ET BÆREDYGTIGT
LANDBRUG I 2020
Sådan tilgodeses klima, natur,
vand og ulande

Landbrugets miljøproblemer kan løses
– og pengene er der!

Fremtidens miljø skabes i dag

Globale målsætninger:
FN: Der skal sættes en stopper
for nedgangen i antallet af
plante- og dyrearter
(Biodiversitetskonventionen)

EU: Vores vandområder skal
have en god økologisk tilstand
(Vandrammedirektivet)

Fødevarekrise og befolkningsvækst: Pres på den globale
fødevareproduktion

EU: Vi skal værne om truede
arter af dyr, planter og naturtyper
(Habitat- og Fuglebeskyttelsesdirektivet – Natura 2000)

FN og EU: Der skal skæres drastisk ned på udslippet af klimagasser
(Kyotoprotokollen og EU’s
Klima- og Energipakke)

FAO: Ny global landbrugsorden
skal udrydde sult
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Det danske landbrug er i dag et industrialiseret landbrug, som med imponerende produktivitetsstigninger
har været i stand til med færre og færre hænder at
brødføde det stigende befolkningstal i byerne og derudover eksportere store mængder mad til de udenlandske markeder.
Alligevel er landbruget udsat for megen kritik. Og
befolkningen forstår ikke, hvorfor næsten halvdelen af
EU’s budget skal gå til at støtte ”svinebaroner og godsejere” – EU’s landbrugsstøtte har mistet sin legitimitet.
Engang indgik landbrugsproduktionen i relativt
lukkede økosystemer. Nu er de økologiske kredsløb
brudt med store input af kunstgødning, importerede
foderstoffer, energi, pesticider og medicin og store tab
af næringsstoffer fra produktionen – til skade for
miljø, klima og natur.

Landbrugsproduktionen er
ikke bæredygtig!
Det forårsager en stor belastningen
af naturen og miljøet.
Værst stod det til i 80’erne. I Danmark har man gennem mere end et par årtier prøvet at løse problemerne
med diverse handlingsplaner – og meget er også sket.
Kvælstofoverskuddet er halveret. Klimagasudslippet er
nedsat med en tredjedel. Alligevel er der langt til
målet.
Landmændene oplever en stor usikkerhed over, at
der stilles så mange og tilsyneladende svært opnåelige
krav til deres produktion. Det kom f.eks. til udtryk, da
Landbrugsrådets præsident Peter Gæmelke efter vedtagelsen af Vandmiljøplan III i 2004 skældte regeringen ud: Han troede ikke på, at planen var tilstrækkelig
til at løse udfordringerne i EU’s Vandrammedirektiv.
Og han sagde, at det, landbruget har brug for, er klare
rammebetingelser for produktionen, så landmændene
ved, i hvilken retning deres produktion skal udvikles.
Han fik ret: Den seneste evaluering af
Vandmiljøplan III viser, at der næsten intet er sket
omkring kvælstoftabet siden 2003. Det samme gælder
for klimagasudslippet. Og pesticidforbruget er stigende, bl.a. pga. klimaændringerne. Dog ser det ud til, at
der sker en reduktion i fosforoverskuddet.
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Den manglende effekt skyldes i høj grad, at vandmiljøplanen er baseret på frivillige aftaler – f.eks. et forsøg
på at få landmændene til at udlægge bræmmer langs
vandløb. Det gentog sig ved ophøret af braklægningsforpligtigelsen. Her forsøgte regeringen igen at få landmændene til udlægge bræmmer som erstatning for
brakjorden, mod at de fik lov at gøde mere på højbundsjorden. Landbrugets rådgivere har anbefalet landmændene, at de ikke følger opfordringen, fordi det vil
være ufordelagtigt for landmændene at gå ind på planen! Resultatet har naturligvis ikke hjulpet til at
opfylde målsætningen.
Landbruget har brug for en plan – en plan, der
fuldt ud dækker alle de miljøkrav, der stilles fra det
omgivende samfund. Og planen skal være baseret på
regler og økonomisk styring – ikke på frivillige aftaler.
Så kan landmændene igen koncentrere sig om det, de
er så gode til: At dyrke jorden, producere mad til danskerne og til eksport, og til at blive ved med at udvikle
deres bedrifter.

