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LANDBRUG I MISVÆKST
  AF SAFANIA ERIKSEN   Det moderne, vækst-baserede industrilandbrug er 

ikke blot ødelæggende for natur, miljø og klima. Det tager magten fra 

bønderne og forbrugerne, underminerer livet i landdistrikterne, ska-

ber øget risiko for sygdomme og fører til ringere fødevarekvalitet. En 

bæredygtig omstilling af landbruget kræver skånsomme driftsformer 

og produktionsprincipper. Dette forudsætter en social-økonomisk 

omorganisering af fødevaresystemet i retning af en mangfoldighed af 

mindre landbrug, der fortrinsvis leverer til lokale markeder.

For omkring titusind år siden begyndte 
stenaldermennesket gradvist at bevæge 
sig fra at være jæger og samler til at dyrke 
jorden. Ifølge den britiske historiker, Clive 
Ponting, var dette den mest fundamen-
tale ændring i menneskehedens historie. 
Overgangen til landbrug gjorde det nemlig 
muligt at brødføde en større befolkning og 
etablere fastboende samfund, hvilket var 
den basale forudsætning for udviklingen 
af byen, staten og senere den kapitalistiske 
produktions- og forbrugsmåde.
 Landbruget var en radikal løsning på 
menneskets stigende fødevarebehov. Den 
væsentligste fordel ved landbruget frem for 
jæger- og samlerkulturen er, at det giver 
mulighed for et meget større udbytte på et 
mindre landområde og dermed et fødevare-
overskud i forhold til de umiddelbare behov 
i landbrugerens familie. Dette fødevareover-
skud kan anvendes til at opretholde livet for 

individer, der ikke indgår i fødevareproduk-
tionen. Størrelsen af overskuddet er på den 
måde bestemmende for omfanget af et sam-
funds øvrige funktioner som f.eks. admini-
strative institutioner, militær, religiøse og 
politiske organisationer osv. Siden landbru-
gets indførelse og de fastboende samfunds 
opståen har mennesket således forsøgt at 
tilegne sig, kontrollere og fordele den over-
skydende landbrugsproduktion. Gennem 
historien har samfundets ledende elite 
forsøgt at overtage styringen af landbruget, 
inddrive madvarer fra bønderne og organi-
sere fordelingen heraf til andre samfunds-
lag. Dette har ikke alene ført til et samfund, 
hvor en gruppe mennesker har bedre adgang 
til fødevarer end en anden, men det har også 
ledt til en stigende udnyttelse af jorden og 
marginalisering af landdistrikterne, hvilket 
gennemsyrer samfundet i dag.
 Vore dages industrialiserede vækstsam-
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fund er baseret på global ulighed og ideen 
om, at mennesket har ret til at udnytte 
naturen for egen vindings skyld. Nutidens 
landbrug er et fortsat mere højteknologisk, 
industrielt erhverv, der er medvirkende til 
en hastigt eskalerende rovdrift på klodens 
ressourcer, uanset om disse ressourcer er 
mineraler, mennesker eller selve jordens 
frugtbarhed.„ Vore dages industriali-
serede vækstsamfund er 
baseret på global ulighed 
og ideen om, at menne-
sket har ret til at udnytte 
naturen for egen vindings 
skyld.

I det følgende beskrives en række af de øde-
læggende konsekvenser det konventionelle 
industrilandbrug forårsager, hvorefter der 
fremlægges bæredygtige og modvækst-ori-
enterede løsningsforslag.

Det konventionelle landbrug 
– væksten som drivkraft
Industrilandbrugets indførelse af sprøjtegif-
te, kunstgødning og mekanisering har, lige-
som indførelsen af landbruget for titusind år 
siden, radikalt ændret måden, vi producerer 
mad på. Industrilandbruget er en ny ud-
vikling i landbrugets historie, der er blevet 
„konventionelt“ inden for de sidste ca. 50 år.
 Det konventionelle industrilandbrug, 

