiversitet samtidig med at den 
forgifter jorden, havene, drikkevandet og fødevarerne1. Problemerne er massive. Vi skal finde løsningerne. 

                                                           
1 Jf. en af de mest omfattende analyser af klodens landbrug, forestået af en international gruppe af fødevareeksperter - IPES FOOD: “From 
Uniformity to Diversity”, juni 2016, https://www.agroecologynow.com/wp-content/uploads/2016/06/UniformityToDiversity_FullReport.pdf  

https://www.agroecologynow.com/wp-content/uploads/2016/06/UniformityToDiversity_FullReport.pdf


2 
 

 

Klima. Dansk landbrug står for 35% af alle danske CO2 udledninger og optager 62% af al dansk jord. Hele 80% af 
landbrugets jord bruges til at dyrke foder til køer, svin og høns, der står for 31% af vores CO2 udledning. I 2035 vil 
erhvervet stå for 50% af al danske udledninger, hvis vi fortsætter som nu. 
 
Samlet set er landbruget den største enkeltudleder af CO2 i Danmark. Ved omstilling til et bæredygtigt, regenerativt 
landbrug vil dansk landbrug imidlertid kunne blive den største faktor bag CO2-fangst og -lagring. Og fra at være en 
del af klima problemet, ville man blive en del af løsningen. Så ville 62% af landets areal skabe kulstoflagring. 
 

Biodiversitet. Landbruget er den største ødelægger af Danmarks biodiversitet. Miljøgifte som pesticider og 
Roundup slår jordens myriader af regnorme, insekter, mikroorganismer, bakterier og andet liv ihjel. Det skaber 
grønne ørkener, hvor intet liv findes, og det ødelægger i næste omgang fugleliv og andet dyreliv, der skulle leve i 
vores natur. Op mod 2/3 af al dansk areal er udsat for disse påvirkninger og vores natur forringes hastigt. Samtidig 
ødelægger næringsstoffer og pesticider fra landbruget vore vandløb og havmiljøer og deres biodiversitet. 
 
Men ved omlægning til andre dyrkningsformer kunne landbruget blive en del af løsningen. Et biodiverst landbrug er 
modstandsdygtig ift. klimaændringer og svingninger i fødevarepriser, fordi man dyrker mange forskellige slags 
afgrøder og systematisk understøtter biodiversiteten ved at spille sammen med naturen i stedet for at kæmpe imod 
den.  
 

Økonomi. Dansk landbrug ejes af 0,6% af befolkningen, men besidder råderetten over 62% af jorden i Danmark. I 
dag minder ejerskabet af den dansk jord i uhyggelig grad om ejerskabet over jorden i den feudale middelalder, hvor 
folkelige bevægelser var nødt til at tvinge jordreformer igennem.  
Trods sine enorme konsekvenser for klima og miljø står landbruget blot for 1,2 % af dansk BNP og der er kun knap 
40.000 jobs forbundet med den konventionelle husdyrproduktion og et tilsvarende antal inden for forarbejdning, 
pakning, transport. 40% af det samlede antal medarbejdere i husdyrindustrien er lavtlønnede østeuropæere.  
 
Landbrugets samlede gæld er over 300 milliarder, som betyder at det reelt er banker og finansieringsinstitutioner, 
som råder over landbruget og anviser udviklingsstrategier. Det enkelte landbrug har typisk en gæld på 35-50 mio. og 
skal derfor sælges til priser, der umuliggør generationsskiftet, for så mange penge har unge landmænd ikke. Derfor 
bliver det i stedet kapitalfonde, som overtager; en stor del heraf vil være udenlandsk kapital. Og eftersom 50% af alle 
landmænd skal pensioneres inden for de næste 10 år, så betyder det, at vi kan risikere at sige farvel til ejerskabet 
over og dermed kontrollen med vores egen landbrugsjord. 
 
Det er tankevækkende at sammenligne dansk landbrug med hollandsk. Landene har samme areal, men hvor vi 
dyrker 62%, dyrker hollænderne kun 48%. Alligevel scorer det hollandske samfund 693 mia. kr. på eksporten af 
landbrugsvarer (2019), efter at have mættet deres egen befolkning på 17 mio. mennesker. De danske 
agroproducenter får kun 96 mia. Danmark eksporterer prisbillig mælk og svinekød, selvom vi ikke tjener penge på 
det. Holland eksporterer højtforædlede planteprodukter og blomster, og man er i øjeblikket i gang med at reducere 
landets kødindustri. Dansk landbrug argumenterer med, at vi skal være med til at mætte verdens sultende 
befolkning. Men vores kødindustri sælger kun til lande, der ikke lider af sult. Og der kan produceres væsentlige flere 
kalorier ved at producere planter end dyr, hvis det handler om at løse verdens sultproblemer. 
Men ved at indrette landbruget anderledes, nedlægge de enorme svinefabrikker der ødelægger livet på landet og 
gør at folk flygter til byerne og i stedet indføre klimavenlige dyrkningsformer i småskalabrug, der dyrkes intensivt og 
af mange, enten individuelt i familier eller sammen i fællesskaber, kan vi genskabe livet på landet, skabe jobs og 
rammer om gode liv. 
 
Landbruget har enorme potentialer, men lige nu har vi (landbruget og dets organisationer) valgt en blindgyde. Og jo 
længere vi fortsætter, des mere maler vi os selv op i et hjørne. Vi skal hjælpes om at finde tilbage på rette vej. Og 
landbrugets organisationer skal meget gerne begynde at lytte til de mange, der foreslår nye veje. 
 
En del af de direkte udledninger består af metan fra kvægets fordøjelsessystem, frigivelse af CO2 fra jorden i 
forbindelse med pløjning samt anvendelse af fossile brændstoffer til landbrugsmaskiner på den enkelte bedrift. 
Hertil kommer en række CO2-udledninger, som er knyttet til produktion af kunstgødning, pesticider samt produktion 
og import af foder som f.eks. soja, som bruges i stor stil i landbruget. 
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Ud over at landbruget udleder en enorm mængde CO2, bevirker den hyppige jordbehandling med store tunge 
maskiner og pløjning, at mikro- og makroliv i jorden går til grunde. Uden liv, kan næringsstoffer i jorden ikke gøres 
tilgængelige for planter, og en dyb afhængighed af kunstgødning er skabt. Når jorden blotlægges vil der med regn og 
vind både foregå udvaskning af næringsstoffer og muldflugt. Samtidig falder indholdet af kulstof i jorden, så det på 
en typisk konventionel landbrugsjord i dag er på <5 %. En urørt jord i ligevægt vil typisk have et kulstofindhold på 12 
%. På den baggrund vurderer eksperter, at danske landbrugsjorder er på vej mod ørkenlignende tilstande, og højest 
kan dyrkes 60-80 år endnu, hvis ikke dyrkningsformen ændres. 
 
Endnu en udfordring er, at en tredjedel af al mad i dag går til spilde. Madspildet sker i alle led, fra dyrkning, over 
transport og supermarkeder til den enkelte forbruger. Globalt set dyrkes der ca. 50 % flere kalorier, end der er brug 
for, og der burde således være rigeligt med mad til klodens befolkning. Problemet er en uhensigtsmæssig fordeling 
globalt og en ineffektiv indsats mod madspildet. 
 
I den forbindelse er det et enormt problem, at en meget stor del af den dyrkede mad fodres op til husdyr. Det er 
spild af klodens ressourcer, for der kan gennemsnitlig produceres 10 gange så mange kalorier og proteiner per 
hektar ved at producere planter, som når man først dyrker planter og derefter sender dem igennem dyr, før vi spiser 
det.  
Med udsigten til massiv fødevaremangel som følge af bl.a. klimaændringerne, vil vi være tvunget til at omlægge 
landbruget fra foder til føde. Fra produktion af foder til vores husdyr til produktion af planter direkte til 
menneskeføde. Ved at omlægge, så vi primært producerer planter i stedet for kød, vil vi på én gang kunne producere 
mere mad og samtidig frigive vital plads til vild natur, skov og dyreliv og dermed både hjælpe biodiversitet og klima. 
 