Landbrugets miljøproblemer ift. natur,
klima og vandmiljø skal ses i en helhed
Når vi ser på, hvorfra problemerne opstår, viser det sig,
at der er fælles træk og sammenhænge mellem de forskellige miljøproblemer – klima, natur, vandmiljø,
grundvand.
F.eks. har vi op gennem 19-hundred-tallet indvundet enorme arealer til landbrugsproduktionen ved
dræning og tørlægning af lavbundsarealer, søer og
fjorde – områder som tidligere var rige naturområder
med et mangfoldigt dyre- og planteliv. Nu kommer en
stor del af næringsstoftabet og klimagasserne fra disse
områder.
Et andet eksempel er husdyrbrugene, hvor der er
sket en kolossal stigning i dyrebestanden. Nye gyllesystemer har rationaliseret driften – men samtidig ført
til stigende udledning af klimagasser og en ammoniakfordampning, som medvirker til næringsstofbelastning af vand- og naturområder.
Eksemplerne viser, at der er brug for at anskue
miljøproblemerne i en helhed, frem for at biologer kun
ser på naturbeskyttelse og biodiversitet, klimaforskerne på klimagasser og miljøkyndige på vandmiljø.
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Landbrugets
udfordringer:

Landbruget udleder ligeså
mange klima-gasser som
transporten

Landbruget står for 76 % af
kvælstof-udledningen og 27 %
af fosfor-udledningen til ferske
vande

Mange drikkevands-boringer er
lukket, og grænseværdierne for
næringssalte overskrides stadig i 20 % af boringerne

Landbruget forvalter næsten
2/3 af den danske jord – her
levnes for lidt plads til vilde
arter og naturlige processer.

Heder, overdrev og næringsfattige naturtyper overtages af
græs og brændenælder pga.
ammoniakfordampning fra
landbruget.
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Et scenarium for et bæredygtigt
landbrug i Danmark i 2020
– det kan lade sig gøre, og vi har råd til at betale for det!
Danmark har forpligtet sig på en række mål,
såvel i EU som inden for internationale konventioner. Vi har samlet de vigtigste mål i
nedenstående boks: Målsætninger 2020.
Mange af målene fra de internationale konventioner og EU’s direktiver er overordnede
målsætninger. De er ikke konkretiseret eller
kvantificeret – dette skal ske nationalt ud
fra de konkrete forhold i de enkelte lande.
Her har vi på baggrund af forskellige forskeres analyser og modelberegninger indsat
kvantitative mål, som skal opfyldes for at
opfylde hovedmålene i Danmark.

Danmark har også sine egne mål – mål
som er fastsat i forskellige planer, men som
ikke nødvendigvis er udmøntet i konkrete,
virksomme og finansierede handlingsplaner.
Som eksempel kan nævnes Skovplanen fra
2002, som siger, at det danske skovareal skal
fordobles indenfor en 100-årig periode –
men planen er ikke omsat til handling.
Regeringen fremlægger i foråret 2009 en
plan for Grøn Vækst, hvor det er bebudet, at
de forskellige målsætninger skal forenes i en
samlet plan. Det Økologiske Råd fremlægger
her et forslag til, hvorledes det kan gøres, så
målene nås.