også kaldet det moderne landbrug, lægger 
vægt på vækst målt i maksimal produkti-
vitet, effektivitet, kapitalafkast og renta-
bilitet. Det er et intensivt landbrug, der er 
afhængigt af „input“, som f.eks. sprøjte-
gifte, foder, kunstgødning og billige fossile 
brændsler for at kunne producere „output“ 
som grøntsager, kød, mejeriprodukter osv. 
Målet er at øge udbyttet per arealenhed 
og reducere produktionsomkostningerne 
bl.a. ved en koncentration af bedrifterne i 
stadig større enheder og ensretning af føde-
vareudvalget. Det går ud over de små pro-
ducenter og underminerer beskæftigelsen, 
lokalsamfundet og livet i landdistrikterne.
 Den industrielle måde at producere mad 
på kræver masseproduktion af standard-
varer, stærk mekanisering og monokultur, 
dvs. at store arealer tilplantes med samme 
afgrøde, hvilket står i kontrast til et land-
brug, der er baseret på mindre enheder og en 
rig mangfoldighed af afgrøder (polykultur 
eller blandingskultur). Med monokultur 
følger også afhængighed af sprøjtegifte, fordi 
monokulturer er mere sårbare overfor ska-
dedyr og plantesygdomme. Sprøjtegifte og 
store arealer af den samme afgrøde bidrager 
kraftigt til nedbrydningen af biodiversiteten. 
Monokultur er en profitbaseret dyrknings-
form, der satser på maksimalt udbytte – uan-
set om dette udpiner jorden, forringer den 
biologiske diversitet og ødelægger miljøet.
 Det konventionelle landbrug er dybt 
afhængig af udefra tilført energi, direkte i 
form af ikke-fornybare fossile brændsler 
(til både produktion og transport fra mark 
til markedet), indirekte i form af ener-
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gitunge kunstgødningsstoffer og maski-
ner. Industrilandbruget er ligefrem blevet 
beskrevet som en måde at anvende jorden 
til at forvandle kul, olie og gas til fødeva-
rer. Det konventionelle industrilandbrug 
mindsker ikke udledningen af drivhusgas-
ser, som et bæredygtigt landbrug har poten-
tiale for, men bidrager til den og dermed til 
den globale opvarmning.
 Der er ingen tvivl om, at industri-
landbruget er en af de største udledere af 
klimagasser. På verdensplan er landbruget 
ansvarlig for 17-32% af de samlede drivhus-
gasudledninger. I Danmark tegner land-
bruget sig for omkring 15% af de samlede 
udledninger, hvortil skal lægges dets andel 
af drivhusgasudledning fra energi, trans-
port og produktion af kunstgødning (samt 
fra ændringer i areal-anvendelse f.eks. pga. 
afskovning). Især den stigende mængde af 
animalske produkter belaster klimaet i me-

get høj grad. Landbrugets klimabelastning 
kan altså reduceres, hvis produktion og 
forbrug af kød reduceres. Klimabelastning 
afhænger dog ikke kun af hvilke fødevarer, 
der produceres, men også af hvordan føde-
varerne produceres, forarbejdes, distribu-
eres osv.
 Det konventionelle industrilandbrug 
har også store problemer med dyrevelfær-
den. Husdyr koncentreres i alt for store 
besætninger med alt for lidt plads til de 
enkelte individer. Det skaber bl.a. stigende 
problemer med at fastholde fødevarernes 
kvalitet og sikkerhed. Ifølge FNs Organi-
sation for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 
(FAO) og Verdenssundhedsorganisationen 
(WHO) fører industrilandbruget til en for-
øget risiko for epidemier. Den industrielle 
produktion af kød, æg og mejeriprodukter 
er den absolut vigtigste årsag til den øgede 
forekomst af sygdomme, der kan overføres 