Landbruget er præget af et gigantisk strukturelt problem, som hænger sammen med en stor og stigende 
monopolisering i landbruget og den tilhørende agroindustri, der handler med med frø, pesticider, gødning, 
landbrugsteknologi, m.v. I dag disponerer kun 7.500 kæmpemæssige landbrug over 62 % af Danmarks areal. Heraf er 
en stigende andel ikke længere på danske hænder, da udenlandske kapitalfonde og virksomheder siden 2015 har 
haft mulighed for, og økonomisk incitament til, at opkøbe dansk landbrugsjord. Til gengæld er priserne på 
landbrugsjord presset så meget i vejret, at det er svært for unge landmænd at købe jord og komme i gang med deres 
erhverv.   
Nogle ganske få virksomheder styrer i virkeligheden produktionen af landbrugets produkter, fordi de dominerer alle 
led i værdikæden fra salg til salg. Ganske få store virksomheder sidder på hovedparten af agroindustrien, og i forhold 
til fødevaresalget, står de to største aktører i Danmark for næsten 80 %. Dette giver selvsagt alt for gode muligheder 
for f.eks. spekulation og prisdumping, og - i forhold til for hvor vigtig vores fødevareforsyning er for os alle sammen – 
alt for meget magt til for få. 
 
Vi må og skal genvinde magten over vores egen fødevareproduktion. 
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2. Løsningerne overordnet  
 
Fire principper er grundlæggende i den måde vi i Det Fælles Bedste tænker omstillingen af landbruget på: 1) vi skal 
begrænse den animalske produktion, 2) vi skal anvende andre dyrkningsformer, så landbrugsjorden genopbygges - 
særligt i forhold til kulstofindhold og liv, 3) vi skal mindske madspild, og 4) vi skal modarbejde monopolisering af 
landbrug og agroindustri. 
 
En begrænsning af den animalske produktion er den enkeltfaktor, der vil have den største direkte effekt på 

landbrugets CO2-udledning. Reduktion af den animalske produktion til dét, der kræves for at overholde vores 

resterende CO2 budget2 – en 90% reduktion - vil frigive landbrugsjord til andre formål end produktion af kvæg- og 

svinefoder.  

Da man regner med, at 80 pct. af landbrugsjorden i Danmark, dvs. 2,1 mio. hektar, anvendes udelukkende til 

husdyrfoder, vil reduktionen på 90% betyde, at der bliver små 1,9 mio. hektar ledig til en vifte af nye formål. Her får 

biodiversiteten en historisk chance for at vokse, så vi kan løfte Danmark op fra den pinlige bundplacering, som det 

mest naturfattige land i EU. En markant reduktion af kødproduktionen kunne også bane vejen for titusinder af hektar 

med økologiske hestebønner og ærter, som er særlig gode til at binde kulstof i jorden. Med andre ord – der bliver 

god plads både til dyrkning af mad til mennesker og til naturen. 

I de arealer, der fortsat skal anvendes til dyrkning af afgrøder, skal driftsformen ændres, så tabet af kulstof i form af 

CO2 til atmosfæren stoppes, og en genopbygning påbegyndes. Dette gøres først og fremmest ved at holde jorden 

dækket med planter eller kompost og reducere jordbehandlingen til et minimum, så der år for år opbygges mere 

kulstof i jorden, end der er nu – kulstof, som opsuges fra CO2-puljen i atmosfæren, og lagres i jordens organismer, 

rødder og plantemasse. Regenerative dyrkningsformer rummer disse kvaliteter. Og permakultur er en af de mest 

konsekvente former for regenerativt jordbrug. 

Fremtidens landbrug skal lagre kulstof, øge biodiversiteten og samtidig både producere energi og nok mad. 

Permakultur er et bud på, hvordan vi kan skabe sådanne højeffektive dyrkningssystemer. Set i forhold til, hvor meget 

mad, der produceres pr. arealenhed, eller mængden af mad, der kan produceres pr. enhed af energi brugt i 

landbruget, er disse smålandbrug langt mere effektive og økonomisk set en bedre forretning.   

Permakultur er én af de landbrugsformer, som har potentiale til at opbygge mere kulstof i jorden, end der udledes. 

Et særligt højproduktivt dyrkningssystem er skovhaver. Da særligt meget kulstof kan indlejres i træer, er det vigtigt at 

få så mange træer ind i landbruget som muligt. Velpassede skovhaver er blandt de dyrkningssystemer, der bidrager 

med allerstørst kulstoflagring. Kulstoflagringen vurderes at svare til ca. 17 tons CO2/ha/år i tilvækst-perioden.3 

Samtidig er træer fremragende til at holde på vand – som vi i Danmark vil få for meget af – og holde på jorden, når 

storme og skybrud hærger landjorden under fremtidens klimaforandringer. 

Når skovhaver foldes ud i større skala, kaldes det for skovlandbrug. Under høje træer som valnød og ægte kastanje 

samt æble- og pæretræer kan vi lade dyr græsse, sådan at vi her opnår en ekstra produktion. Kastanjer og valnødder 

kan bidrage med basismad. Kastanjer er stivelsesholdige og kan sammenlignes med ris eller kartofler, så de vil kunne 

erstatte noget af det mel, vi bruger i dag, mens valnød indeholder fedt med omega 3 fedtsyre. Æbler og pærer kan 

bruges til most og cider. Dyr kan tages ind, hvor de har en nyttig funktion for det samlede system, og dermed giver 

en produktion af æg, kød og mælk, men det primære er genskovningen, hvis vi skal takle klimakrisen. Vi kan tage 

andre dyr som gæs, høns eller heste ind til at holde græsset under træerne nede og derved undgå den ekstra 

klimabelastning fra metan. Eller vi kan slå græsset og bruge det som jorddække i andre dyrkningssystemer. 

Indførelse af skovlandbrug betyder ikke at vi skal holde op med at spise enårige grønsager. De fleste enårige 

grønsager kræver fuldt sollys, og det er derfor ikke en god ide at plante dem under træer i det danske klima. De kan 

                                                           
2 Et CO2 budget siger hvor meget CO2 vi kan tillade os at udlede inden for et vist tidsrum, hvis vi vil holde en bestemt temperatur. Danmark har 
1. januar 2023 en mængde på 230 mio. tons CO2e tilbage til udledninger, hvis vi skal overholde Parisaftalen om 1,5 grader global opvarmning. I 
dag udleder vi 60 mio. tons årligt, når al CO2 medregnes, jf. Tecnical Summary. ”Kompromisløs Grøn Handling” s. 14 af Frie Grønne 
 
3 Crawford: ”A Climate Crisis Solution”, Permaculture Magazine nr. 104, 2020.  
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dyrkes intensivt uden brug af maskiner i gravefrie højbede. Det er ”markets gardening” og giver høje udbytter. Vi 

skal kombinere de etårige grøntsager med flerårige. 

Korn er også enårige planter, og hvis vi bare vil dyrke korn til menneskers forbrug, vil det kun behøve at dække 3,5% 

af det nuværende landbrugsareal. Korn kan dyrkes pløjefrit og økologisk på måder der sikrer kulstoflagring i jorden. 

 

Det siges ofte, at det ikke er økonomisk muligt og realistisk at leve af permakultur-skovlandbrug. Men hvis der blev 

indført en generel CO2 afgift på f.eks. 1.500 kr. pr. ton, som Klimarådet anbefaler, og man i tråd hermed også 

belønner kulstoflagring med 1.500 kr. pr. ton CO2, vil permakultur landbrug blive særdeles konkurrencedygtig i 

forhold til den type landbrug, vi har i dag.  

Når det kommer til biodiversitet, bør samfundet på samme vis belønne det landbrug, der bidrager til den. Hvad der 

er økonomisk realistisk, er således i høj grad politisk bestemt. Overordnet set må det være en samfundsmæssig 

opgave at genskove jorden og genskabe livet i jorden. Fra politisk side kunne der gives støtte til træer, gives løn de 

første år, indtil træerne bærer frugt, stilles jord til rådighed på langtids forpagtningskontrakt mv., således at 

tilplantningen kan ske hurtigere. 

Som det er nu, får mange permakultur-landbrug ikke engang landbrugsstøtte. På trods af dette vokser bevægelsen 

støt, og vi ser lige nu mange nye permakultur-skovlandbrug spire frem i Danmark – landbrug, der lever af lokalt salg 

af deres produkter4. 

I den del af landbrugsarealet, der udtages til naturformål, herunder lavbundsjorder, vil jordbehandlingen automatisk 

blive minimeret, hvilket ligeledes vil have stor effekt på CO2-udledningen 

Da madspild forekommer i alle led, er der flere steder at sætte ind for at ændre forholdene. Det mest åbenlyse vil 

være at reducere fødevarernes vej fra jord til bord, ved at foretage indkøb hos lokale producenter og købe årstidens 

grøntsager. Lære husholdninger, hvordan man undgår madspild og skabe ordninger for fælles anvendelse af mad der 

bliver til overs. 

