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På vej mod bæredygtighed
Dette debathæfte handler om mad og miljø, og om penge 
og politik.

Hvem siger, at rester af sprøjtegifte i vores grundvand eller 
tremmesvin, der aldrig ser dagens lys, er nødvendige onder 
i det moderne landbrug? Det er sygdomssymptomer på en 
landbrugsproduktion, som ikke er i balance med naturen. 
NOAHs Landbrugsgruppe mener, at landbruget i disse år 
har så mange problemer, at det er nødvendigt med en generel 
ændring af den industrielle landbrugskultur. Det er ikke 
kun landmanden, som skal tænke og handle anderledes. 
Der er også brug for ændringer både i den fælles europæiske 
landbrugspolitik og i den enkelte borgers forbrugsmønster. 
Derfor handler dette debathæfte om mad og miljø, men også 
om penge og politik.

God læselyst!
NOAHs Landbrugsgruppe, november 2003
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Danmark er et landbrugsland. Vi 
kan ikke forestille os Danmark 
uden kornmarker, bondegårde 
og græssende køer. Landbruget 
sørger for råvarer til vores mad 
og bliver ofte fremhævet som et 
af vores vigtigste eksporterhverv.

Men landbrugets måde at 
dyrke jorden på har en bagside. 
Agerhøns, sommerfugle og korn-
blomster er ved at være et særsyn 
i det danske landbrugsland. 
Udledningen af næringsstoffer 

fra landbruget er med til at øde-
lægge livet i fjorde, søer og vand-
løb. Det moderne landbrug giver 
ikke plads til et varieret dyre- og 
planteliv.

Nogle af landbrugets påvirk-
ninger af naturen må vi accep-
tere. Vi kan ikke have en land-
brugsproduktion, uden at det 
påvirker og ændrer den omgi-
vende natur. Mennesket er en 
del af naturen – en del, som har 
ret til at få noget at spise. Land-

brugsproduktionen må placere 
sig imellem behovet for at brød-
føde mennesker og hensynet til 
natur og miljø.

For at en landbrugsproduk-
tion kan kaldes bæredygtig, 
skal den kunne brødføde befolk-
ningen både nu og i fremtiden. 
Landbrugsproduktionen må altså 
ikke skade det naturgrundlag, 
der skal sikre fremtidens befolk-
ninger sunde og næringsrige 
fødevarer.

Mellem natur og samfund
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Svinefarmer: Jeg skal  sende mindst 15.000 
svin til slagtning hvert år - ellers kan det 
ikke betale sig for mig med de lave priser på 
svinekød! Min familie skal jo have smør på 
brødet.

Slagterichef: Svinekød er rigtig 
godt for eksporten. Det skaber 
mange arbejdspladser her i 
landet. Det må vi huske på.

Øko-landmand: Jeg 
nyder hver dag at se 
mine søer og smågrise 
trives og lege og have 
krølle på halen! Jeg 
håber, jeg kan få dem 
afsat til en god pris, 
selvom forbrugeren ikke 
altid vil betale, hvad det
koster.
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Miljøproblemer er et resultat af 
menneskets (over)udnyttelse af 
naturen. Men når vi ønsker at 
løse et miljøproblem, er det ikke 
nok bare at opfatte det som en 
konflikt imellem mennesket og 
naturen. Det handler også om, at 
forskellige grupper af mennesker 
har forskellige interesser i, hvordan 
vores fælles natur udnyttes. De 

interesser er ofte i konflikt med 
hinanden.

Et eksempel på en interesse-
konflikt kan være en landmands 
ønske om at sprøjte sine marker 
for helt at undgå ukrudt og få så 
stort et udbytte som muligt, hvilket 
er i konflikt med ornitologens 
(fuglekenderens) ønske om et rigt 
fugleliv, der forudsætter et varieret 

udbud af blomster og insekter, som 
kan indgå i fødekæden. Hvordan 
løser man sådan en konflikt?

Diskussionen om miljøpro ble-
mer og deres løsninger må altså ses 
som samfundsmæssige problemer, 
hvor de forskellige interesser disku-
teres og vægtes.

Interessekonflikter
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Miljøaktivisten: Endnu en 
svinefabrik med 15.000 
slagtesvin hvert år - det er 
ikke bæredygtigt. Gad vide, om 
forbrugerne er klar over, hvor 
meget naturen ødelægges med 
al den gylle fra svinene. Og hvad 
med dyrevelfærden.

Miljøministeren: Jeg vil ikke diktere, 
hvor mange svinefarme vi skal have 
her i landet. Jeg har stor tiltro til, at 
de lokale politikere træffer de rigtige 
beslutninger.

Forbruger 1: Godt at 
koteletterne er så billige i dag 
- jeg snupper lige tre pakker til 
fryseren. Jeg begriber altså 
ikke, at der er nogen, der vil 
betale det tredobbelte for en 
økologisk kotelet - man kan jo 
ikke engang smage forskel!

Forbruger 2: Hmm! Jeg ville ønske, at 
jeg havde råd til at købe økologisk, men 
koteletterne koster jo det dobbelte. Det 
har vi altså ikke råd til i denne måned.

Forbruger 3: Økologiske 
koteletter? Dem tager 
jeg! Det må være fra grise, 
der har levet frit, som 
dem, vi så i fjernsynet 
forleden.



Miljø og økologi

Landbruget i Danmark og det 
meste af Europa var tidligere 
meget arbejdskrævende, men 
er i dag i stor udstrækning et 
højteknologisk erhverv, hvor 
store bedrifter kan klares 

af en enkelt eller få ansatte. 
Når maskiner og kemikalier 
i stigende grad erstatter den 
menneskelige arbejdskraft, 
siger man, at landbruget 
industrialiseres. Men det 

industrialiserede landbrug har 
store negative følgevirkninger for 
både natur og miljø, mennesker 
og dyr.

Mindre natur 
I takt med industrialiseringen af 
landbruget er der blevet færre fugle 
og vilde blomster i naturen. Det 
skyldes, at der dyrkes meget store 
arealer med de samme afgrøder 
(monokulturer), og at der sprøjtes 
mod ukrudt og skadedyr. Ukrudtet 
er jo netop de vilde blomster – og 
skadedyrene er mad for fuglene. 
For 40 år siden kunne man finde 
tolv forskellige plantearter på en 
gennemsnitlig dansk mark. I 1989 
var tallet reduceret til fem.

Fuglearter som agerhøne, fasan, 
gulspurv og sanglærke, der alle er 
almindelige i områder med landbrug, 
yngler langt sjældnere i marker, hvor 
der er brugt sprøjtemidler, end i 
usprøjtede eller økologiske marker.

Døde fjorde
Næsten hver sommer rammes mange 
danske fjorde og søer af iltsvind. I 
2002 døde alt liv på 10.000 km2 af 
den danske havbund som følge af 
ilt svind. Hovedårsagen til iltsvind 
er udledning af næringsstoffer. 
Et grundlæggende problem i det 
moderne, danske landbrug er, at 
mæng derne af næringsstoffer, som til-
føres dyrkningsjorden via spredning 
af gylle og kunstgødning, er for store. 