Målsætninger 2020
Natur og biodiversitet
• Habitat- og Fuglebeskyttelsesdirektivernes målsætninger for Natura 2000-områderne skal opfyldes.
• Biodiversitetskonventionens målsætninger – om stop for tilbagegang i biodiversiteten fra 2010 - skal udmøntes, både regionalt og lokalt.
• Udlægning af 1/3 af Danmarks areal til naturområder.
• Naturens tålegrænser skal respekteres.
• Reduktion af ammoniakemission med 50 %.
Vandmiljø
• Vandrammedirektivets målsætning om en ”god tilstand” i vandområderne skal
opfyldes.
• Reduktion af N-udledning til vandmiljøet med 40 %.
• Reduktion af P-udledning
Klima
• Reduktion af udledning af drivhusgasser fra landbruget med 30 % inden 2020
målt i CO2-ækv.
Pesticider
• Kraftig reduktion af pesticidforbruget målt i såvel mængde aktivstof som i
behandlingshyppighed.

4

E T B Æ R E DY G T I G T L A N D B RU G I 2 0 2 0

Virkemidler
Generelle virkemidler:
• Efterafgrøder på yderligere 30 % af omdriftsmarkerne
600.000 ha
• Økologisk drift på 20 % af omdriftsarealet
400.000 ha
• 50 % reduktion i ammoniakemission fra stalde ved konsekvent
gennemførelse af Best Available Technology (BAT)
Regionale virkemidler:
• Udtagning/ekstensivering af landbrugsjord
– lavbundsjorder: Udtagning i ådale, dyrkningsfri
bræmmer og vådområder
– højbundsjorder - skovrejsning
– højbundsjorder - vedvarende græs