Landbruget står med mange udfordringer og seriøst dybe problemer. Det kræver nytænkning hos politikere og 

befolkning – og fra landbrugets side – at skabe løsninger på disse problemer. Resten af denne artikel handler om 

løsninger. Vi har opdelt det i to: Hvad kan politikerne gøre? Hvad kan befolkningen gøre?  

 

For uanset hvor meget politikerne måtte begynde at handle på omstillingen, så vil det ikke være tilstrækkeligt til at 

nå de klimamål, vi er tvunget til at nå. Befolkningen må med. Der må organiseres en bred, handlekraftig 

borgerbevægelse, hvor alle bliver en del af omstillingen.  

 
                                                           
4 Jf. “Hvordan skaber vi et landbrug, der tackler klima- og biodiversitetskrisen?” af Mira Illeris og Esben Schultz, Folkeavisen s. 22, 
https://detfaellesbedste.dk/wp-content/uploads/2021/08/Folkeavisen-2021-web.pdf  

https://detfaellesbedste.dk/wp-content/uploads/2021/08/Folkeavisen-2021-web.pdf
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3. Hvad skal politikerne gøre? 
 

1. Demokratiser landbrugsjorden. Indfør en statslig jordbrugsfond 
Inden for de næste 10 år går omkring halvdelen af danske landmænd på pension. De fleste af gårdene er nu 
så store, at det fortrinsvis vil være udenlandske kapitalfonde som har råd til at købe dem. Dermed risikerer vi 
at miste et historisk unikt momentum, hvor det stadig er muligt for os at købe dansk muldjord tilbage. 
 
Folketinget har gennem reformer det sidste tiår liberaliseret handlen med dansk landbrugsjord, og dermed 
åbnet en ladeport for udenlandsk kapital til at opkøbe danske landbrug. Der er til eksempel ikke længere 
maximumsgrænse for størrelsen af det enkelte landbrug. Ejeren har ikke længere bopælspligt på jorden. 
Udenlandske kapitaler kan frit opkøbe dansk jord og der er reelt ingen kontrol med, hvem der køber og ejer5. 
 
Vi risikerer derfor at miste ikke bare ejerskabet, men også magten over vores jord, natur, klima, fødevarer, 
drikkevand og livet i landdistrikterne. Og vi risikerer at kapitalfondene sætter et enøjet fokus på overskud 
frem for grøn omstilling og langsigtet fødevaresikkerhed.  
En kapitalfond som JBI Equity har fx udtalt at de ser store muligheder i generationsskifter i landbruget. De 
forventer at investere et trecifret euro-millionbeløb i dansk landbrug6. 
 
Der skal derfor opbygges en Statslig Jordbrugsfond – Landbrugets Omstillings- og Opkøbsfond – som køber 
landbrugsjorden tilbage. Fonden skal have fortrinsret til at opkøbe jord, når ældre bønder vil stoppe eller i 
forbindelse med landbrugskonkurser.  Dens midler skal være 100 mia. kr., tilstrækkelige til at sikre 
målsætningerne for arealanvendelse af jorden i Danmark (jf. punkt 7 nedenfor). 
  
Den opkøbte jord udstykkes i mindre jordbrug på f.eks. 10-100 ha og udlejes til yngre jordbrugere til 
klimavenlig, biodivers og regenerativ dyrkning, primært rettet mod produktion af mad. 
  
Opkøbene vil gøre det muligt for yngre landmænd at overtage danske landbrug, noget der er næsten 
umuligt i dag pga. de høje priser på landbrug, jordpriser og bankernes store kapitalkrav. Det vil samtidig 
kunne stoppe salget af dansk jord til udenlandsk kapital. Fonden skal tilføres så mange midler at den inden 
2030 er i stand til at opkøbe tilstrækkelig landbrugsjord til at sikre målsætningerne for arealanvendelse. 
 

           I dag minder ejerskabet af den dansk jord i uhyggelig grad om ejerskabet  

           over jorden i den feudale middelalder, hvor folkelige bevægelser var nødt til  

           at tvinge jordreformer igennem. I dag ejer 0,6% af befolkningen 62% af jorden7.  

 

Til fonden skal der være knyttet regler for, hvem der må leje eller eje (uddannede jordbrugere her fra landet, 
som ejer/lejer for at producere), hvor meget man må leje/eje (der fastsættes max grænse for hektar) og 
hvordan jorden anvendes (den skal anvendes klima- og biodiversitetsvenligt). Reglerne skal sikre at jorden 
forbliver på danske hænder, at jordens anvendelse sikrer et bæredygtigt landbrug, der er arbejdsintensivt og 
genererer liv og arbejdspladser på landet. 
De dele af jorden som har størst naturværdi tages ud af produktionen og gøres til biodiverse naturområder. 
De øvrige dele lejes ud til yngre landmænd til en leje, der dækker jordens værdi. 
Fonden vil kunne demokratisere adgangen til jorden i Danmark, give arbejdspladser og grøn omstilling. Det 
vil samtidig lette generationsskiftet og kunne skabe liv på landet. 

Fondens økonomi skal komme fra en tilbagerulning af Infrastrukturaftalen (det vil give ca. 50 mia), fra 
EU-landbrugsstøtte samt fra private pensionsselskaber (tilsammen yderligere 50 mia).  
 

2. Stop for salg af jord til udenlandske investorer 

Folketinget skal tilbagerulle den lovgivning som tillader udenlandske kapitalfonde og virksomheder at 
opkøbe dansk landbrugsjord. Liberaliseringen af landbrugsloven af 2015 skal trækkes tilbage, og der skal 
(igen) indføres strenge krav til, hvem der kan eje dansk landbrugsjord, jf. ovenfor. Ejerskab til dansk 

                                                           
5 Gennemført af S regeringen med Helle Thorning som statsminister i 2015 
6 https://www.information.dk/debat/2021/03/brug-ny-landbrugsreform-demokratiserer-adgangen-jord-danmark  
7 Der er knap 37.000 landbrugere fordelt på 7.500 fuldtidslandbrug. 

https://www.information.dk/debat/2021/03/brug-ny-landbrugsreform-demokratiserer-adgangen-jord-danmark
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landbrugsjord forudsætter bopælspligt. 
 

3. Opret en Statslig Omstillingsfond der hjælper omstillingen af landbrugsproduktionen  
Det skal være muligt at få støtte til at omlægge sin bedrift til fremtidens bæredygtige landbrugsform. Med få 
husdyr i et samspil med planteproduktionen, med klimavenlige og regenerative dyrkningsformer, cirkulær 
økonomi, vedvarende energi og uden brug af fossil energi etc.  
Det vil kræve støtte til kurser og uddannelse, rådgivning, ny indretning af gårde, nye dyrkningsformer og 
forretningsgange. Der etableres derfor en fond, som kan støtte eksisterende brugs omstilling på en smidig og 
u-bureaukratisk måde. Midlerne hertil kommer fra en CO2-afgift på landbrugets produktion, jf. næste punkt.  
 

4. Høj fast CO2-afgift for landbruget 

Ligesom alle øvrige dele af samfundet skal landbruget pålægges en høj fast CO2-afgift. CO2-afgiften lægges 
på både produktion og forbrug. Denne fordeling er vigtig, så vi ikke fortsætter forbruget blot med import 
udefra. 
Afgiften skal sikre at forbrugerne omlægger forbrugsvaner væk fra klimaskadelige fødevarer, der bliver 
betydeligt dyrere, over til den klimavenlige mad med lave afgifter.  
Tilsvarende skal producenterne betale mere i afgift, jo mere klimaskadelig deres produktion er for at sikre, at 
produktionen omlægges til det, der er mest bæredygtigt. Klimarådet og de økonomiske vismænd har i flere 
år anbefalet denne afgift som en af de mest effektive redskaber til at skabe omstilling. 
Midlerne fra beskatningen anvendes til at støtte den grønne omstilling i landbruget, jf. omstillingsfonden 
punkt 3, og går på den måde tilbage til landbruget igen, hvor det understøtter omstillingen. 
 
Landbrugets organisationer hævder, at hvis man sætter klimakrav til landbruget, vil produktionen bare flytte 
til udlandet og eftersom klimaproblemerne er globale, har vi intet vundet. Det er en myte. Beregninger fra 
de økonomiske vismænd viser, at det er en begrænset del af kødproduktionen der vil opstå i udlandet. Det 
vil altså entydigt være en klimagevinst at reducere den animalske produktion i Danmark8.  
 