Figur 1. Adgang til billige fossile brændsler er baggrunden for det industrielle landbrug og de billige fødevarer.
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fra dyr til mennesker, såsom fugleinfluen-
za, salmonella og svineinfluenza. Det kon-
ventionelle industrilandbrug er altså ude af 
stand til at sikre fødevareproduktion på en 
måde, så man tager hensyn til menneskers 
sundhed, miljøet og naturens bevarelse, 
madens kvalitet og dyrenes velbefindende.
 Endelig er der forholdet til det globale 
syd: Vi i det rige nord beslaglægger jord i lan-
de, der har store problemer med at brødføde 
sin egen befolkning. Det areal, vi lægger be-
slag på i udlandet, bruges bl.a. til dyrkning 
af gensplejset soja, især i Argentina, til op-
fodring af de omkring 25 millioner svin, der 
slagtes årligt i Danmark. Eller til dyrkning af 
palmeolie især i Malaysia og Indonesien, der 
bl.a. bruges til sæbe, men nu også i stigende 
grad til produktion af biobrændstoffer (bio-
diesel) til forsyning af transportsektoren i 
det globale nord. Palmeolie og soja dyrkes i 
store monokulturer, ofte på bekostning af 
regnskoven. Det er bekymrende, at de dan-
ske husdyr og biler har så stor en købekraft, 
at de kan lægge beslag på den jord, der burde 
bruges til at dyrke mad til befolkningerne i 
lande i bl.a. Sydamerika og Asien. Og det er 
for alvor med til at forvride den ulige forde-
ling af fødevarer globalt.„ Vi i det rige nord be-
slaglægger jord i lande, 
der har store problemer 
med at brødføde sin egen 
befolkning.

En FN rapport fra 2008 understreger, at 
den grundlæggende årsag til fødevarekrise 
og sult er, at verdens fødevarer er ulige 
fordelt. Der produceres mad nok i verden 
til, at alle kan få en fornuftig kost, men 
verdens fattige har bare ikke råd til at købe 
den. FAO estimerer, at en milliard menne-
sker i verden sulter. Når mennesker sulter, 
er det altså især, fordi de ikke kan betale 
den pris, markedet tager for maden. I stedet 
for at fokusere på at øge fødevareproduktio-
nen som den eneste farbare løsning, bl.a. 
via gensplejsede afgrøder, må der arbejdes 
på at reducere ulighederne i det globale 
fødevaresystem. Vi bør betragte mad som 
en menneskeret og ikke en handelsvare.
 Det konventionelle industrilandbrug 
bidrager til de globale kriser (klimakrise, 
ressourcekrise, oliekrise, fødevarekrise) og 
trækker forurening, sult, sygdom, fejlernæ-
ring (både under- og overernæring) og dy-
remishandling i sit spor. Industrilandbru-
get forvandler jorden til et produktionsin-
strument, der skal producere mere og mere. 
At dyrke mad har været en af menneskets 
mest direkte forbindelser til naturen, men 
i takt med at landbruget er blevet til endnu 
en industri, og mad bare en anden vare, 
er naturen blevet fremmed for de fleste 
mennesker. Kravet om økonomisk vækst, 
stigende produktion og forbrug har ført til 
stigende udnyttelse af naturens ressourcer, 
øget forurening og store mængder affald. 
Den industrielle model undertrykker na-
tur, miljø, velfærd, kvalitet, biodiversitet, 
jordens frugtbarhed, ernæring, sundhed 
og retfærdighed. Det er derfor blikket må 
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rettes væk fra det konventionelle landbrug 
og mod bæredygtige, økologiske, lokale og 
klimavenlige jordbrugsmetoder.

Oprør fra maven
Man kan sige, at mad ikke længere kun 
opfattes som nødvendig for livets opret-
holdelse, men er blevet en kilde til økono-
misk spekulation, et politisk værktøj, med 
andre ord et magtfuldt instrument. Som 
Henry Kissinger sagde i 1970’erne: „Den, 
der kontroller olien, kontrollerer nationer, 
og den, der kontroller maden, kontrollerer 
mennesker.“ Produktion og distribution 
af vores mad beherskes i dag af politikere, 
der indfører fødevare- og landbrugspolitik-
ker; af frø-virksomheder, der gensplejser 
såsæd, der ikke kan reproducere sig selv; af 
kemi-virksomheder, der sætter bønder i dyb 
gæld; af detailhandlere, der efterspørger de 
samme standardvarer året rundt til deres 