De næringsstoffer (kvælstof og 
fosfor) som ikke optages af planterne, 
vaskes med regnens hjælp ud i vand-
miljøet, hvor stofferne bliver til mad 
for alger. Hver sensommer kvæler de 
mange alger livet for fisk og andre 
organismer i søer, vandløb og fjorde.

Forurenet grundvand
Mange steder siver sprøjtegifte ned 
gennem jorden og ender til sidst 
i grundvandet, som også er vores 
drik  ke vand. Faktisk indeholder 

halv delen af det grundvand, der er 
dannet de seneste 25 år, rester af 
sprøjte  gifte (pesticider). Også nitrat, 
der kommer fra kunstgødning og 
hus dyr  gødning, trænger ned til 
grund vandet. Nitrat kan være gif-
tigt for børn og er mistænkt for at 
være kræftfremkaldende for voksne. 
Den omfattende forurening af grund-
vandet skyldes i høj grad det indu-
stria liserede landbrugs store forbrug 

af pesticider og gødning.  

Større energiforbrug
Industrilandbruget har et stort energi-
forbrug til maskiner og frem stilling 
af kemikalier. Især fremstil ling af 
kunstgødning kræver meget energi. 
Transport af foderstoffer og fødevarer 
fra den ene side af Jorden til den 
anden sluger også meget energi.
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Hver fjerde grundvandsboring er i dag forurenet over grænseværdien med 
nitrat eller pesticider (kilde: GEUS).
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Dyrevelfærd

Der er forskel på reglerne for, hvordan industrisvin og økologiske svin kan behandles:

Hvor mange økologiske svin eller høns kan der være i dit klasseværelse? - Hvor mange fra 
det industrielle landbrug? Prøv at kontakte Landbrugsrådet eller Økologisk Landsforening.

Hvorfor er en lørdagskylling så billig i forhold til en økologisk kylling? 

Økologiske svin
• går frit og har daglig adgang til  
 udendørs areal
• har strøet leje
• har dagslys i staldene
• kan tage mudderbad
• har krølle på halen. Den må ikke 
 klippes
• får økologisk foder uden indhold  
 af gensplejsede råvarer
• smågrise bliver hos soen i  
 mindst 7 uger

Industrisvin
• slagtesvin på 110 kg må  
 nøjes med 0,65 m2 at boltre  
 sig på
• kommer ikke ud i det fri
• må bo i stalde uden vinduer
• kan ikke mudderbade
• får i mange tilfælde   
 halen klippet af
• får foder lavet af gen splej-  
 sede råvarer
• smågrise tages fra soen   
 efter 3-4 uger

Økologisk landbrug

Økologiske varer er fremstillet uden 
brug af kunstgødning, sprøj te gifte 
og gensplejsning. Derved undgår 
man mange af de uhel dige følge-
virkninger, som industri landbrug 
har. Økologiske varer kontrolleres 
af myndighederne og mærkes med 
det røde Ø, så for bru geren kan finde 
dem i butikkerne. 

Den økologiske landmand til-
stræber at arbejde med naturen 
og lære af den – og på den måde 
give gode betingelser for både vilde 
planter og dyr og for markens afgrø-
der og husdyrene. Man stræber 
efter at give dyr og planter sundhed 
ved at lade dem leve under forhold, 
der minder om dem, de lever 
under i naturen. Det økologiske 
landbrug sikrer grundvandet mod 
pesticider. Samtidig er forure-
nin gen med næringsstoffer som 
nitrat (kvælstof) sandsynligvis 
mindre fra de økologiske marker. 
Det skyldes, at økologerne ikke 
bruger kunstgødning, ikke 

har så mange dyr pr. hektar 
og er underlagt strammere 
regler end industrilandbruget. 

For at skaffe næringsstoffer til 
planteproduktionen anvendes 
husdyrgødning og planter. 
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Øko-svin i fri dressur



Et bæredygtigt landbrug

Det økologiske landbrug er mere 
bæredygtigt end industri land-
bruget, fordi det ikke ændrer 
helt så meget på naturen. Men 
bæredygtighed er mere end øko-
logi. Hvis fødevare produk tionen 
skal være bæredygtig, så må vi 
f.eks. også begrænse brugen af 
transport over store afstande, og 
vi må have en fødevare produk-
tion, som kan skaffe mad til alle 
– ikke kun til den rige del af 
verden!

 “Det miljømæssige råderum” 
er en måde at beskrive, hvordan 

Jordens ressourcer kan anvendes 
bæredygtigt. Det miljømæssige 
råderum tager udgangspunkt i, 
at mængden af råstoffer globalt 
set er begrænset, og at alle 
mennesker på Jorden har lige ret 
til Jordens ressourcer - både nu 
og i fremtiden. 

Hvis vi skal dele Jordens 
ressourcer ligeligt, betyder det, 
at vi må finde ud af, hvor meget 
vi hver især – og som samfund 
– kan tillade os at bruge til 
mad og forbrug. Den mængde 
af ressourcer, vi kan bruge, 

kan kaldes det miljømæssige 
råderum.

Miljømæssigt råderum for 
landbrugsjord kan defineres som 
det mindst mulige landbrugs-
areal, det er nødvendigt at dyrke 
for at forsyne os med sund og 
tilstrækkelig ernæring. Hvis vi 
spiser mere, end vi har behov for, 
vil det gå ud over enten naturen 
eller andre menneskers mulighed 
for at få tilstrækkelig og sund 
ernæring. 

I takt med indførelse af nye maski-
ner, computerstyring og kemiske 
sprøjtemidler til bekæm pelse af 
ukrudt er der blevet langt færre 
arbejdspladser i landbruget.

Når en enkelt landmand ved 
hjælp af kemikalier og maskiner 
kan overkomme at dyrke et meget 
stort landbrugsareal – og sende 
meget billige fødevarer på markedet 
– bliver det samtidig svært at klare 
sig økonomisk for de mindre land-
brug. Og det medfører igen, at 
landbrug sammenlægges, sådan at 
der nu er langt færre landbrug, end 
der var tidligere. Konsekvensen af 
dette er, at landdistrikterne affolkes, 
fordi folk bliver nødt til at tage til 
byerne for at få arbejde.

De sociale omkostninger ved 
affolkningen af landdistrikterne kan 
brede sig fra landbruget til andre i 
det lokale område, f.eks. den lokale 
forretning eller skolen, som måske 
også må dreje nøglen om. 

Hvis forretningen lukker, bliver 
det måske pludselig svært at handle 
ind, hvis man er gammel og ikke 
kan overkomme at købe ind langt 
fra hjemmet.

Sociale hensyn hører med til en 
bæredygtig udvikling. Derfor er der 
brug for at nytænke landbrugets 

udvikling, så den onde spiral 
brydes. Det kan f.eks. handle om 
at øge andelen af det økologiske 
jordbrug, der både er miljøvenligt 
og beskæftiger flere mennesker. 

Det kan også handle om at få flere 
virksomheder, der forarbejder 
fødevarerne lokalt, f.eks. mejerier og 
slagterier.