5. Nye landbrugsuddannelser  
Landbrugsskolerne skal ændre pensum og uddannelse, så uddannelserne understøtter den bæredygtige 
omstilling. Kursisterne skal lære at dyrke regenerativt og kunne anvende permakulturelle, økologiske og 
biodynamiske dyrkningsformer i et mere arbejdsintensivt jordbrug.  
Kursisterne lærer bl.a. om muldens betydning og opbygning uden brug af kunstgødning og miljøgifte. Lærer 
at skabe frugtbar jord, som ikke eroderes af regn og vind. Man lærer om svampe og svampemycelium og 
deres centrale rolle i næringskredsløbet. Lærer om træernes potentialer i et modstandsdygtigt landbrug, der 
evner at fastholde vandet når skybrud og monsterregn bliver hverdag. Om diversitet i afgrøder, som sikrer 
større modstandsdygtighed, om kompost og organisk gødning m.v. 
Kursisterne uddannes til giftfrie dyrkningsformer med minimal anvendelse af kunstgødning. De lærer om 
husdyrenes samspil med naturen og bæredygtige måder at have dyr og planter sammen.  
Uddannelsen lærer landbrugeren at skabe netværk med forbrugerne og kunder, så der opstår frugtbare 
samspil mellem producenter og forbrugere i korte værdikæder fra bonde til bonde. Og de lærer at skabe 
netværk af producenter, som støtter hinanden. 
 

6. Pas på mulden. Det er en tvungen opgave at forbedre mulden, genskabe dens 

frugtbarhed og modvirke erosion 

Først om problemets omfang og karakter:  
I øjeblikket er cirka 30% af Danmarks muld truet af erosion. Det skyldes vores industrielle landbrugs 
dyrkningsformer med monokultur i kombination med brug af kunstgødning og pesticider. Det udpiner 
mulden for næringsstoffer, dræber dens dyr, regnorme, insekter og mikroorganismer. Ødelægger dens 
sammenhængskraft, dens mangfoldighed af organismer, svampe og liv og skaber tør, porøs, ufrugtbar jord. 
 
Når jord på den måde eroderes bliver den et let offer for erosion, som let skylles væk af regnen eller blæses 
væk af vinden. Og når mulden forsvinder er der kun undergrunden af ler, klippe, sten, grus m.v. tilbage, hvor 

                                                           
8   Jf. Lars Gårn Hansen og vismændene, som har udarbejdet en model omkring lækage, se  https://www.information.dk/.../myte-klimakrav-
landbruget... 

https://www.information.dk/indland/2021/09/myte-klimakrav-landbruget-blot-flytter-udledningen-udlandet?fbclid=IwAR2mUsJ7v11PKKhP_jvVtDZ-gwibrpIF0hqgmhKtSPLyDsVllWbJMfeIBPQ
https://www.information.dk/indland/2021/09/myte-klimakrav-landbruget-blot-flytter-udledningen-udlandet?fbclid=IwAR2mUsJ7v11PKKhP_jvVtDZ-gwibrpIF0hqgmhKtSPLyDsVllWbJMfeIBPQ
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stort set intet kan gro. Hvis vi fortsætter med vores nuværende landbrug, vil vi have globalt 60 års høste 
tilbage pga. jorderosion og muldflugt9. 
Vi ved, at den måde vi dyrker landbrug på i dag skader jorden og medfører erosion. 1/5 af Afrikas frugtbare 
jord er allerede i dag truet af erosion og muldflugt.10 Halvdelen af al muld på kloden er truet af muldflugt. 
Det skyldes den måde, vi dyrker på.  Det er den helt afgørende og livgivende del af vores jord – muldlaget – 
som vi ødelægger gennem vore dyrkningsformer11: 

 

 Én afgrøde ad gangen på samme stykke jord, samme afgrøde år efter år. Det udpiner jorden.  

 Industriel dyrkning med brug af store maskiner, der skaber traktose og pakker jorden for tæt, så livet i jorden 
forstyrres eller ødelægges.  

 Intensiv brug af kunstgødning, NPK (kvælstof – fosfor – kalium), fremmer produktionen på kort sigt, men 
nedbryder mulden hen over en årrække og sænker dermed udbyttet. Kunstgødning er en stor udgift for 
landmænd og skaber en afhængighed af store selskaber. NPK skaber lattergas, N2O, en drivhusgas der er 265 
gange kraftigere drivhusgas end CO2, når kvælstoffet, N, møder ilt, O, nede i jorden.  

 Pløjning ødelægger muldens næringsveje, udtørrer den vendte jord, overskærer myceliums enorme netværk 
af nærings- og kommunikationsveje under jorden og medfører udledning af CO2.  

 Miljøgifte i form af round-up og pesticider, kaldet ”skadedyrs”-midler eller ”plantebeskyttelsesmidler” med 
gifte, der dræber uønskede insekter, kryb og mikroorganismer. Pesticider der bekæmper ukrudt kaldes 
herbicider, dem der bekæmper såkaldte skadedyr kaldes insekticider og dem der bekæmper sygdomme, 
kaldes fungicider. 

 Miljøgiftene skaber grønne ørkner uden liv, uden insekter, regnorme, mikroorganismer og fugle. De 
ødelægger livet i jorden og de ødelægger livet over jorden. ¾ af alle fødevarer er afhængige af bestøvning, 
som bliver i stigende grad umulig, når bierne og andre insekter udryddes. 80% af alle insekter i Tyskland er 
udryddet de seneste 50 år. Verdens hidtil mest omfattende undersøgelse af insekter fra 2019 konkluderer, 
at 40% af alle insektarter er i tilbagegang med en udryddelsesrate, der er otte gange så høj som den 
gennemsnitlige udryddelsesrate for alle øvrige dyr12. 
 
Vi skal derfor udvikle en systematisk og omfattende forskning, der analyserer forskellige dyrkningsformer og 
deres konsekvenser for mulden. Hvad opbygger mulden, og hvad ødelægger den? Denne forskning skal være 
uafhængig af økonomiske interesser. Den skal foregå i et organisatorisk set selvstændigt regi, som en 
gennemsigtig forskning under folkelig indsigt og organiseres som aktionsforskning, hvis resultater løbende 
integreres i det forskede.  
Parallelt hermed skal der igangsættes statsligt støttede forsøg med regenerativ og permakulturel dyrkning 
på hovedparten af de landbrug, der frikøbes til omstilling af fondene nævnt under punkt 1 og 3. 
Midlerne hertil skal komme fra EU’s landbrugsstøtte og fra en ekstra skat på de rigeste 10 procent af 
befolkningen, som i øjeblikket belaster klima og miljø allermest med et stort forbrug. 

 

7. EU landbrugsstøtte omlægges, så den støtter klimavenlig produktion  
I øjeblikket gives EU’s landbrugsstøtte efter areal. Jo flere hektar, jo større støtte. Dvs. at de helt store, 
konventionelt dyrkede landbrug får mest støtte, selvom det er dem, der ødelægger klima og biodiversitet 
allermest.  
Men offentlig støtte bør aldrig gå til produktionsformer, som svækker vores fælles natur, miljø og drikkevand 
eller øger belastningen af klimaet og tabet af biodiversitet. 
EU’s landbrugsstøtte skal i fremtiden understøtte omstillingen til bæredygtighed. Støtten skal kun kunne 
gives til miljømæssigt bæredygtig produktion. Støtten skal gives til: Småskalalandbrug, der beviseligt (for 
produktionsformen som helhed) øger kvaliteten af jorden, binder kulstof, øger biodiversiteten og forbedrer 
miljøtilstanden. Der bør gives væsentlig større støtte per hektar til dyrkning af menneskeføde frem for 
dyrkning af dyrefoder. Det danske Folketing skal udnytte muligheden for at bruge op til 15 % af landbrugets 

                                                           
9 Jf. dokumentarfilmen ”Kiss the Ground”, Netflix 
10 Katherine Richardson i dokumentaren ”10 Billion Mouths” - https://vimeo.com/ondemand/10billionmouths 
11 Jævnfør den omfattende analyse af verdens landbrug, iPES FOOD ”From Uniformity to Diversity”, 2016, 
https://www.agroecologynow.com/wp-content/uploads/2016/06/UniformityToDiversity_FullReport.pdf 
12 Folkeavisen for et bæredygtigt Danmark, 2021, faktaboks, s. 10 

https://vimeo.com/ondemand/10billionmouths?fbclid=IwAR3RBP4sL9vV0pSAnZA_0yZeJwvIjzAz1k8psC5ADW6M_eyLLTumfDEcJYE
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støttemidler på bæredygtige landbrugsformer, sådan som EU-reglerne giver mulighed for i dag. 