forretningskæder; af forarbejdningsindu-
strien (slagterier, mejerier og supermar-
kedskæder) med de facto monopoler, der 
bestemmer priserne.
 Et modvækstsamfund må baseres på 
et sundt, lokalt og bæredygtigt landbrug. 
Således handler bæredygtigt landbrug ikke 
kun om at producere mad, men også om 
hvordan maden dyrkes og om at styrke og 
genskabe lokalsamfund, lokale markeder 
og relationer mellem mennesker og til na-
turen. Vi skal væk fra vækst-tænkningen og 
den hermed forbundne supermarkeds- og 
samlebåndskultur. Vi skal i stedet gøre det 
til en menneskeret at have adgang til jord, 
at kende og have indflydelse på forarbejd-
ningen og fordelingen af, hvad der kommer 
fra jorden samt at have adgang til fødevarer 
i tilstrækkelig mængde og af en høj næ-
ringsmæssig kvalitet.

Figur 2. Danmark forbruger 40% flere ressourcer, end vi har til rådighed på dansk areal. Kilde: Miljøministeriet, 2010.
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Et modvækstsamfund 
må baseres på et sundt, 
lokalt og bæredygtigt 
landbrug.

I 1979 skrev Troels V. Østergård, at vi træn-
ger til et oprør. „Ikke et voldeligt oprør med 
blod og kanoner, men alligevel et oprør. Et 
oprør mod den måde Danmarks vigtigste 
natur-ressource, dyrkningsjorden, mis-
handles på, et oprør mod det sløseri med 
ressourcer, der ligger i brugen af kunst-
gødning, og sidst, men ikke mindst, et 
oprør mod den forringelse af kvaliteten af 
almindelige varer, som skyldes de moderne 
dyrkningsmetoder.“
 Et sådant oprør er samtidig et oprør 
mod den agro-kemiske industri, fødevare-
virksomhederne, supermarkedskæderne 
og den økonomiske vækst. Og bygger på 

erkendelsen af, at det at dyrke mad handler 
om respekt for begrænsede naturressour-
cer. Økologisk landbrug er i sit udspring 
et sådan oprør mod industrilandbruget 
og tog sit udgangspunkt i en målsætning 
om et menneskeligt og naturmæssigt hel-
hedsorienteret, bæredygtigt landbrug. I dag 
befinder økologisk landbrug sig i et spæn-
dingsfelt mellem idealerne og det at være et 
erhverv på markedets og vækstens betingel-
ser.

Økologi på vækstens principper
Det økologiske landbrug er opstået som 
en reaktion mod det konventionelle in-
dustrilandbrugs negative påvirkninger af 
mennesker, natur og miljø. Den økologiske 
dyrkningsmetode er en alternativ måde at 
drive landbrug på og har helt klare fordele: 
Ingen sprøjtegifte, ingen kunstgødning, 
ingen gensplejsning, bedre dyrevelfærd og 
et markant lavere antibiotikaforbrug.

Figur 3. Andelen af indkomst brugt på fødevarer. Kilde: Danmarks Statistik 2010.
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 Danmark er i dag et af de mest intensivt 
dyrkede lande i verden. Langt over halvdelen 
af Danmarks samlede areal er landbrugs-
jord og størstedelen er under plov. I 2008 
udgjorde det økologiske landbrug ca. 6,5% 
af den samlede dyrkede landbrugsjord i 
Danmark (på verdensplan udgør det øko-
logiske areal omkring 0,7% af det samlede 
landbrugsareal). Der er altså god plads 
til meget mere økologi, som kan bidrage 
væsentligt til at fremme biologisk mang-
foldighed, miljø- og naturbeskyttelse samt 
udviklingen af landdistrikter.
 De regler, der ligger til grund for det 
danske økologimærke, er i dag EU-harmo-
niserede. Det har betydet, at Danmark har 
måttet gå på kompromis med nogle af de 
strammere regler, vi tidligere havde, f.eks. 
om dyrevelfærd. Det er uforeneligt med et 
økologisk landbrug, der tager hensyn til de 
lokale naturforhold. Økologi er blevet et re-
gelsæt, hvis principper i højere grad afhæn-
ger af, hvordan begrebet defineres og hvem, 
der deltager i denne definition end om at 
skabe et bæredygtigt landbrug og sunde fø-
devarer til alle. Det er problematisk, da en 
af forudsætningerne for økologien netop 
er tilliden, til at fødevarerne lever op til de 
økologiske principper – og de lokalt natur-
givne betingelser.
 I en markedsøkonomi presses økologisk 
landbrug også til at skabe vækst. Økologi-
ske landbrug er gradvist blevet mindst lige 
så store som konventionelle landbrug, de 
bliver mere specialiserede og højmekanise-
rede, og mange økologiske marker er efter-
hånden ren monokultur. Også det økologi-