290.000 ha
100.000 ha
40.000 ha

Støtte til naturpleje ved afgræsning eller slæt

474.000 ha

430.000 ha

Svineproduktionen reduceres med 30 %

Det Økologiske Råd har sammenfattet et
simpelt scenarium, som forener miljøkravene i en fælles løsning. Scenariet benytter
kun få virkemidler – vi har prioriteret virkemidler med en omfattende synergi mellem
de enkelte mål, problemer og løsninger.
På de følgende sider vil vi vise, at Det
Økologiske Råds scenarium opfylder alle de
målsætninger, vi har regnet på. Det kan
altså lade sig gøre at løse problemerne som
en helhed!
Det gælder på alle områder, at tiltagene
skal gennemføres med omtanke.
Hvis lokale forhold taler for det,
når de konkrete Vand- og Naturplaner skal udfyldes, kan andre
virkemidler supplere eller erstatte de
her nævnte – så længe den samlede
effekt af virkemidlerne opretholdes.
Der er også områder, hvor man
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sandsynligvis vil gå længere end scenariet –
f.eks. ved udnyttelse af biomasse til energiproduktion.
Der har været forskellige bud på, hvad
det vil koste at implementere vandrammedirektivet eller at reducere udslippet af klimagasser mv. Her viser vi, at der er penge til
at føre den samlede plan ud i livet – gennem
en omstrukturering af EU’s landbrugsstøtteordninger, som i høj grad trænger til en revision!
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Natur på 1/3 af Danmarks areal
Landbruget har ansvaret for 62 % af det
danske landareal. Her er der meget lidt
naturindhold. Hvor jorden dyrkes, trives kun
få plante- og dyrearter – biodiversiteten er
lav.
Også den omkringliggende natur er
påvirket af landbruget. Ammoniakdampe fra
husdyrproduktionen spredes gennem luften,
så heder og overdrev overtages af næringskrævende planter som græsser og brændenælder, og næringsfattige søer gror til i alger.
Mange småbiotoper i hegn, skel, vådområder og småsøer er kraftigt negativt påvirkede eller forsvundet som levesteder og som
spredningskorridorer for dyr og planter.
Naturen har brug for plads, forskellighed
og sammenhæng!
Lysåbne og artsrige halvkulturarealer skaber
de bedste betingelser for et varieret dyre- og
planteliv, men den nødvendige pleje af arealerne ved ekstensiv afgræsning betaler sig
dårligt.
Danmark er forpligtet til at skabe gunstige levesteder for truede dyre- og plantearter
og til at beskytte truede naturtyper i Natura
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2000-områderne – disse dækker 1/12 af DK’s
areal og mange af de mest værdifulde
naturområder. Danmark er også forpligtet til
at opfylde FN’s Biodiversitetskonvention og
sikre, at det fortsatte tab af biodiversitet
standses. Det kræver en indsats i den
”almindelige”, men fra et dansk synspunkt
også vigtige natur: i agerlandet, i
Naturbeskyttelseslovens §3-områder og i
øvrige naturområder.
Det Økologiske Råds scenarium sikrer, at
naturen får 1. prioritet på 1/3 af Danmarks
areal. 430.000 ha landbrugsjord – primært
på lavbundsarealer, som før landvindingerne
lå som våde og ekstensivt udnyttede halvkulturarealer – skal udtages fra omdrift og
udlægges til ekstensive græsarealer eller
bruges til skovrejsning. Det er ca. dobbelt så
meget jord, som der har ligget brak.
Arealerne skal plejes ved afgræsning eller
slås til foder eller energiproduktion – nye
landbrugsstøtteordninger skal sikre, at det
bliver rentabelt for landmændene at varetage denne vigtige samfundsopgave.
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Rent vand i søer, fjorde, hav og grundvand
I Det Økologiske Råds forslag opnås halvKvælstof og fosfor indgår naturligt i alle
delen af kvælstofreduktionen ved ekstensiøkologiske kredsløb – de er nødvendige
vering af landbrugsdriften på lavbundsjornæringsstoffer for al vækst. Men den stigenden og ved skovrejsning og ekstensivering
de landbrugsproduktion med store input af
over sårbare grundvandsmagasiner på højkunstgødning og fodermidler har gjort, at
bunden. Herved opnås også en reduktion af
der er et overskud af næringsstoffer, som
fosforudledningen, når dyrkningen ophører i
ender i vandmiljøet: Vandløb, søer, fjorde,
de væsentligste fosforrisikoområder langs
marine områder og grundvand.
vandløb og søer.
EU’s Vandrammedirektiv forpligter
Mere end en fjerdedel af kvælstofoverDanmark til at sikre en god økologisk tilskuddet kan fjernes ved krav om efterafgrøstand i alle vandområder. Der er allerede
der på 1/3 af omdriftsarealet. Resten sikres
gjort en stor indsats. Der er ofret store sumved en halvering af ammomer på at etablere rensningsanlæg, som tilbageDer er brug for, at kvælsto- niakfordampningen fra
husdyrbruget, en 3-4 dobholder størstedelen af
fudledningen reduceres