 

8. 90% mindre kød og mejeriproduktion – omstilling til plantebaseret produktion 
Problemet: Husdyrproduktionen i dansk landbrug står for 90% af landbrugets CO2-udledninger og er 
pladskrævende. Landbruger optager 62% af al areal, hvoraf 80% går til dyrkning af foder til dyrene. En 
dyrkning som ødelægger biodiversitet, natur, grundvand, havmiljø pga. de dyrkningsformer, man anvender. 
 
Vi misbruger jordens ressourcer ved at producere planter til foder frem for menneskeføde. Med de samme 
arealer kan vi producere gennemsnitligt 10 gange mere energi ved planter end ved kød. Ved produktion af 
kød og mejeriprodukter går hhv. 40%, 50%, 75%, 90% og 96% (æg, kylling, mælkeprodukter, gris og ko) af 
kalorierne og proteinerne tabt i forhold til plantebaseret produktion. I en situation med truende 
fødevarekriser er det uansvarligt og ineffektivt at sat på kødproduktion fremfor plantebaseret. 
 
Ved at gå fra foder til føde kan vi reducere den samlede areal brugt til produktion og alligevel producere 
mere mad samtidig med, at vi frigiver vigtige arealer til natur – til vild skov og produktionsskov, til natur med 
en stærk biodiversitet og til miljøer med vådområder, enge, moser etc – en divers natur. 
 
Vores udledninger fra landbruget og især husdyrproduktionen skal tilpasse vores tilbageværende CO2-
budget. Det betyder at vi skal reducere drastisk i husdyrproduktionen. Til 2030 skal vi have reduceret med 
90%.  
Dyr og planter er vigtige at bringe i samspil, hvor dyrene afgræsser, spreder frø og gøder planterne, mens 
planterne er næring for dyrene. De tilbageværende husdyr skal indgå i et cirkulært økosystem i et 
regenerativt samspil med plantebaserede landbrug. De skal ikke være adskilt herfra. Antallet af dyr afpasses 
til, hvad der er ansvarligt ift. biodiversitet, kulstoflagring og miljøtilstand.  
Dyrehold skal kunne understøttes af lokal produktion af foder og være forsvarligt i forhold til dyrevelfærd 
såvel som folkesundhed. Dyrene skal have mulighed for at gå på udearealer af hensyn til deres velfærd, 
trivsel og samspillet til planteproduktionen. Et af problemerne med den ekstreme koncentration af mange 
svin på meget lidt fysisk plads er at det risikerer at gøre Danmark til epicenter for den næste pandemi. 
Vi kan fx anvende samme model som Holland – Subsidy Scheme for Remediation of Pig Production - der 
skaber økonomiske incitamenter til landmænd mhp. at sikre et loft for den samlede animalske produktion i 
landet. 

 

9. Samlet Jordreform med en vedtagen målsætning om Danmarks arealanvendelse frem 

mod 2030 

 

- mere skov – fra 560.000 hektar til 900.000 hektar ekstra skov - knap en fordobling ift. antal hektar i dag 

- mere natur - fra 500.000 hektar til 1.400.000 hektar, hvoraf en tredjedel udlægges til urørt natur 
- mindre landbrug – fra 62% af Danmarks areal til 31% - 1.300.000 hektar mindre landbrug end i dag 

 

Der skal sættes tilstrækkelige midler af til etablering af disse skov- og naturarealer. 

 

Omlægningen af areal sammentænkes med en Jordreform, som dels skal sikre at fordelingen på areal-typer 
bliver som angivet, dels sikrer at opkøb af jorde og omstilling til bæredygtige produktioner i forlængelse af 
fondene under punkt 1 og 3 samlet set indfrier CO2 budgettets målsætning, hvor det resterende budget 
sammenholdes med landbrugets udledninger år for år. I det omfang, reduktionerne ikke viser sig 
tilstrækkelige, skal Jordreformen sikre statslig overtagelse af jordarealer, som vil sikre målsætningerne for 
arealfordeling og for omstilling. Styringen heraf skal sikres demokratisk repræsentation af 
miljøorganisationer. 

 

10. Danmark skal nedlægge dansk veto mod EU´s Mercosur handelsaftale nu 

Handelsaftalen indgås mellem EU og fire latinamerikanske lande. Den har til formål at optrappe europæisk 
import af soja, kød og biomasse fra Latinamerika, mod at de importerer EU-fabrikerede biler, maskiner, 
kemiske produkter, lægemidler og forædlede fødevarer.  
Aftalen vil accelerere den afbrænding af jungleskov i Brasilien og Argentina, som har så ødelæggende 
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konsekvenser for klimaet og biodiversiteten. Den vil medføre katastrofale naturødelæggelser og fordrivelse 
af oprindelige befolkninger i Sydamerika. 
Mercusor dækker over en region med fire sydamerikanske lande, Brasilien, Argentina, Paraguay og Uruguay 
med tilsammen over 260 mio. forbrugere. Mercusor er den femtestørste økonomi uden for EU med et BNP 
på 2,2 billiarder EURO pr. år. 

 

75% af verdens mad er dyrket af småskala madproducenter, der anvender omkring 

25% af de samlede ressourcer landbruget anvender. Det betyder at bæredygtig 

madproduktion er småskala og i høj grad agroøkologisk og lokalt dyrket.”13 

 

11. Forbyd import af udenlandsk produceret dyrefoder  
Folketinget skal nedlægge forbud mod import af dyrefoder fra udlandet. Antallet af dyr i dansk landbrug skal 
markant reduceres og deres foder skal i fremtiden udelukkende dyrkes i Danmark. Importeret soja erstattes 
med græsprotein og andre flerårige afgrøder som proteinkilder. Gennem bioraffinering kan græsset blive til 
foder for køer, grise og fjerkræ, og græsmarker optager CO2 væsentlig bedre end majs- og kornmarker. 

 

12. Forbyd dyrkning af afgrøder til biobrændsel. Indfør et forbud mod brug af menneskeføde 

som f.eks. kornafgrøder, rapsolie og majs til biobrændsler. 

Verden og Danmark står over for alvorlige fødevarekriser. I den situation er det absurd at ville bruge 
betydelige dele af vores landbrugsareal til at dyrke majs, raps og andre afgrøder, som man laver til biogas og 
biobrændsel og afbrænder i vores bilmotorer som tilsætning til diesel og benzin. Det er uforsvarligt at bruge 
værdifuld landbrugsjord på den måde, mens store dele af verdens befolkning sulter. 
En særlig absurd variant er den biogas som stammer fra gylle. Landbruget bruger store summer på at 
producere biogas og biobrændsel, hvor størstedelen laves af gylle fra svineproduktionen. Da gylle ikke egner 
sig synderlig godt til at producere energi/biogas er man nødt til at supplere gyllen med tørstof fra bl.a. majs 
og andre afgrøder. Hvis det fortsætter, risikerer vi at binde os til en klima- og miljøskadelig svineproduktion 
og anvende vores landbrugsmarker til at dyrke menneskeføde, som så anvendes til at producere 
biobrændsel. I takt med, at priserne på foder stiger og prisen på svin falder, så kan vi ende med at skulle 
bruge statslige midler på at understøtte en klima- og miljøskadelig svineproduktion blot for at sikre 
produktionen af biogas.   
 

13. Differentieret moms 

Det skal være billigt at gøre det rigtige. En differentieret moms der er høj for klimaskadelig produkter og lav 
for klimavenlige vil understøtte et bæredygtigt forbrug. Det kan bruges som instrument der understøtter 
omstillingen fra animalsk til plantebaseret produktion, så grøntsager bliver billigere og kød og 
mejeriprodukter bliver dyrere. Så lokalt producerede varer bliver billigere end globalt producerede.  