ske dyrehold er blevet til stordrift med mere 
intensiv produktion og større enheder, 
hvilket kan skabe problemer for dyrevelfær-
den. Økologisk landbrug er altså begyndt at 
ligne det konventionelle industrilandbrug 
i størrelse, intensivering, kommercialise-
ring og specialisering. Det er således blevet 
meget lig det produktionssystem, som øko-
logien oprindeligt opstod som en protest 
imod. Økologi er blevet mainstream. Selv 
store, multinationale virksomheder bruger 
økologimærket til at skabe et grønt image, 
f.eks. Nestlé. Risikoen er, at de store virk-
somheder kan bruge deres salgsapparat til 
at presse de små og måske mere idealistiske 
producenter ud af markedet.
 Der er en stigende international handel 
med økologiske produkter. I Danmark er 
eksporten af økologiske varer svagt stigende, 
mens importen er steget kraftigt. Importen 
er ikke kun en konkurrent til den danske 
produktion, men det er også problematisk, 
at økologimærket ikke stiller krav om et lavt 
energiforbrug til transport og produktion. 
Der er brug for at opveje den skævhed, der 
ligger i, at fødevarernes pris ikke afspejler 
deres belastning af miljøet. Det gælder også 
konventionelle fødevarer, der burde pålæg-
ges afgifter på f.eks. pesticider og kunstgød-
ning. Udfordringerne handler bl.a. om at 
produktion, forarbejdning og distribution 
foregår på tværs af kontinenter, som følge 
af de enorme prisforskelle på arbejdskraft. 
Et vigtigt skridt vil være, at økologiske føde-
varer i højere grad produceres, forarbejdes 
og afsættes lokalt og regionalt. Økologisk 
mad er i dag et privilegium for de få, der har 
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råd til en grøn livsstil, men økologi bør også 
kunne mætte de mange.
 Økologisk landbrug er et anstændigt 
skridt i den rigtige retning væk fra det kon-
ventionelle industrilandbrug, men main-
stream økologi er i sig selv ikke en løsning 
på vækstproblematikken, bl.a. fordi økologi 
ikke gør op med detailkædernes monopol 
samt landbrugets generelle strukturudvik-
ling mod stordrift, monokultur og specia-
lisering, brug af tunge landbrugsmaskiner 
og fossil energi. Løsningen findes derimod 
snarere hos små bæredygtige jordbrug, 
der er mere diverse (blandede afgrøder), 
bygger på økologiske principper og andre 
jordbrugsmetoder, der er lokalt forankret 
og producerer til lokale markeder. På den 
måde kan vi dyrke mad udenom de store 
virksomheder og supermarkederne – altså 
agere uafhængigt af fødevareindustriens 
dominerende aktører.

Bæredygtigt landbrug: Seks visioner
Et centralt aspekt af modvækst-tankegangen 
er at påvise alternative måder at organisere 
økonomi og samfund på. En række sådanne 
alternative samfundsvisioner er opstået og 
opstår over hele verden: Omstillings-byer 
(Transition Towns), kooperativer, økosam-
fund, farmers markets, Slow Food, lokale 
byttehandels-ordninger (LETS), byhaver, 
community supported agriculture (CSA), 
osv. Det er en lovende udvikling. Et af de 
helt centrale bindeled mellem disse alter-
nativer er maden, og hvordan vi dyrker den. 
Og eftersom mad er noget, alle overalt har 
behov for hver dag, er mad også et godt ud-
gangspunkt. Det kan endvidere hævdes, at 
et bæredygtigt landbrug er grundlaget for et 
bæredygtigt samfund og vice versa.
 Et bæredygtigt landbrug bør være en 
syntese af forskellige bæredygtige jord-
brugsmetoder. Ingen metode bør stå alene, 