Færre mennesker på landet
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Antallet af beskæftigede i dansk landbrug er faldet drastisk i det 20. århundrede 
– fra 310.000 i 1940 til 161.000 i 1970 og blot 84.000 i 2000. I dag er der ca. 
50.000 landbrug i Danmark mod 140.000 i 1970. (Kilde: Dansk Landbrug)
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Marken er mejet

Marken er mejet, og høet er høstet,
kornet er i laderne, og høet står i hæs.
Frugten er plukket, og træet er rystet,
og nu går det hjemad med det allersidste læs.
 Rev vi marken let,
 det er gammel ret,
fuglen og den fattige skal også være mæt.

Loen vi pynter med blomster og blade
vi har georginer og bonderoser nok.
Børnene danser allerede så glade,
alle vore piger står ventende i flok.
 Bind så korn i krans,
 hurra, her til lands
slutter høsten altid med et gilde og en dans.
(Adolf Recke, 1826. Omarbejdet af Mads Hansen.

Forkortet. Fra Folkehøjskolens sangbog 1992)

Som regel giver økologiske afgrø-
der lavere udbytte end det indu-
strielle landbrug, fordi der ikke 
anvendes kunstgødning og sprøj-
temidler. Desuden skal der bruges 
mere arbejdskraft, når man f.eks. 
ikke bare kan køre ud med gift-
sprøjten og slå ukrudtet mellem 
gulerødderne ihjel. 

Det medfører, at de økologiske 
varer bliver dyrere. Nogle produkter 
bliver kun en lille smule dyrere 
– det gælder f.eks. kornprodukter 
og mælk. Det er fordi, der næsten 
kan opnås ligeså stort udbytte på 
økologiske kornmarker som på 
konventionelt dyrkede marker. Og 
fordi en økologisk ko giver næsten 
lige så meget mælk som en ko fra et 
indu strilandbrug.

Andre produkter bliver væsent-
ligt dyrere, fordi produktionen er 
meget forskellig fra den, som bruges 
i industrilandbruget. Svinekød er 
et godt eksempel på dette. Svin 
i øko logiske landbrug skal have 
mere plads end svin i industri-
landbrugene - og desuden adgang til 
det fri (se side 7).

Skriv en sang! Lav en moderne version af ”Marken er mejet ” – og send den ind til NOAH.

Hvorfor er økologi så dyrt?
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Ernæring

Verdens befolkning er i dag ca. 
6 milliarder mennesker. 800 
millioner af dem går sultne i 
seng, og 30% af alle børn i ver-
den under 5 år er under væg-
tige. På samme tid er kosten 

også et af de vigtigste sund-
heds mæssige problemer i den 
vestlige verden. Der bliver 
flere og flere overvægtige i den 
rige del af verden, og livsstils-
sygdomme som sukkersyge 

og hjerte-karsygdomme bliver 
mere og mere udbredte. Kosten 
er derfor central i forhold til 
bæredygtighed i både rige og 
fattige lande. 

Kalorier er ikke bare kalorier

Der er forskel på, om de kalorier, vi 
indtager, stammer fra kød (animalske 
kalorier) eller grøntsager og kornpro-
dukter (vegetabilske kalorier). Hver 
gang, vi spiser en animalsk kalorie, 
forbruger vi, hvad der svarer til 5-10 
kalorier foder. Det skyldes, at dyrene 
indtager mange gange flere kalorier, 
end der bliver tilbage i form af kød, 
mælk eller æg. Årsagen er, at dyrene 
skal bruge kalorier for at holde deres 
organisme i gang. 

Spiser vi mere kød og bruger flere 
mælkeprodukter, end vi ernærings-
mæssigt har behov for, lægger vi 
beslag på mere landbrugsjord end 
nødvendigt.

Fremstillingen af kød lægger 
beslag på store landbrugsarealer til 
dyrkning af dyrefoder. F.eks. kræver 
fremstillingen af 10 kg svinekød 
samme landbrugsareal som 240 kg 
grøntsager som kål, løg, gulerødder 
eller rødbeder. I den rige del af verden 
er det netop animalske produkter, 
som overforbruges. Europas marker 
producerer ikke foder nok til den 
ani malske produktion, og derfor 
impor teres der årligt enorme mæng-
der foder fra lande uden for Europa. 
Ganske vist eksporterer vi protein 
igen i form af bacon og andre kød-
produkter, men det er især til USA og 
Japan. 

Fødevarefordeling og sult

Gennemsnitligt 
dagligt kalorieindtag 
pr. indbygger i 1970

Gennemsnitligt 
dagligt kalorieindtag 
pr. indbygger i 1997

Mindst udviklede 
lande

2.108 2.099

Mest udviklede lande 
(OECD)

3.033 3.380

Kvinder forbrænder ca. 2200 kalorier om dagen, mænd ca. 2500. 
Energibehovet er bestemt af alder, køn, vægt og fysisk aktivitet. Tallene 
afspejler den triste kendsgerning, at på trods af alle hensigtserklæringer 
om at udrydde sult i verden, så vokser uligheden imellem rige og fattige 
nationer: der bliver flere, der sulter, og flere overvægtige.

Kalorieindtag i % af dagligt 
behov:

Spanien
USA
Danmark
Kina
Indien
Mozambique
Ethiopien
Afghanistan

141 %
138 %
135 %
112 %
101 %
 77 %
 73 %
 72 %

%-del af korn, der bliver brugt 
som foder: 

Danmark
USA
Spanien
Kina
Indien
Mozambique
Ethiopien
Afghanistan

81 %
68 % 
68 %
23 %
3 %
0 %
0 %
0 %

Kilde: World Resources Institute, 
UNEP, UNPD. 
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Sund kost giver mad til alle

De fleste ernæringseksperter anbe-
faler, at vi spiser masser af grøntsager 
og kornprodukter, groft og varieret 
og ikke for meget kød. Heldigvis 
passer en sådan kost sammen med en 
bæredygtig produktion af fødevarer.

Det er rimeligt at forestille sig, 
at mange af Jordens nuværende og 
kommende sultproblemer kan løses 
mere effektivt, hvis vi får flere af 
vores kalorier direkte fra plan terne 
og spiser færre animalske produkter. 

Hvad er forskellen på, om landbruget producerer fødevarer for at efterkomme efterspørgsel 
på fødevarer – eller for at opfylde behovet for fødevarer?

Genteknologi bliver ofte nævnt som en løsning på verdens sultproblemer. Er den det?
Læs f.eks. mere på www.globalegener.dk eller i Pandoras Madkasse (NOAHs forlag)

Eksempler på, hvor stort udbytte en mark på 10 x 10 m kan give. Beregnet på baggrund af tal for 
økologisk jordbrug i Danmark. 

Det er også en fornuftig løsning i for-
hold til de problemer med hensyn 
til overvægt, vi oplever i den vestlige 
verden, fordi andelen af animalsk fedt 
i kosten så vil mindskes. De ændrede 
kostvaner vil gøre det nemmere at 
opnå den anbefalede sammensætning 
mellem kulhydrater, proteiner og fedt. 