 

14. Lovgivning mod monopolisering og en koncentration, hvor stadig færre bestemmer 

stadig mere  
Stadig færre virksomheder dominerer stadig større dele af markedet inden for alle led i værdikæden i 
madproduktion – fra frø, til kunstgødning, landbrugsmaskiner, pesticider, foder og til supermarkedernes salg 
af mad. Det gælder Danmark og det gælder internationalt eller globalt.  
Produktionen af mad er kommet til at handle om penge frem for mad. Det handler om eksport i stedet for 
lokal produktion, om liberalisering (de-regulering), handelsaftaler og global konkurrence. Mad er blevet en 
sag for Big Firms og finanssektoren. Og det foregår på de internationale handelsmarkeder og børser. 
Folketinget skal gennemføre en antimonopol lov, som stopper etablering af karteller, større 
selskabsfusioner og monopollignende tilstande i landbruget.  
Eksempelvis er det ifølge europæisk lovgivning ikke muligt at patentere helt almindelige frø, planter, dyr og 
forædlingsprocesser, men lovgivningen er gennem de seneste årtier gradvist blevet udhulet.  
Der skal ske en præcisering af lovgivningen, så det står helt klart, at hverken planter, dyr eller biologiske 
forædlingsprocesser kan ejes af virksomheder eller privatpersoner. Vi skal alle have lige mulighed for at 

                                                           
13 Grain (2014). Hungry for land: small farmers feed the world with less than a quarter of the farmland. GRAIN | 
Hungry for land: small farmers feed the world with less than a quarter of all farmland - https://grain.org/article/entries/4929-hungry-for-land-
small-farmers-feed-the-world-with-less-than-a-quarter-of-all-farmland  

https://grain.org/article/entries/4929-hungry-for-land-small-farmers-feed-the-world-with-less-than-a-quarter-of-all-farmland
https://grain.org/article/entries/4929-hungry-for-land-small-farmers-feed-the-world-with-less-than-a-quarter-of-all-farmland
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anvende og videreudvikle de planter og dyr, der til enhver tid måtte være til stede, så vi på den måde kan 
udvikle de bedste og mest klimatilpassede afgrøder og husdyr, og derigennem sikre mad til alle i fremtiden. 
Der skal gennemføres lovtiltag som sikrer, at fusioner, der leder til øget markedsmonopolisering af 
ressourcer, skal forbydes. 
 
Tendenser i erhvervsudviklingen inden for madproduktion og landbrug14 
Problemet mere generelt: Det agroindustrielle kompleks har globaliseret og industrialiseret landbruget, som 
nu er kendetegnet ved global handel, spekulation, ejerskabskoncentration og lobbyisme. Det har gjort 
fødevareproduktion til et spørgsmål om profitter, hvor mad blot er et biprodukt. Fødevarer indgår i stigende 
grad på et globalt marked, hvor små aktører udsættes for konkurrence fra agroindustrien i et globalt kapløb 
på billigste priser. Vilkårene tilgodeser de største virksomheder og har gjort fødevarer til globale 
handelsvarer.     
   Fødevaregiganternes ekspansion sker ved at åbne nye markeder, som åbnes ved at fjerne handelsbarrierer. 
Det globale handelssystem og liberaliseringstendensen har undermineret national lovgivning på 
landbrugsområdet, og det er ikke blevet erstattet af en international reguleringsinstans, der kunne garantere 
rettigheder og en bæredygtig produktion. 
   Fokus på eksportorienteret vækst har banet vejen for, at EU’s fødevareproducenter fortsat har kunnet 
vokse på verdensmarkedet trods overproduktion på det europæiske marked. Handelspolitikken har således 
været med til at bane vejen for et eksportorienteret europæisk fabrikslandbrug med en voksende 
produktion af billigt kød. Eksempelvis beregnet på eksport til Mercusor landenes befolkninger, uanset at 
effekten af det vil være stærkt klimaskadelig. 
   Agroindustrielle virksomheder opnår stadig mere kontrol over produktionsmidlerne i fødevaresektoren. 
Den industrialiserede fødevareproduktion er afhængig af en kæde af produktionsmidler og infrastruktur, der 
omfatter frø, kraftfoder, pesticider og kunstgødning, maskiner tilpasset specialiseret storskalaproduktion 
samt forarbejdning og distribution. Alt dette er i stadig højere grad kontrolleret af nogle få agroindustrielle 
selskaber. Denne koncentration og markedsdominans begrænser jordbrugeres og forbrugeres 
valgmuligheder, hvorved en mindre håndfuld virksomheder opnår kontrol med fødevareproduktionen og -
priserne. Magten ligger derfor ikke hos den enkelte forbruger og dennes indkøbsvalg. 
   Der er massive interesser i opretholdelsen af det agroindustrielle landbrugssystem. Koncentrationen af 
ejerskab i agroindustrien omsættes til politisk magt, når de magtfulde virksomheder opnår indflydelse på 
lovgivning og forskningsmiljøer. Eksempelvis var der i udgangspunktet et fokus på miljø og natur i 
forbindelse med de seneste reformer af EU's landbrugspolitik, men de grønne visioner blev ikke i 
tilstrækkelig grad omsat til politik på grund af en indflydelsesrig lobbyvirksomhed i EU-Kommissionen. Ifølge 
en undersøgelse fra Corporate Europe Observatory stod fødevare- og agroindustrien for cirka 79 pct. af 
lobbyvirksomheden under den seneste reformproces. 
 
I stigende grad sker der en ”finansialisering”, hvor produktion og handler ikke afgøres ud fra den faktiske 
fysiske produktion, men ud fra forventninger til (spekulationer i) fremtidens markedsudvikling på et givet 
produkt. Det minder stærkt om boligmarkedet, der i 0’erne blev udsat for en sådan skadelig spekulation. 
 
Big Data har vundet stadig større indflydelse. Det betyder at afgørende viden om og dermed beslutninger 
omkring valg af frø, gødning, pesticider, foder o.l. overgår til ejerne af Big Data, som typisk er ejet af de store 
firmaer bag Agroindustrien.  Det gør producenterne yderligere afhængige af de store firmaer. 

 

”Kun 24% af den mad, der produceres i det industrielle madsystem når mennesker. 

Resten går tabt i kødproduktion, i produktions- og distributionskæden eller bruges i 

ikke-mad produkter som fx brændstoffer.”15 

 

15. Stop giften. For et landbrug uden gift og kunstgødning 
Gennem regenerativt dyrkning vil vi genopbygge, bevare og udnytte jordens naturlige næringscyklus. Der vil 
derfor kun være et begrænset behov for gødning. Den største del heraf skal komme fra organisk kompost, 

                                                           
14 Følgende er en kortere summarisk gengivelse af dele af oplæg fra Nanna Clifford på Seminarforløbet ”Madens fremtid er vores fremtid” 
under Det Fælles Bedste i samarbejde med 17 andre organisationer, se mere https://detfaellesbedste.dk/madens-fremtid-er-vores-fremtid/  
15 https://www.etcgroup.org/sites/www.etcgroup.org/files/files/etc-whowillfeedus-english-webshare.pdf_.pdf  

https://detfaellesbedste.dk/madens-fremtid-er-vores-fremtid/
https://www.etcgroup.org/sites/www.etcgroup.org/files/files/etc-whowillfeedus-english-webshare.pdf_.pdf
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som laves lokalt baseret på dyregødning og planterester.  
Der skal indføres et straks-forbud mod de mest skadelige pesticider og ske en fuldstændig udfasning af 
pesticider frem mod 2030. Kunstgødning udfases frem mod 2030. Kunstgødning produceres vha. fossile 
brændsler og er stærkt klimaskadeligt. Kvælstoffet fra kunstgødningens NPK går i jorden og danner sammen 
med den frie ilt i jorden stoffet N20, lattergas, der udledes til atmosfæren, hvor det er en drivhusgas 265 
gange stærkere end CO2. Kunstgødning udpiner samtidig jorden humuslag.  
Pesticider og overskydende næringsstoffer fra kunstgødningen siver ned til grundvandet og videre ud til 
vandløb, søer, indre farvande og derfra videre til havmiljøer.  Her skaber det eutrofiering, algedannelse, som 
i sine forrådnelsesprocesser opbruger vandets iltindhold og dermed skaber iltsvind og havdød.  
Størstedelen af de indre danske farvande er allerede præget af både havdød og iltsvind. 
Pesticider er gift og de skaber grønne ørkener, dvs. områder af jord, hvor der intet liv er. Insekter, regnorme, 
svampe, mycelium, mikroorganismer slås ihjel. Som konsekvens slås fuglelivet ihjel. Pesticider truer 
biodiversiteten i Danmark og hele verden. 
 

16. Beskyt drikkevandet 
I 2019 fandt man, at 43% af vores drikkevand rummede rester af pesticid, en stærkt virkende miljøgift. 4 ud 
af 10 boringer indeholdt nitrat, der er mistænkt for at være kræftfremkaldende. En undersøgelse fra 2016 
foretaget af Institut for Folkesundhed viste urinprøver fra danske skolebørn og deres mødre som alle 
indeholder glyfosat, hovedstoffet i Round-Up, der ligeledes er mistænkt for at være kræftfremkaldende16. 
Hertil kommer stofgruppen PFAS, som er ekstremt giftig for mennesker og miljø, og som i en amerikansk 
undersøgelse er fundet i 7 ud af 10 pesticider (Kjeld Hansen 11. okt. 2022). 
Vi risikerer at skabe en generation af forgiftede syge mennesker med svindende evne til at forplante os. 
Pesticider og kunstgødning skal derfor forbydes i nærheden af drikkevandsdannende områder. Samtidig med 
at de udfases hurtigst muligt. 
Generelt indføres langt stærkere miljø- og klimakrav til landbruget.  
 