ling af det økologiske areal
næringsstofferne fra byer
med yderligere 40 %. Og da
og en reduktion af svineog industri. Indsatsen i
80 % af kvælstofmængden, bestanden.
landbruget er forløbet
Ekstensiveringen af
væsentligt langsommere
som stadig udledes til de
og billigere – men i 2003
ferske vande, kommer fra landbrugsjorderne betyder,
at der bliver mindre areal
blev målet fra de første
landbruget, er det primært
at udbringe husdyrgødning
vandmiljøplaner om en
her, der skal handles.
på. Derfor er det nødvenhalvering af kvælstofdigt at reducere svineproudslippet nået.
duktionen med 30 %. Nye teknologier kan
måske afkoble sammenhængen mellem
Det er ikke nok. Der er brug for, at kvælhusdyrproduktionen og markarealet, f. eks.
stofudledningen reduceres med yderligere
ved bioforgasning, gylleseparering og
40 %. Og da 80 % af kvælstofmængden,
afbrænding af gødningens fiberdel, men det
som stadig udledes til de ferske vande,
vil bl.a. reducere tilførslen af kulstof til jorkommer fra landbruget, er det primært her,
den. De økologiske konsekvenser heraf er
der skal handles.
ikke afklarede.
I de senere år er der registreret stigende
mængder fosfor, som udledes fra landbrugsjorden. Udledningerne fra byerne er reduceret med 93 % i rensningsanlæggene, og der
er ved at blive etableret rensning af spildevandet fra bebyggelser i det åbne land. Det
er nødvendigt, at landbruget, som står for
næsten 1/3 af fosfor-udledningen, reducerer
fosforoverskuddet via reduktion såvel i
foderet som i markbruget.
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En ny udfordring
– nedsættelse af klimagasudslippet
at der frigives store mængder kulstof, som
har været organisk bundet i jordens humus.
Ved udtagning af jorden vil en stor del af
kulstoftabet undgås, og der kan igen ophobes nyt kulstof i jorden, græsset og de nye
skove.
Husdyrene danner metan, som udledes
med bøvser og tarmgas. Det er skyld i 20 %
af landbrugets klimapåvirkning – her er
køerne værst med 2/3 af metanudviklingen.
At Det Økologiske Råd i scenariet har valgt
at reducere svinebestanden og ikke kvægbestanden, betyder at der kun opnås en mindre reduktion i metanudledningen. Valget
skyldes, at der er brug for drøvtyggerne til
naturplejen, og at de er i stand til at omsætDet Økologiske Råds scenarium reducerer
te grovfoder, som udgør en vigtig del af et
primært klimagasudslippet fra omsætninsundt sædskifte og af sammenhængen i det
gen af kvælstofgødning og fra kulstoftabet.
økologiske jordbrugssystem.
Over halvdelen af landbrugets klimapåScenariets virkemidler giver en reduktion
virkning skyldes lattergas og i mindre
i landbrugets klimagasudslip på mindst 30
omfang metan, der udvikles ved håndtering
%, hvilket svarer til det samlede mål i EU’s
og omsætning af kunstgødning og husdyrKlima- og Energipakke, hvis der opnås en
gødning, samt fra kvælstofudvaskning og
global aftale. Men landbrugets reduktionsbiammoniakfordampning. Lattergasprodukdrag kan blive langt større, hvis der ses på
tionen vil blive nedsat væsentligt som følge
muligheder for energibesparelser i landbruaf scenariets ekstensivering af landbrugsjorget, eller hvis potentialet for biomasse til forden og 40 % nedsættelse af kvælstoftabet.
trængning af fossile brændsler udnyttes.
Dyrkningen af lavbundsjordene betyder,
Halvdelen af halmen udnyttes
allerede i kraftvarmeproduktioDansk landbrugs påvirkning af klimaet 2006
KV
– udslip af klimagasser fordelt på kilder
nen, og der er et kæmpe potenÆ
L
tiale ved bioforgasning af gylle
Fordeling af kvælstofrelateret påvirkning
20 % Husdyr fordøjelse
og plantemasse fra udtagne
6 % Afgrøderester, N-fiksering mm.
3 % Ammoniakfordampning
arealer eller ved dyrkning af pil
15 % Udvaskning af kvælstof
til energiformål. Hvis der fjernes
8 % Kulstoftab og -binding
mere biomasse til energiformål,
9 % Handelsgødning, omsætning
skal der dog kompenseres for at
17 % Energiforbrug
bevare jordens humus- og kul22 % Husdyrgødning, håndtering
stofindhold, f.eks. ved dyrkning
og omsætning
af efterafgrøder – som samtidig
vil reducere kvælstoftabet.
Først for nylig er der kommet fokus på landbrugets udledning af klimagasser.
Landbruget står for næsten 1/5 af Danmarks
udslip af klimagasser (når ændringer i jordens kulstoflagre medregnes) – det er
næsten ligeså meget som hele transportsektoren.
Det har været værre: I 1990 udgjorde
landbrugets andel 27 % af klimagasudslippet – udslippet er altså reduceret med en
tredjedel, endda uden at det har været en
bevidst del af målsætningerne. Det er sket
som en bieffekt af vandmiljøplanernes
reduktion af kvælstoftabet .
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Omkostninger implementering af scenarium