Det er muligt at sammensætte en 
ernæringsrigtig kost uden at spise 
kød (vegetarisk kost). Hvis man 
helt vil undgå animalske produkter, 
dvs. kød, æg og mælkeprodukter 
(veganisk kost), bliver det en kende 

mere kompliceret. Det kræver stor 
bevidsthed om indtagelse af protein-
rige ærter, linser og bønner. Ud fra 
et bæredygtigt perspektiv er det dog 
ikke nødvendigt helt at undvære 
animalsk protein.

En omlægning af kosten kan ses 
som et bidrag til en mere lige verden, 
hvor grise og køer i den vestlige 
verden ikke lægger beslag på store 
landbrugsarealer uden for vores egne 
grænser. 

11

10 kg svinekød                            eller                       240 kg grøntsager

20 kg kylling           eller           40 kg frugt                     eller                 50 kg korn

Kilde: NOAH



EU på banen  

Til trods for, at Danmark har 
en landbrugspolitik og et mini-
sterium, der varetager landbrugs- 
og fødevareforhold, er der 
mange beslutninger, som ikke 
tages i Danmark. Det skyldes, 
at Danmark er medlem af den 
Europæiske Union, EU. Her 
tages mange af de beslutninger, 
som er væsentlige for økonomi 
og udvik ling i landbruget. 
Man kan der for ikke tale om 
landbruget i Danmark uden 

samtidig at tale om EU. EU 
er en sammenslutning af 
europæiske lande med fælles 
politikker på en række områder. 
Det gælder f.eks. landbrug, 
miljø, arbejdsmarkedsforhold, 
ligestilling, atomkraft og 
handel. På de fælles områder 
bliver beslutningerne taget af 
medlemslandene i fællesskab. 
Det betyder, at vi i Danmark 
skal følge sådanne beslutninger 
og EUs lovgivning. Udover 

den fælles lovgivning findes 
et udbredt samarbejde på 
mange områder. Inden for land-
bruget er der f.eks. etableret 
fælles støtteordninger, der 
bestemmer, hvor mange penge 
landmanden kan få i støtte, 
og til hvilke typer afgrøder og 
husdyr. Desuden er der fælles 
regler for, hvilken standard 
vores landbrugsprodukter skal 
have, for at de må sælges som 
fødevarer til mennesker.

EUs udvidelse mod øst

På EU-topmødet i København i december 2002 blev det besluttet, 
at otte østeuropæiske lande samt Cypern og Malta kan komme 
med i EU fra 2004. EU bliver udvidet fra 15 til 25 lande.

EU-lande, 2003

1. udvidelsesrunde, 2004

2. udvidelsesrunde, tidligst 2007

Øvrige lande uden for EU
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Beslutninger i EU tages i et samspil mellem tre institutioner:

.

.

I juni 2001 vedtog EUs statsledere 
på topmødet i Gøteborg en bære-
dygtighedsstrategi. Det har medført, 
at alle de fælles europæiske love 
(direktiver) skal understøtte en 

bæredygtig udvikling i Europa. En 
bæredygtig udvikling af et samfund 
defineres her som en udvikling, 
der opfylder de nuværende genera-
tioners behov uden at bringe 

fremtidige generationers mulighed 
for at opfylde deres behov i fare. 

 På EU-topmødet vedtog stats-
ministrene blandt andet følgende: 
“Bæredygtig udvikling – at opfylde den 
nuværende generations behov uden 
at sætte de kommende generationers 
behov over styr – er et grundlæggende 
mål i henhold til traktaterne. Dette 
kræver, at politikkerne på det 
økonomiske og det sociale område og 
på miljøområdet fastlægges på sådan 
en måde, at de styrker hinanden 
gensidigt […]. EU’s strategi for 
bæredygtig udvikling bygger på det 
princip, at de økonomiske, sociale 
og miljømæssige virkninger af alle 
politikker skal undersøges samordnet 
og tages i betragtning, når der træffes 
beslutninger.”

Hvad mener politikerne egentlig med teksten i EUs Bæredygtigheds strategi? Hvad betyder 
bæredygtig udvikling? Hvilke forskellige opfattelser af bæredygtighed findes der? Se f.eks. 
Miljøministeriets websted eller NOAHs webside eller debathæftet “én Jord” (NOAHs 
forlag).

EU og bæredygtighed

Kommissionen
Er udpeget af ministerrådene 
og god kendt af Parlamentet.
Består af kommissærer med 
hvert sit ansvarsområde f.eks. 
miljø, handel eller landbrug.

Parlamentet
Medlemmerne vælges direkte 
af befolkningerne i medlems-
landene.

Fire gange om året afholdes desuden de såkaldte topmøder. Her mødes alle statsministrene i Det Europæiske 
Råd for at tage fælles beslutninger.

Lovgivning

EUs ministre for landbrug og fiskeri mødes 10 gange om året til 
Ministerrådsmøde.

Ministerråd 
Landenes statsministre og mini-
strene for de forskellige om råder 
mødes med jævne mellemrum til 
ministerrådsmøder.



Landbrug i Europa

Der er store forskelle på 
landbruget rundt om i Europa. 
I lande som f.eks. Danmark 
og Holland er landbruget højt 
industrialiseret. I Østeuropa 
er landbruget generelt mindre 
intensivt og mere miljøvenligt. 
Der er mange små landbrug, 
hvor maskiner, pesticider og 
kunstgødning kun anvendes 
i begrænset omfang. Det gør, 

at udbyttet ikke altid er lige så 
højt som i f.eks. Danmark, men 
til gengæld er påvirkningen af 
naturen ikke så voldsom som 
i mange vesteuropæiske lande. 
I de fleste østeuropæiske lande 
findes også meget store landbrug, 
men det er de små brug, som er 
mest almindelige.

I lande som Frankrig, Østrig, 
Schweiz og Italien lægges stor 

vægt på kvalitet og mangfoldig-
hed – årgangsvine, fine oste, 
udsøgte oliven osv. Men stordrift 
er også udbredt her, f.eks. store 
områder med vinmarker, som 
sprøjtes mange gange om året.

I hvert land i Europa findes 
der både miljøbelastende 
industrilandbrug og bæredygtige 
landbrug.

Polen: Ekstensivt landbrug 
I Polen bliver der især dyrket korn 
og i mindre grad kartofler, foder-
afgrøder, sukkerroer, oliefrø og bælg-
planter. Frugt og grønt udgør også 
en væsentlig del af produktionen 
og bidrager i stigende omfang til 
eksporten.

20% af arbejdsstyrken er beskæf-
tiget ved landbruget, som leverer godt 
3% af landets bruttonationalprodukt 
(BNP). Det betyder – ud fra et tra di-
  tionelt økonomisk synspunkt - at 
polsk landbrug er ineffektivt sam men-
 lignet med vesteuropæiske lande. 
På den anden side er produktions-
metoderne miljøvenlige, idet for-
bruget af maskiner, kemikalier og 
energi er mindre end i Vesteuropa. 
Der er mere liv på landet, fordi der 
er flere beskæftiget i landbrug og 
gartneri.

Spanien: Oliven, vin og frugt
Spanien er verdens største producent 
af oliven, som bliver solgt enten som 
spiseoliven eller olivenolie. Spanien 
har også EUs største vinproduktion. 
I de overrislede områder i de store 
dale og flade kystområder produceres 
frugt (især citrusfrugter) og grønt-
sager (især tomater). Størstedelen af 
disse afgrøder bliver eksporteret. 