17. Dyrevelfærd - Alle landbrugsdyr skal have adgang til udearealer  
Dyrene i dansk landbrug lider under mangel på velfærd. Grise, køer og høns lever korte, stressede liv i 
kæmpe fabrikker, hvor de aldrig eller kun undtagelsesvist kommer ud i det frie. Det er unaturligt, imod 
dyrene natur og skal standses.  
Kalve, pattegrise og kyllinger skal være sammen med deres mødre til de naturligt er klar til adskillelse. 
Der indføres et stop for rutinemæssig halekupering af grise. Der laves et stop for fiksering og indespærring 
bag tremmer, og der gives mere plads til søer, køer og høns.  
 

18. Forbyd brug af værdifuld landbrugsjord til solcelleparker  
Solcelleanlæg skal placeres på tagene på store bygninger som sportshaller, industribygninger, mv. Al 
lovgivning, der forhindrer placering på hustage og facader fjernes. 

 

19. Genrejs skov i Danmark, så vi kan sikre vores egen omstilling af byggesektoren 
Det er uforsvarligt, hvis vores omstilling af byggesektoren i Danmark til klimavenlige materialer skal ske på 
bekostning af oprindelig skov i Østeuropa, Sibirien eller Latinamerika. Det ville klimamæssigt være fatalt. 
Derfor skal der genrejses skov i Danmark, også produktionsskov. 

 

20. Lav et fag om giftfri, bæredygtig og klimavenlig mad i skolerne 

Der tilføres skolerne ressourcer til dette, til uddannelse af lærere og planlægning.  

 

21. Offentlige måltidet skal være plantebaserede  

Der serveres hver dag et sted mellem 650.000 og 800.00 offentlige måltider. Disse skal som udgangspunkt 
være plantebaserede, med mulighed for tilvalg af kød. Målsætning for CO2-reduktion fra måltider i de 
offentlige køkkener foreslår vi som 40 % reduktion i 2025 og 80 % i 2030.  
Det vil være en drivkraft i omlægningen af fødevareproduktionen og skabe et marked for plantebaseret mad. 

 

                                                           
16 Jf. Kjeld Hansen: Farvel til dansk landbrug, Gads Forlag 2019 
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22. Grøn, gratis skolemad til alle børn  

Vi risikerer i disse år at tabe kampen om sund mad til Fast Food markedet. Unge og børn spiser i stigende 
grad Fast Food, produceret ved større kæder for hvem klimahensyn, biodiversitet og dyrevelfærd er 
uvedkommende. Børn og unge får penge med til mad og bruger dem til Fast Food, sodavand, kager og slik. Vi 
fastlægger nogle vaner som er dybt uheldige. Det skal vi have ændret. Alle børn i Danmark tilbydes derfor et 
gratis, vegetarisk måltid i skolen. Det vil gavne indlæring, sundhed, fremtidige spisevaner og adfærd. 

 

23. Efteruddannelse af alle professionelle,  
Det gælder alle der arbejder med mad, inklusive køkkenprofessionelle i det offentlige som får en 
plantebaseret kokkeuddannelse. der gennemføres en reform af den almindelige kokkeuddannelse, foruden 
efteruddannelse af diætister, læger m.fl. 

 

24. Flere midler til Fonden for Plantebaserede Fødevarer.  
Flere midler til forskning og udvikling indenfor plantebaserede fødevarer. 

 

25. Massiv eksportindsats for det plantebaserede.  
Forandring af danskernes kost vil kun bidrage til en begrænset ændring i landbruget. Eksporten er 
afgørende. Inkluderer ambitiøse fremstød med kongehus, ministre, store pavilloner på messer osv. 

 

26. Koordineringsenhed for ministerierne.  
Der oprettes en statslig enhed i Fødevareministeriet, som koordinerer hele omstillingen til plantebaseret 
produktion og forbrug, så det indtænkes i alle andre relevante politikker. 
 

27. Mere effektiv udtagning af lavbundsjorde 

Frivillighed har tydelig vist sig ikke at være vejen frem ift. landbrugets omstilling. Det skal være muligt for 
myndighederne at foretage ekspropriation af lavbundsjorde mod fuld erstatning til landmændene. 

 

28. Madspildsfond 
Hvert år spildes over 500.000 tons mad i Danmark. En tredjedel af vores mad smides ud. De samme gælder 
EU som helhed.  Madaffald fra husholdninger udgør 30% af det samlede madspild i Danmark og står for 44% 
af madspildets samlede CO2 effekt.  
Der skal nedsættes en task force, som gennemfører en række effektive foranstaltninger til mærkbart at 
mindske madspildet.  Og der etableres en Madspildsfond, som støtter sådanne initiativer. 
 

29. Støtte til Byhaver 

Der gives støtte til fællesskaber som indretter Økologiske Byhaver i byerne og dyrker jorden klimavenligt. 
Byhaverne kan placeres på tage, ved terrasser, torve, i parker, i skolegårde m.v. Og kan suppleres med 
vertikale drivhuse. Målet er at gøre madforbrugerne bekendt med produktionen af sund mad, og styrke den 
lokale fødevareproduktion. Også i byerne. 

 

30. Væksthuse i skolerne 
Der indrettes væksthuse i skolerne hvor børn og unge i grundskolen lærer at dyrke og høste plantevækster 
og passe dem. 

 

31. Biodiversitet – mangfoldighed i frøarter og natur 
Vi skal sikre biodiversiteten gennem en stor variation i og mangfoldighed af arter, sorter og racer.  En øget 
biodiversitet kræver at vi modarbejder al privatisering, monopolisering og patentering af naturen, fx i form 
af patenter på frø eller ejerskab til frø. Biodiversitet kræver øget demokratisk adgang til naturens ressourcer. 
Der etableres derfor regionale og lokale frøbanker og frø-fællesskaber. Disse skal kunne hente støtte til 
deres arbejde for at sikre den biologiske mangfoldighed og diversitet i frø og planter.  Vi skal sikre flere, 
decentraliserede, demokratisk ejede frøbanker, hvor madproducenter både er medlemmer og kunder og 
aktivt hjælper med at opbygge en mangfoldig frøbank.  
Som støtte for dette oprettes et Råd for Biodiversitet der kan rådgive om bevarelse af gamle sorter og 
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koordinere indsatsen. 

 

32. Økonomisk støtte til madfællesskaber 

Der gives økonomisk støtte til lokale kvarters- og nabofællesskaber der spiser sammen, køber ind i 
fællesskab og styrker en lokal bæredygtig madproduktion og et tilsvarende -forbrug. 
Der gives tilsvarende støtte til lokale økologiske fødevarefællesskaber, der varetager indkøb af lokal 
klimavenlig mad til et lokalområde. 

 

4. Hvad kan borgerne og befolkningen selv gøre?  
 

 Skift kødet ud med plantebaseret mad. Kød er det mest klimabelastende, du kan indtage, med okse- og 

lammekød som de værste klimasyndere. De mængder danskerne spiser kød i er direkte usunde for vores 

kroppe; planter er sundere. Med planter kan du producere 10 gange så meget mad på samme plads. 

 Køb lokalt producerede fødevarer. Mad der er fløjet eller sejlet fra fjerne destinationer er klimabelastende. 

 Køb giftfrie, økologiske madvarer. Pesticider og Roundup forgifter maden og vores drikkevand. Børn tisser 

sprøjtegift og der er pesticider i 43% af vores drikkevand. Pesticider er gifte oprindelig udviklet til krig. De 

ødelægger biodiversiteten ved at forgifte insekter, regnorme, mikrober og fugle. 

 Undgå madspild. Trods madens enorme klodebelastning smider vi hver dag 1/3 af al produceret mad ud. I 

Danmark og i hele verden. Det sker i husholdninger, i supermarkeder, i restauranter, kantiner og ved 

producenterne. Vi kan genbruge mad – til retter dagen efter, til fællesspisninger, til gratis madordninger til 

udsatte grupper osv. Vi kan oprette madspildsgrupper som opsamler og distribuerer den spildte mad. 