Figur 4.  Det står ilde til med den biologiske mangfoldighed. En ud af fem dyrearter i Danmark er i 2010 erklæret 
udrydningstruet. Kilde: Danmarks Naturfredningsforening, 2010.
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det ville være en anden form for monokul-
tur, og hvad der virker et sted, virker ikke 
nødvendigvis et andet sted. Bæredygtige 
løsninger kræver således initiativer, der er 
så mangfoldige som de lokale kulturer og 
miljøer, som de omgives af. Der findes i dag 
en række bæredygtige jordbrugsmetoder, 
der er værd at lade sig inspirere af, og som 
udgør et stærkt alternativ til industriland-
bruget. Her følger en kort beskrivelse af 
nogle udvalgte eksempler:

Permakultur betyder „vedvarende kul-
tur“. Permakulturens hovedregler er: Om-
sorg for jorden, omsorg for mennesker og 
dyr samt ligelig fordeling af ressourcer. Der 
arbejdes med følgende principper: Arbejd 
med naturen og ikke imod den; skab sy-
stemer, der producerer mere energi end de 
forbruger; arbejd for regenerering af jorden; 
samarbejd gennem tværfaglige netværk; 
lokal sammenbinding af stofkredsløb. 
Permakultur handler om, hvordan vi kan 
indrette en bæredygtig livsstil. Der laves 
omhyggelige designs, hvor naturens økosy-
stemer bruges som model for, hvordan vi 
indretter menneskers levesteder og produk-
tionssystemer.
 Grow biointensive handler om at gen-
opdage de principper, der ligger til grund 
for årtusinders traditionelle landbrugssy-
stemer. Grow biointensive er et økologisk 
landbrugssystem, der fokuserer på at få 
det største udbytte på det mindste areal 
samtidig med, at jordforholdene forbed-
res. Dyrkningsteknikkerne gør det muligt 
at dyrke fødevarer ved hjælp af mindre 

vand, mindre gødning og mindre energi 
end kommercielle landbrug. Disse teknik-
ker kan producere 2 til 6 gange mere mad 
pr. arealenhed, hvis de bruges ordentligt. 
 Biodynamisk jordbrug er identisk 
med økologisk dyrkning. Forskellen er, at 
biodynamisk jordbrug også er et spirituelt 
landbrug, der sætter dyrkningen af jorden 
og opdræt af dyr ind i en kosmisk, spirituel 
sammenhæng. Biodynamisk betyder livs-
kraft, hvor bio(logisk) står for det levende 
fysiske, mens dynamisk betegner det ånde-
lige, de kosmiske impulser. De biodynami-
ske regler for dyrkning og forarbejdning er 
mere restriktive end de økologiske regler.
 Skovlandbrug er et dyrkningssystem, 
hvor man kombinerer skovbrug og land-
brug ved at blande skovens træer med buske 
og landbrugsafgrøder, og hvor husdyr even-
tuelt kan indgå på det samme areal. Således 
kan man ofte producere mere og forskel-
lige typer produkter på et mindre areal og i 
en længere periode, da de fleste planter og 
træer er flerårige. Skovhaver falder indenfor 
skovlandbrug og er et dyrkningssystem, 
hvor nødde- og frugttræer, bærbuske, 
grøntsager og spiselige bunddækkeplanter 
dyrkes i blandingskultur. Skovhaver er høj-
produktive, lagrer kulstof, opbygger jordens 
frugtbarhed og er modstandsdygtige over 
for sygdomme, skadedyr og tørke. 
 Bylandbrug er et bredt begreb, der 
beskriver landbrug i en bymæssig sammen-
hæng. Den simple logik bag bylandbrug er 
at bringe bæredygtig fødevareproduktion, 
forarbejdning og distribution ind i byom-
råderne. Bylandbrug bringer produktion 
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af fødevarer til byens åbne rum, tomter, 
nedlagte jernbanespor og midterrabatten 
i rundkørslen og tilbage i fælleder, koope-
rativer og lokalmiljøer. Fødevarerne kan 
distribueres til lokale restauranter og/eller 
via lokale markeder til byboerne.
 Agroøkologi er en flerdimensionel 
tilgang til landbrug og økologi, der ser 
landbrug ikke blot som karakteriseret ved 
relationen til naturen, men også ved so-
ciale, kulturelle, politiske og økonomiske 
dimensioner. Agroøkologi er studiet af re-
lationerne mellem planter og dyr, der in-
teragerer med deres fysiske miljøer, som er 
blevet ændret af mennesket til at producere 
fødevarer, fibre, brændstof og andre pro-
dukter til forbrug og forarbejdning. Agro-
økologi bygger på ideen om at ved at forstå 
naturens økologiske forbindelser og proces-
ser, kan landbrugets økosystem manipule-
res til at forbedre landbrugsproduktionen 
og udbyttet på en bæredygtig måde med 
færre negative, miljømæssige og sociale 
konsekvenser og færre eksterne input.