Frugt- og grøntsagsproduktionen 
udgør mere end en fjerdedel af den 
samlede produktion. Denne sektor 
står desuden for den største del af 
forureningen med pesticider.
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I Danmark kan man ikke dyrke tomater i vinterhalvåret. Hvis vi vil have friske tomater 
f.eks. i marts, skal vi enten købe tomater, som er dyrket i opvarmede drivhuse i Danmark, 
eller sydeuropæiske tomater, der er transporteret med lastbil hele vejen til Danmark. Hvad 
er mon bedst for miljøet? Kan man undvære tomater om vinteren?

Holland: Dækket af drivhuse
I den sydlige del af Holland findes 
kæmpe mæs sige områder med driv-
huse, hvor der dyrkes grøntsager. Ud 
fra et miljømæssigt synspunkt kan 
det være problematisk med drivhuse, 
fordi der ofte bruges meget energi til 
opvarmning.

Ud over områderne med drivhuse, 
er Holland kendt for sine store mark-
områder med tulipaner og andre 
blomster. Klimaet er desuden godt 
til græsdyrkning, og 1/3 af Holland 
består af lavt liggende græsarealer, 
som ikke kan bruges til andre 
afgrøder. Derfor bruges de arealer ofte 
til kvæg.

Hollands landbrug og gartnerier 
udgør mindst 20% af landets sam lede 
eksport, men beskæftiger kun ca. 3% 
af arbejdsstyrken.

Danmark: Svin og 
mejeriprodukter 
Indtil midten af 1960’erne bestod 
landbruget i Danmark af mindre 
gårde med både køer, grise og plan-
te avl. Siden er udviklingen gået i 
ret ning af større og mere speciali-
se rede bedrifter. I 1965 var der 
135.000 mælkeproducenter med 
ca. 10 køer hver. I 2001 var der 
knap 9.000 danske producenter 
med i gennemsnit 60 køer hver. De 
danske køer giver langt mere mælk, 
end vi kan forbruge herhjemme. 
Der for anvendes ca. 2/3 af mæl ke-
produktionen til eksport. Denne 
andel placerer os blandt de fem stør-
ste mejerieksportører i verden.

Svin er den anden store land-
brugs vare i Danmark. I 2001 blev 
der pro duceret 23,7 mio. svin, det 
svarer til næsten fem svin pr. dan-
sker. Danmark er da også verdens 
største eksportør af svinekød. Svine-
produktionen har de seneste år 
været stigende. I takt med denne 
stigning er der også kommet fokus på 
svineproduktionens bagside såsom 
forurening med gylle, lugtgener og 
ringe dyrevelfærd.

Landbrugseksporten hjembragte 

i 2001 godt 60 mia. kr. i udenlandsk 
valuta. Heraf blev 15 mia. kr. brugt 
på rå- og hjælpestoffer. Det er f.eks. 

import af soja, der bruges til svine-
foder.

Fakta om landbrug i Europa:

Danmark Holland Spanien Polen EU, 2001

Antal bedrifter 58.000 102.000 1.200.000 1.900.000 6.800.000

Gennemsnits-
størrelse på 
landbrug

46 ha 20 ha 20 ha 10 ha 19 ha

Andel af areal 
der er opdyrket

63% 47% 51% 58% 41%

Andel af land-
brugsareal der 
er økologisk*

6,5% 1,9% 1,7% 0,3% 3,2%

Andel ansat i 
landbruget

3,5% 3,1% 6,5% 19% 4,2%

Landbrugets 
andel af BNP

2,3% 2,2% 3,0% 3,1% 1,7%

Kilde: EU-Kommissionen, 2000-2001 (*: Organic-Europe, 2001)
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EUs landbrugspolitik

EU har en fælles landbrugs-
politik. Den kaldes CAP, som 
står for “Common Agricultural 
Policy”. Som medlem af EU 
må Danmark følge den fælles 
landbrugspolitik, CAP’en. 

Landbrugspolitikkens historie 
i EU går helt tilbage til 1950’erne. 

I årene efter anden verdenskrig 
var der mangel på fødevarer i 
Europa. Derfor blev målet med 
landbrugspolitikken at sikre, 
at landene blev selvforsynende 
med mad, dvs. sikre, at der blev 
fremstillet mad nok til, at alle 
kunne få nok at spise. I dag 

produceres der langt mere mad, 
end vi kan spise i Europa, men 
EUs landbrugspolitik har stadig 
til formål at øge produktionen.

 EU bruger ca. 320 mia. kr. 
årligt på landbrugssektoren. Det 
er næsten halvdelen af hele EUs 
budget.

Hvem får støtten?
En væsentlig del af de penge, der er 
afsat til landbrugssektoren, er di-
rekte støtte til landmændene. Støtten 
gives primært til den enkelte land-
mand og udregnes efter, hvor meget 
der produceres på gården: jo mere 
der produceres, jo flere støttekroner 
får landmanden. På den måde kom-
mer CAP’en til at favorisere de store, 
intensive landbrug. Langt over halv-
delen af pengene går til en lille del af 
landmændene. Regnet om i procenter 
går 70% af pengene til kun 20% af 
landmændene.

Når EU uddeler støtte, tages der 
ikke hensyn til, om produktionen 
forurener lidt eller meget, eller til 
kva  liteten af afgrøderne, blot de 
gældende mindstekrav er opfyldt. 
Dyre velfærd spiller heller ingen rolle 
for tildelingen af støtte. Derfor har 
pengene fra EU medvirket til udvik-
lingen af et landbrug med intensiv 
dyrkning, brug af sprøjtegifte og en 
ringe dyrevelfærd.

Mange har kritiseret udviklingen 
inden for landbruget. Det har medført 
visse ændringer. I 1999 blev det 
besluttet at dele landbrugsstøtten op 
i to puljer – de såkaldte “søjler”. Den 
første søjle udgør 90% af budgettet. 
Støtten her betales typisk direkte 
til landmanden, som man altid har 
gjort. 

Pengene i den anden søjle går ikke 
direkte til landmændene, men skal 
bruges på miljøinitiativer eller til 
udvik ling af landdistrikterne, så det 
bliver mere attraktivt at bo på landet. 
Pengene i Søjle II udgør ca. 10% af 
budgettet.

Hvor havner pengene?

andet

kød, fjerkræ og æg

mælk

tobak

vin

frugt og grønt

olivenolie

sukker

korn (hvede, majs, 

raps mv.)

forbedring af 

miljø og hjælp til 

landdistrikter

% af EUs landbrugsbudget

Kun ca. 10% af EUs landbrugsbudget på 320 mia. kr. årligt bliver brugt 
på forbedringer af miljøet og hjælp til udvikling af landdistrikter (den lille 
søjle). Ca. 90% bruges på produkt- og markedsstøtte.