 Dan lokale fødevarefællesskaber. Fællesskaberne indkøber sunde, lokalt og klimavenligt producerede, 

økologiske fødevarer direkte til lokale forbrugere uden fordyrende mellemled. Det gør værdikæden kortere 

og forbrugerne får kontrol med, hvordan maden er produceret. Samtidig får de økologiske producenter 

sikkerhed for afsætning af det, de producerer. 

 Spis sammen. Det er hyggeligt og det sparer både kloden og klimaet. Der bliver mindre madspild, og du 

sparer CO2 fra køkkenmaskiner, komfurer, køleplads, frysere, el etc. 

 Vær med til at opkøbe jord og brug kommunale jorde til klimavenlig dyrkning. I fremtiden skal vi producere 

vores mad med nye dyrkningsmetoder - regenerativt jordbrug og permakultur (se Folkeavisen s. 22-23). Det 

er dyrkningsmåder, som på én gang er klimavenlige, understøtter biodiversitet, opbygger mulden og er 

giftfrie. Kommunerne har masser af jord, som kan anvendes til at dyrke klimavenligt og derved både skaffe 

mad og lagre CO2. Det kan enten anvendes eller opkøbes af fællesskaber organiseret som andelsgårde, 

kooperativer eller fælleseje. 

 Dyrk mad i byerne - Urban Farming og Fællesjorde. Etabler lokale madfællesskaber i byen som producerer 

mad på tage, i parker, skolegårde, på fællesarealer, i gårdmiljøer. Fællesskaberne indretter urtehaver, 

grøntsagsproduktion, holder kaniner og høns, står for kompostordninger til gødning, fællesspisning, måske 

kurser i sund madproduktion og -lavning. Familier kan dyrke i fællesskaber med andre. Skoler kan have 

dyrkning på skemaet. Det er hyggeligt, giver et forhold til dét vi spiser, og skaber bevidsthed om noget af det 

vigtigste, vi har: Mad. 

Grønne Nabofællesskaber kan danne rammen om disse omstillinger i vores forbrug af mad. Vi kan gå sammen i 
ejendomme, i gader og stræder, i parcelhuskvarterer, byområder, landsbyer osv. og i fællesskab tilrettelægge 
omstillingen til fremtidens grønne måder at forbruge, lave, genanvende og producere mad på.  
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DANSK LANDBRUG I TAL OG FAKTA 

I 1800-tallet fandt landbruget på at producere smør og bacon til eksport. Det gør man stadig, nu som mælk og svin. 

Landbruget opfatter sig selv som innovative. Det er ærlig talt ikke let at få øje på.  

Tallene giver et indblik i, hvor vanvittigt det er, dét der foregår i landbruget. Hvor meget anderledes vi kunne gøre 

det hele. Til gavn for klima, miljø, dyr, borgere – og landbrug. Til sidst er der link til et foredrag af Kjeld Hansen om 

dansk landbrug. 

 Landbruget er den største enkeltudleder af CO2, men kan omlægges til at være den største optager og 

lagrer af CO2. For det er dét, planter, træer, buske og marker med grønt kan: Opsuge CO2.  

 Dansk landbrug står i 2022 for 35% af vore CO2 udledninger. Om 8 år vil landbruget stå for 45% af al CO2 og 

i 2035 for 50%. 

 Landbruget optager 62% af al dansk jord. 80% heraf bruges til at dyrke foder til køer, svin og høns, der står 

for 90% af landbrugets udledninger.  

 Et ringe økonomisk bidrag til BNP. Selvom det bruger hovedparten af vores jord, så er landbrugets bidrag til 

økonomien kun 1,2%.  Det bidrager med 2% af jobs og 8% af Danmarks eksport.  

 0,6% af befolkningen styrer 62% af vores areal. Der er 35.000 jordejere i landbruget, som i dag forvalter 

62% af Danmark. Sagt på anden måde:  0,6% af den danske befolkning bestemmer over 62% af landet  

 Dansk landbrug satser på eksport, men eksportens værdi er 96 mia. Sammenlign det med Hollands landbrug 

der på et mindre landbrugsareal eksporterer for 7 gange så meget - 696 mia., hovedsagelig højforædlede 

produkter, grøntsager, blomster. 

 Man siger selv, at man afhjælper verdens sultproblemer. Men dansk landbrug sælger ikke til verdens fattige 

og sultne, eksporten går til de rige lande i Europa samt uden for EU til Kina, USA, Norge og Japan. 

 Stadig færre, stadig større landbrug ejer al jorden. I 1955 var der 200.000 landbrug, alle på danske hænder. 

I 2022: 7.500 heltidslandbrug. 

 Udenlandsk kapital opkøber dansk landbrug. S-regeringen gjorde det i 2015 muligt for udenlandsk kapital at 

opkøbe landbrug i DK.  

 30% af landbrugsjorden er truet af muldflugt, som følge af de nuværende dyrkningsformer. 

 Gæld tynger landbruget. Landbrugets samlede gæld var i 2018 på 315 mia. – i gennemsnit 40 mio. per brug. 

De dyre gårde betyder at de unge ikke kan overtage gårdene. Det betyder at unge landmænd ikke har råd til 

at købe landbrug.  

 Det skaber et generationsskifte problem: Hvem skal drive dansk landbrug? Gennemsnitsalderen er i dag 57 

år, og inden for det kommende 10-år vil halvdelen af danske landmænd gå på pension. 

 Et erhverv på offentlig forsørgelse: Uden EU-støtten havde de fleste landbrugsfamilier intet at leve af. 

Landbrugsstøtten fra EU svarer til det overskud, der er i dansk landbrug. EU’s landbrugsstøtte gives til alle 

uden krav om fx dyrevelfærd, miljø- eller klimahensyn. Jo mere jord, jo større støtte får man. 

 Gift og kunstgødning. Landbruget bruger stadigt mere kunstgødning (NPK = kvælstof, fosfor, kalium), 

pesticider (insekt- og svampegifte) og ukrudtsmidlet roundup.  

 Giften går i vores drikkevand og vores børn tisser gift. Gødning og gifte ender i vores drikkevand. Målinger 

viste pesticider i 43% af drikkevandet i 2019 og nitrat i 4 af 10 boringer. Børn tisser sprøjtegift. 

 Svin. Landbruget har 33 mio. svin.  100% af dem har MRSA. Alle får penicillin som fast rutine. 50% får 

mavesår. Der dør 28.000 pattegrise i døgnet, det er knap 10 millioner svin på årsbasis. 

 Kødproduktion er spild af klodens ressourcer. Kødproduktion er virkelig ringe økonomi set ift. den energi, 

der kommer ud af det. Ifølge ”International Food Policy Research Institute” vil en given mængde protein fra 

oksekød ved en sammenligning med protein fra bælgplanter kræve 20 gange så stort areal, 7 gange så stort 

vandforbrug og udlede 16 gange så mange drivhusgasser.  

 Madspild på 33%. Efter alt dette - transport på verdensplan, dyremishandling, drivhusgas udledninger uden 

lige – smides 1/3 af alle fødevarer i Danmark ud som madspild. 

 Landbruget bruger 70% af klodens vand. 
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Kilde ”Farvel til dansk landbrug”, af Kjeld Hansen, Gads Forlag 2019 samt filmen nævnt nedenfor.  

 

KLIMAVIDENSKABEN SIGER 

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

indfrier Parisaftalens mål, står og falder med, om vi kan omstille det globale fødevaresystem.” Sådan skriver de 

anerkendte klimaforskere Johan Rockstrøm og Owen Gaffney i ”Klodens Grænser” fra 2022. 

”Vi befinder os i øjeblikket i den sjette masseudryddelse af arter på Jorden, hvor én ud af otte er i risikozonen. Den 

måde vi producerer mad på land og fanger fisk i havet på, er den primære årsag til denne udryddelse”. 

Vi optog denne film den 11. okt. i år 2022 med Kjeld Hansen, Danmarks formentlig mest vidende person, hvad angår 

dansk landbrug, se den https://youtu.be/bRybwufUTis   

Filmen er optaget ved Det Fælles Bedstes Seminarforløb om ”Madens fremtid er vores fremtid”, 3. gang ud af 12.  

Se materialer om seminaret her https://detfaellesbedste.dk/madens-fremtid-er-vores-fremtid/  

Du har mulighed for at se filmene med oplæg fra seminaret på Det Fælles Bedstes YouTube kanal 

https://www.youtube.com/channel/UCTmCfqnz-5Ygr-5RA87008Q  

 

                                            

 

 
 

https://youtu.be/bRybwufUTis
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