Fælles for ovenstående jordbrugsmetoder 
er, at de er opstået i det 20. århundrede som 
en modreaktion på, og som et alternativ til, 
den dominerende måde at drive landbrug 
på. Disse bæredygtige jordbrugsmetoder er 
med til at bevare jordens frugtbarhed, binde 
kulstof og beskytte mikroorganismer i jor-
den, reducere vandtab, optimere udbyttet 
samt bevare den genetiske diversitet mm. 
Metoderne gør op med en række af de myter 
industrilandbruget har skabt; stordrift og 
monokultur er ikke lig med højere udbytte 

og produktivitet, det er ikke nødvendigt at 
bruge gift og kemi samt at manipulere med 
frø (hybrid og gensplejsning) for at brød-
føde verdens befolkning.
 Små, mangfoldige landbrug er i stand 
til at producere flere næringsrige fødevarer 
per hektar end store, industrielle mono-
kulturer. De er mere modstandsdygtige 
over for klimaændringer og er langt mindre 
energi- og vandintensive. De skaber nye 
arbejdspladser, kræver ikke dyre teknolo-
gier og er enkle at lære og videregive. De er 
lokalt forankrede og producerer til lokale 
markeder, de reducerer således transport-
behovet, skaber nyt liv i udkantsområderne 
og sikrer frisk, nærende mad. Den største 
hindring er adgangen til jord, hvilket er en 
vedvarende kilde til konflikt mellem rige og 
fattige befolkningsgrupper og lande.

 Små, mangfoldige 
landbrug er i stand til at 
producere flere nærings-
rige fødevarer per hektar 
end store, industrielle 
monokulturer.

Fødevaresuverænitet
Der er behov for at kombinere bæredygtige 
jordbrugsmetoder med fødevaresuveræni-
tet, således at landbruget bliver et integreret 
element i en social, økonomisk, klima- og 
miljømæssig bæredygtig verden. Det næste 
skridt er altså politisk og handler om at 
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bryde vækstens og virksomhedernes greb 
om landbrugs- og fødevareproduktionen 
gennem decentralisering, lokalisering og 
regional selvforsyning.
 Den internationale bondebevægelse La 
Via Campesina arbejder netop for fødeva-
resuverænitet, som kort sagt handler om 
folks ret til sunde og kultur-relevante føde-
varer fremstillet ved hjælp af skånsomme 
metoder samt folks ret til at definere deres 
egne fødevare- og landbrugspolitikker. Så-
ledes skiller begrebet fødevaresuverænitet 
sig ud fra begrebet fødevaresikkerhed. Be-
tegnelsen fødevaresikkerhed har primært 
to betydninger: I det globale nord betyder 
det, at den mad, vi køber i butikkerne, ikke 
indeholder skadelige stoffer, som vi bliver 
syge af. I det globale syd betyder det, at 
man er sikret adgang til mad. Men da de 
globale fødevareproblemer ikke kun er et 
spørgsmål om skadelige stoffer og adgang 
til mad, men især om en ulige fordeling af 
ressourcerne, er det vigtigt også at tale om 
fødevaresuverænitet.
 Det handler nemlig om, at de små jord-
brugere skal have retten til den jord og de 
afgrøder, de dyrker. Befolkningen i et land 
skal have ret til at bestemme over deres 
landbrugs- og fødevarepolitik samt beskytte 
og regulere landbrugsproduktion og handel. 
Fødevaresuverænitet er altså princippet om 
at prioritere lokale og nationale økonomier 
og markeder, styrke jordbrugere og småfi-
skere samt sikre en social, økonomisk, kli-
ma- og miljømæssig bæredygtig produktion, 
distribution og forbrug af fødevarer. For at 
opnå dette kræver La Via Campesina: 