       Kilde: EU

100

80

60

40

20

0

16



17

EUs udvidelse med 10 nye lande 
får stor betydning for landbruget. 
Antallet af beskæftigede ved EUs 
landbrug bliver næsten fordoblet, 
og EUs marked bliver udvidet 
med mere end 100 millioner nye 
indbyggere. For de nye lande 
betyder optagelsen, at de skal 
omstille sig til EUs regler for 
landbrug.

Under EU-topmødet i Køben-
havn i december i 2002 var land-
brugspolitikken en af de ting, det 
var sværest for landene at blive 
enige om. Hvis landmændene i 
de nye lande skulle have samme 
støtte som landmændene i de 

gamle, ville det blive meget dyrt 
for EU. Derfor var der mange, der 
mente, at det var på tide at ændre 
landbrugspolitikken. 

Det var umuligt at blive enige 
om en ændring af landbrugs-
politikken, så løsningen blev, at de 
ti ansøgerlande fik tilbudt støtte-
ordninger efter samme møn ster som 
i det “gamle” EU, men på et lavere 
niveau. I 2004 får landbruget i 
ansøgerlandene et beløb, der svarer 
til 55% af den støtte, de gamle lande 
får. Tallet stiger til 60% i 2005 og så 
fremdeles ind til 100% nås i 2010.

EUs landbrugspolitik ændres 
løbende. EUs strategi for bære-
dygtig udvikling, som blev ved-
taget i Göteborg i 2001 (se side 
13), bør have stor indflydelse på 
ændringerne i landbrugspolitikken. 
Landbruget har nemlig sin egen 
plads i strategien, hvor der bl.a. står:

“at det bl.a. bør være et mål for 
den fælles landbrugspolitik og dens 
fremtidige udvikling at bidrage til 
bæredygtig udvikling, ved at der 
lægges større vægt på sundhed, 
højkvalitetsprodukter, miljømæssigt 
bæredygtige produktionsmetoder, 
herunder økologisk produktion, 
reproducerbare råvarer og beskyttelse 
af biodiversiteten.”

Det betyder altså, at landbruget 
ikke kun skal tage hensyn til 
økonomien (tjene penge), men også 
til miljø og bæredygtighed. Mange 
grønne organisationer slutter op om 
denne bæredygtighedsstrategi. De 
mener, at konsekvensen bør være 
en vidtgående reform af CAP’en, så 
der tages hensyn til miljøet. Men 
det går meget langsomt, når EU-
medlemmerne skal blive enige om 

ændringer af landbrugspolitikken. 
Nogle lande (især Frankrig) ønsker, 
at støtten bevares, som den er, mens 
andre lande som Storbritannien, 

Sverige og Danmark gerne vil have 
støtten aftrappet.

Hvad ville der ske, hvis man byttede om på søjle I og søjle II, så 90% af pengene 
gik til miljø initiativer og udvikling af landdistrikterne, og kun 10% gik til direkte 
produktionsstøtte?

EU-udvidelsen og landbruget

Fremtidens landbrugspolitik

Franz Fischler er EU-kommissær for 
landbrug, udvikling af landdistrikterne 
og fiskeri.

EUs ministre for landbrug og fiskeri mødes 10 gange om året til Ministerrådsmøde.
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Global handel

EUs landbrugspolitik har 
også betydning uden for EUs 
grænser. Det har den, både 
fordi EU direkte forsøger at 
påvirke udviklingen på det 

internationale marked til egen 
fordel, og fordi støtten til EUs 
landmænd indirekte betyder, 
at europæiske landbrugsvarer 
kan sælges billigt verden over. 

Især udviklingslandene bliver 
påvirket negativt af EUs 
landbrugspolitik, da de har 
svært ved at konkurrere med 
EUs billige, støttede produkter.

Landbruget beskyttes
Et af målene med CAP’en er, at EU 
skal beskytte sit eget landbrug. 
Det gøres ved at forhindre andre 
lande i at sælge deres varer og ved 
at støtte europæiske landmænd, så 
de kan sælge deres varer så billigt 
som muligt. Til dette formål har 
landbrugspolitikken en række 
forskellige virkemidler:

- Støtteordninger: Hver landmand i EU 
får i gennemsnit 150.000 kr. årligt i 
støtte. Støtten betyder, at landmænd 
i EU kan sælge deres produkter til 
priser under fremstillingsprisen. 
Dermed bliver de europæiske 
landbrugsprodukter lettere at sælge 
på verdensmarkedet. 

- Told: Der bliver lagt told på bestemte 
varer, som importeres til EU fra lande 
uden for EU. Told er en ekstra pris, 

forbrugerne skal betale for produktet. 
Ofte er tolden højere, jo mere en vare 
er forarbejdet. F.eks. er der højere told 
på appelsinjuice end på appelsiner. 
Tolden gør, at varer, der er fremstillet 
i EU, bliver billigere end varer, der 
er fremstillet uden for EU. EUs land-
mænd har stor gavn af dette.

- Kvoter: Kvoter er en begrænsning 
på, hvor mange varer, der må blive 
importeret til EU. Der findes kvoter 
på en række forskellige produkter, 
f.eks. bananer, vindruer og sukker. 
Kvoterne handler ikke kun om 
bestemte produkter, ofte er det også 
besluttet, hvilke lande uden for EU 
som må eksportere til EU - og hvor 
meget.

U-landene bliver tabere
Siden slutningen af 1970’erne har 
landmændene i EU produceret 
langt mere, end vi selv kan spise. 
Overskuddet er bl.a. blevet afsat på 
markeder ude i verden ved hjælp af 
eksportstøtte. Støtten medfører, at 
EUs landmænd kan eksportere varer 
som sukker og mælkepulver til priser 
langt under fremstillingsprisen. 

Landmænd i en række u-lande 
kan ikke konkurrere med de billige 
varer fra EU. Det kaldes for dum-
ping, når EU sælger ultra-billige pro-
dukter i u-landene og derved udkon-
kurrerer de lokale bønder. De lokale 
landmænd kan ikke få en til stræk-
keligt høj pris for deres produkter 
og kan derfor ikke leve af deres land-
brug. Det ødelægger u-landenes 
mulighed for at opbygge deres egen 
landbrugsproduktion.

Hvert år bruger EU 42 mia. Euro på at støtte sit eget landbrug.
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Du har sikkert hørt, at der findes 
regler i EU for, hvor krumme agur-
ker må være, og hvornår æbler er 
store nok til at blive kaldt æbler. 
Tilsvarende findes der regler for 
andre produkter. Det kaldes stan-
dar disering. Supermarkederne er 
nemlig interesserede i ensartede 
produkter, som passer ned i bak-

kerne, og som ser indbydende ud for 
forbrugeren – hver gang! 

For at f.eks. bananer skal komme 
i klasse I, skal de være store og 
ens ar tede. En sådan ensartethed 
kræ ver rela  tivt store mængder af 
pesti ci der og kunstgødning. I Costa 
Rica udgør pesticider derfor ca. 
40% af omkost ningerne ved banan-

produktionen. Standar di seringen 
betyder altså en øget miljøbelastning 
i produktionen. De bananer, der 
har en forkert størrelse, længde 
eller krumning, bliver kasseret. 
Det drejer sig typisk om 15-20% af 
høsten. 

Sukkerbønder i Mozambique bliver 
fastholdt i fattigdom, bl.a. fordi EU 
ikke vil åbne sit marked for deres 
varer. Det afrikanske land kan ellers 
producere sukker (fra sukkerrør) til 
en tredjedel af den pris, det koster 
at producere sukker i europæiske 
lande. Men tårnhøje toldsatser og 
pengestøtte til europæiske suk-
ker roedyrkere holder afri ka  nerne 
uden for markedet. Alexander 
Munguambe, der er formand for 
sammenslutningen af sukker-

arbejdere i Mozambique siger: 
“Handel er et vigtigt redskab til 
udryddelse af fattigdom. Hvis 
vi havde markedet, kunne vi 
tredoble produktionen og skabe 
bedre vilkår for sukkerbønderne. 
Som det er nu, kan vi simpelthen 
ikke leve af vores arbejde.” Mange 
udviklings  organisationer, f.eks. 
Mellemfolkeligt Samvirke og 
Oxfam International, arbejder 
for at få fjernet EUs toldsatser og 
sukkerstøtten.

Hvad betyder det for u-landene, at der er højere told i EU på forarbejdede end på 
uforarbejdede produkter?

Sukker i Mozambique

En banan er ikke bare en banan

EUs krav til klasse I bananer:
- Minimumslængde: 14 cm - Stort set fri for pletter
- Minimumsdiameter: 27 mm - Stilk-enden skal være hel, uden revner og 
- Ingen unormal krumning   svampeangreb, og ikke udtørret
- Ingen misdannelser



Fremtid og visioner

Hvem ved, hvad fremtiden vil 
bringe? Der er mange, som 
gerne vil have indflydelse på den 
europæiske landbrugspolitik. 

Landmænd, fuglekiggere, miljø-
organisationer, fødevare industri, 
u-landsorganisationer, frøpro du-
center - alle har de forskellige 

visioner for fremtidens landbrug. 
Her er klip fra Avisen 2015.
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Af Tobias Hagedorn

For første gang i 40 år måt-te et storkepar flyve forgæ-ves til Ribe – alle reder var optaget. 
Det er de seneste års 

ændringer i landbrugs pro
duk tionen, der igen har gjort 
Danmark til et attrak tivt 
storkeland. Omlæg ningen til 
en mindre inten  siv produk
tion har givet flere grønne 
hegn, større vådområder og 
færre udledninger af for
urenende nærings stoffer. 

Dan Boding fra miljø
organisationen Det Åbne 

Land udtaler i den for
bindelse: “Vi høster nu resul
taterne af mange års arbejde 
for en bæredygtig landbrugs
produktion. Der er igen plads 
til en mangfoldighed af arter 
i den danske natur.” 

I foreningen De Danske 
Svineproducenter finder man 
mindre begejstring hos for
manden Jens Hansen,  som 
siger: “De seneste års stram
me miljøpolitik har været 
hård for de danske svinebøn
der. Mange har måttet dreje 
nøglen om.” Det er dog ikke 
alle svineproducenter, som 
har oplevet en tilbagegang. 

Flere har fundet et niche
eksportmarked i Østeuropa 
for lufttørrede skinker fra 
frilandssvin. Saltindholdet 
i den danske havluft giver 
en helt speciel aroma, der 
passer godt til den østeuro
pæiske regions mange kål
retter.

Kamp om rederne i Ribe

Af Emilie Mattbou

100.000 vrede land mænd 

hældte torsdag morgen gyl-

le ud i Europa Parlamentet 

i Bruxelles.
Politikerne blev mødt af 

vrede og frustrerede land

mænd, da de mødtes til 

samling torsdag morgen. 

Landmændene havde pum

pet gylle ud i Parlamentets 

mødesal. Landmændene er 

vrede over de seneste fem 

års nedskæringer af land

brugsstøtten. “Nu er smerte

grænsen nået” udtaler Gehrt 

Ritsemann, som er talsmand 

for Forenede Europæiske 

Landmænd. “Vi kan ikke 

konkurrere med landmænd 

i resten af verden. Markedet 

bliver oversvømmet af billige 

udenlandske produkter.”

Der er dog ikke megen 

støtte at hente hos Niels 

Jørgen Nielsen, dansk EU

parlamentariker fra Venstre: 

“Det er klynk. Der er absolut 

ingen grund til, at landbrugs

sektoren skal have særlig 

støtte. De må lige som alle 

andre virksomheder klare 

sig på markedsvilkår. Så vil 

den stærkeste vinde, sådan 

fungerer et frit marked.” 

Oprensningen af gylle 

fra Parlamentet vil koste 

flere hundrede tusinde Euro. 

Endnu ved ingen, hvem der 

kommer til at betale. 

Gylle i Europa Parlamentet
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Hvilken af artiklerne tror du bliver skrevet i 2015? 
Skriv selv en artikel om landbruget i år 2015.

Af Marius Hvid

Fødevareproduktionen i 

landene syd for Sahara er i 

fremgang. Det melder FN i 

sin årsrapport.
FN har observeret en 

generel stigning i fødevare

produktionen over det meste 

af det afrikanske kon tinent. 

Der er for alvor kommet 

gang i de lokale markeder. 

Men det er ikke bare land

brugs produktionen, der er 

i stigning; også for arbejd

ningen af fødevarer er sti

gende. 
“Det er positive nyhe

der,” siger Sofie Krogh 

fra Mellemfolkeligt Sam

virke. “Vi har i mange år 

presset på for at få åbnet de 

europæiske markeder for u

landene. Fjernelsen af EUs 

handelshindringer i 2008 

satte for alvor gang i ulande

nes eksport.”
Åbningen af grænser

ne har dog også betydet en 

række forandringer i det 

europæiske landbrug. I Dan

mark er marker med suk

kerroer blevet et sær syn de 

seneste år. Det skyldes, at 

roesukker er blevet udkon

kurreret af det billigere og 

mere miljøvenlige sukker fra 

suk kerrørsplantager i Afrika 

og Sydamerika. På Lolland 

og Falster har det betydet en 

mindre nedgang i beskæf

tigelsen, der dog nu er ved 

at blive opvejet ved hjælp af 

EUs regionale udviklings

støtte, der bl.a. bruges til at 

plante frugttræer.

Fremgang for Afrika

Af Katinka Lund

Aldrig er det gået så godt for den danske svineeksport. De seneste fem år er eksporten steget med 10% om året.
De danske svineprodu   center har formået at ned sætte produktions omkostnin gerne med 120 kr. pr svin, bl.a. hjulpet på vej af EUstøttet foder. Dansk svinekød er billigt og salmonellafrit, hvilket har gjort det til en succes på eksportmarkedet. 

De store danske land

mænd har generelt gode tider. Det er især dem, som drager fordel af EUstøtten, og derfor har vi også set flere og flere opkøb af gårde. “Hvis man vil producere effektivt, må man have en bedrift af en vis størrelse,” 

udtaler landmand Hans Grev Jensen. “Hvis vi skal klare os på verdensmarkedet, har vi brug for støtten fra EU. Forbrugerne vil heller ikke betale den fulde pris for fødevarerne,” fortsætter han. Den stigende koncentration af landbrug er ikke biolog Søren Mørchs kop te: “De store ensartede mar ker giver dårlige betin gelser for dyrelivet. Det skyldes, at der ikke er hegn og skel, hvor dyrene kan opholde sig, og at de sprøjtede marker ikke har særlig mange insekter, som fuglene kan leve af.”