•	 En fuldstændig afvikling af multinatio-
nale fødevarevirksomheder: de stjæler 
jorden fra de små producenter.

•	 Udskiftning af industrilandbruget med 
små, bæredygtige landbrug.

•	 Forbud mod genteknologi i landbruget.
•	 Fremme af fornuftige og bæredygtige 

energipolitikker, hvilket omfatter min-
dre energiforbrug samt decentral ener-
giproduktion.

•	 Gennemførsel af landbrugs- og han-
delspolitik på lokalt, nationalt og 
internationalt plan, der støtter bære-
dygtigt landbrug og lokal produktion/
forbrug. Dette omfatter forbud mod 
tilskud, der fører til dumping af billige 
fødevarer på markedet.

Fødevaresuverænitet gør op med industri-
landbruget og de multinationale aktører 
i fødevareindustrien. I Danmark arbejder 
landsforeningen Frie Bønder – Levende 
Land, som er den danske afdeling af La Via 
Campesina, med fødevaresuverænitet i en 
dansk kontekst. Frie Bønder har med deres 
såkaldte Dalby-plan skitseret et bæredygtigt 
alternativ til den igangværende strukturud-
vikling i landbruget.
 Et lokalt forankret fødevaresystem (der 
også omfatter forarbejdning, distribution og 
forbrug) vil øge antallet af små, bæredygtige 
land- og skovbrug, skabe nyt liv i udkants-
områderne, øge antallet af arbejdspladser, 
skabe grobund for lokale markeder, reducere 
transportbehovet og dermed mindske af-
standen fra jord til bord. Det vil også være 
med til at reducere emballageforbruget og 
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dermed affaldet, styrke incitamentet til at 
føre køkkenaffald tilbage til jorden samt 
medføre et mindre forbrug, idet der i højere 
grad lægges vægt på, at man køber efter be-
hov samt spiser mindre kød. Alle tiltag, der 
er med til at sikre social, økonomisk, klima- 
og miljømæssig bæredygtighed i samfundet.

Et lokalt forankret 
fødevaresystem vil øge 
antallet af små, bæredyg-
tige land- og skovbrug, 
skabe nyt liv i udkants-
områderne og mindske 
afstanden fra jord til bord.

Fødevaresuverænitet er et alternativt para-
digme for produktion af fødevarer indenfor 
både fiskeri, landbrug og skovbrug. Det er et 
politisk alternativ til de kriser (sociale, øko-

nomiske, klima- og miljømæssige), som det 
konventionelle industrilandbrug fører med 
sig overalt i verden. Tiden er inde til radikalt 
at ændre den industrielle måde at produ-
cere, forbruge og handle med landbrugs- og 
fødevarer på. Mad bør betragtes som en 
basal menneskeret og ikke som en vare, der 
handles til gavn for de store virksomheder 
og de rige i landene i nord. Det politiske 
arbejde mod et lokalt fødevaresystem er et 
vigtigt skridt i den rigtige retning og må ses 
som led i en bæredygtig omstilling af kultu-
ren og samfundet selv. Men der er dog også 
en række ting, vi som borgere i vækst- og 
forbrugssamfundet allerede nu kan gøre. 
Og det er at holde op med at forbruge de 
varer, der er med til at reproducere det in-
dustrielle landbrugs- og fødevaresystem. 
Kort sagt: Dyrk din egen mad eller køb fra 
lokale, økologiske producenter, urtekræm-
mere eller markeder – organisér lokale føde-
varebevægelser til regional selvforsyning og 
styrkelse af det lokale demokrati.
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