Dansk svineeksport topper



Hvad kan du gøre?

Udviklingen inden for landbrug 
og fødevareproduktion går 
stærkt, og mange føler stor 
afmagt over for denne udvikling. 

Men man kan faktisk være 
med til at påvirke udviklingen 
i en bestemt retning, uden at 
det behøver at kræve al ens 

fritid eller en doktorgrad i 
landbrugsvidenskab!

Sund kost

Hvis du vil leve sundt og samtidig sikre en bæredygtig udnyttelse af naturens goder, kan du gøre følgende:
• Spis groft og grønt: 6 om dagen = 600 gram frugt og grønt, samt masser af kornprodukter. Det opfylder dit behov  
 for fibre, vitaminer og mineraler
• Spis årstidens grøntsager, helst økologiske: Så spares energi til opvarmning i drivhuse og til transport, og du   
 undgår rester af sprøjtegifte
• Spis mindre kød: Du behøver ikke mere end 75 gram kød eller fisk om dagen

Politisk forbrug

Gennem dine indkøb kan du vælge en bestemt type 
varer. Økologiske varer er mærket med EUs øko-
logimærke, Danmarks røde Ø-mærke eller tilsva-
rende mærker fra andre lande. I EU lever alle stats-
kontrollerede økologi-mærker op til EUs krav til 
økologisk landbrug.

Der findes også andre vigtige mærker. F.eks. 
Max Havelaar, som står for fair handel og garan-
terer, at bønder i u-landene får en rimelig pris for 
deres varer, og at bønderne overholder sociale og 
miljømæssige mindstekrav.

Andre bæredygtige råd er at købe lokale varer 
(mindre transport og emballage) og årstidens grønt-
sager (ingen opvarmning af drivhuse).

Politisk aktiv

En del danske organisationer arbejder aktivt for, at landbruget udvikles i en mere bæredygtig retning. Du kan 
hjælpe dem i deres arbejde gennem støttebeløb eller medlemskab. Du kan også selv arbejde aktivt for sagen 
ved at deltage i en af foreningernes kampagner eller grupper. I NOAH arbejder vi både fagligt og politisk med 
landbrugsspørgsmål og laver kampagner og aktioner. 

Andre organisationer, som arbejder for at gøre landbruget mere grønt og bæredygtigt: 
 
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø, tlf. 3917 4000, www.dn.dk
Natur & Ungdom, Klostermøllevej 48A, 8660 Skanderborg, tlf. 3524 5600, www.natur-og-ungdom.dk
Greenpeace, Bredgade 20 bagh. 4.sal, 1260 København K, tlf. 3393 5344, www.greenpeace.dk
Mellemfolkeligt Samvirke, Borgergade 14, 1300 København K, tlf. 7731 0000, www.ms.dk
Ibis, Nørrebrogade 68B, 2200 København N, tlf. 3535 8788, www.ibis.dk 
Økologisk Landsforening, Frederiksgade 72, 8000 Århus C, tlf. 8732 2700, www.okologi.dk  
 
Tip: Kender du WWOOF? Det står for Willing Workers on Organic Farms og er et netværk af økologiske gårde 
og produktionssteder, som tilbyder kost og logi mod en mindre arbejdsindsats. Besøg en bjergbonde i Italien, et 
økolandbrug i Danmark, en kaffeplantage på Hawaii eller... Se mere på www.wwoof.org
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Kender du NOAH?

NOAH er en landsdækkende miljøorganisation bestående af grupper, som arbejder for at opfylde NOAHs 
formålsparagraf: “At forbedre det levende miljø ved aktivt at bekæmpe miljøødelæggelsen og dens årsager - og anvise 
alternativer.”

NOAH arbejder med miljøpolitik, men er uafhængig af partipolitiske interesser. 

NOAH arbejder internationalt. NOAH er det danske medlem af det verdensomspændende miljønetværk Friends of 
the Earth International (FoEI) med medlemsorganisationer i mere end 60 lande.

NOAHs landbrugsgruppe arbejder for et bæredygtigt landbrug, som kan levere sund og sikker mad til 
befolkningen uden at ødelægge miljøet. 

Læs mere

Bæredygtigt landbrug – 40 siders rapport skrevet af NOAH-landbrug om EUs landbrugspolitik, økologi, globa-
lisering, råderum, forbrug mv. Findes på dansk og engelsk. Kan downloades gratis på www.noah.dk/landbrug.

Spis bæredygtigt - mad til eftertanke – 16 siders forbrugerguide i lommeformat lavet af NOAH-landbrug. Dansk, 
engelsk, m.fl. Gratis.

Mad og landbrug: Tid til at vælge! – 8 siders folder om Friends of the Earths europæiske kampagne for en 
bæredygtig fødevareproduktion. Dansk, engelsk, m.fl. Gratis.

Pandoras madkasse – Genteknologiens vidunderlige verden – Debatblad på 28 sider om genteknologi. 20 kr./
stk., klassesæt inkl. lærervejledning: 400 kr.

Miljøsk: Miljøsk er NOAHs tidsskrift om miljø (www.noah.dk/miljosk)
Numre af Miljøsk med temaer om landbrug, økologi og EU: 

Nr. 2: Økologisk jordbrug Nr. 24: Et bæredygtigt Europa
Nr. 4: Miljømæssigt råderum Nr. 25: Den genteknologiske revolution
Nr. 6: Økologisk forbrug Nr. 29: EU og østudvidelsen
Nr. 13: Gensplejsede fødevarer Nr. 30: EUs landbrugspolitik
Nr. 22: Funktionelle fødevarer     

Links

Danmarks Miljøundersøgelser: www.dmu.dk
Dansk landbrugs officielle side: www.landbrug.dk 
Det Økologiske Råd: www.ecocouncil.dk 
EU information: europa.eu.int/index-da.htm 
Friends of the Earths europæiske landbrugskampagne: www.choosefoodchoosefarming.org 
Fødevareministeriet: www.fvm.dk  
Global Økologi: www.globalokologi.dk 
Landbrugsrådet: www.landbrugsraadet.dk
Miljøministeriet: www.mim.dk 
NOAHs landbrugsgruppe: www.noah.dk/landbrug 
Økologisk Landsforening: www.okoland.dk og www.okologi.dk 
Underholdende animation om industrielt landbrug på www.themeatrix.com



Fem bæredygtige råd 
 – til gavn for dig og miljøet

• vælg økologisk 
 (ingen sprøjtegifte, kunstgødning og gensplejsning)

• vælg årstidens grøntsager 
 (ingen opvarmning i drivhuse) 

• vælg lokale varer 
 (mindre transport og emballage) 
• spis groft og grønt 
	 (masser	af	vigtige	fibre,	vitaminer	og	mineraler)

• spis mindre kød 
	 (75	g	kød	eller	fisk	om	dagen	er	rigeligt)