Antal ha

Mio.kr.

Efterafgrøder

600.000

315

Udtagning/ekstensivering af lavbundsjord

245.000

378

Dyrkningsfri bræmmer

25.000

65

Etablering af vådområder

20.000

52

100.000

503

Skovrejsning (højbund)
Udtagning til vedvarende græs (højbund)

40.000

145

Økologisk drift

400.000

300

Pleje af naturområder

474.000

474

Samlede omkostninger ved implementering

2.232

Regningen betales ved at integrere
miljøhensyn i EU’s landbrugspolitik
De danske landmænd fik i 2006 7,3 mia. kr.
udbetalt i direkte støtte – heraf tilfaldt en
stor del de største brug. 7 % af bedrifterne
modtog hver mere end 370.000 kr. – tilsammen fik de over 36 % af støtten. I den anden
ende fik 40 % af bedrifterne under 37.000 kr.
udbetalt. Samlet var det kun 6 % af støtten.
Samtidig er der sket en kapitalisering af
støtten via jordpriserne, således at det er de
jordejere, der ejede jorden, da støtteordningen blev indført, der har hentet gevinsten.
Landmænd, der forpagter jord, eller som har
købt jord efterfølgende, betaler en pris for
jorden, som ud over dyrkningsværdien også
dækker, hvad den kan indbringe i støtte.
Herved har den direkte støtte mistet en stor
del af sin legitimitet som indtægtsstøtte for
landmændene.
Landdistriktspolitikken er en anden og
langt mere perspektivrig del af EU’s landbrugspolitik. Den indebærer, at en del af
landbrugsstøtten under forudsætning af 100
% national medfinansiering overføres til
udvikling af landdistrikterne og til natur- og
miljøformål. Danmark fik i perioden 20002006 i gennemsnit overført 827 mio. kr. – i
2006 dog kun 555 mio. kr., hvoraf godt halvdelen blev brugt til bl.a. økologistøtte, støtte
til miljøvenlig drift af §3-områder og etablering af vådområder.
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I Det Økologiske Råds scenarium foreslås en
overførsel af 20 % af den direkte EU-landbrugsstøtte – hovedsageligt til miljøformål.
Det ville med 2006-tal give ca. 1,5 mia. kr. +
national medfinansiering til miljø og natur.
Fødevareøkonomisk Institut har beregnet
de årlige omkostninger ved en implementering af scenariet. De samlede omkostninger
er godt 2,2 mia. kr./år – altså godt 700 mio.
kr. mere end Danmark vil få fra EU.
Danmark skal kun selv betale et beløb, som
svarer til den hidtidige nationale medfinansiering, for at omkostningerne til en gennemførsel af scenariet er dækket ind.
Herudover har Danmark i de seneste
årtier haft store udgifter til natur og miljø i
form af f.eks. Vandmiljøplaner og naturgenopretning. Også andre har bidraget:
Vandværkerne har haft betydelige udgifter
til ekspropriation og støtte til miljøvenlig
drift over sårbare grundvandsområder, og
kommunerne har investeret i bynære rekreative områder – interesser og bidrag, som
fortsat kan forventes et medvirke.
Konklusionen fra Det Økologiske Råds
scenarium er altså:
Landbrugets natur-, miljø og klimaproblemer kan løses – og pengene findes inden
for rammen af EU’s landbrugsstøtte og
Danmarks hidtidige natur- og miljøindsats!
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Andre udfordringer
Lavere pesticidforbrug
En gennemførelse af scenariet medfører en
reduktion i det sprøjtede landbrugsareal på
30 % pga. ekstensivering og udvidet økologisk dyrkning. Men der er brug for en reduktion også på det resterende areal – af hensyn til biodiversitet, grundvand og ikke
mindst for at få en kraftig nedgang i indholdet af pesticidrester i fødevarer. Den gældende Pesticidhandlingsplan siger, at
behandlingshyppigheden skal ned på 1,7.
Pesticidforbruget faldt frem til 2002 til en
behandlingshyppighed på godt 2, men siden
er det steget. Bl.a. pga. strukturudviklingen
og fordi klimaforandringerne har givet større
svampe- og insekttryk, men ikke mindst
fordi den relative pris på pesticider er faldet
de senere år, hvilket har mindsket landmændenes incitament til at reducere sprøjtningen. Således er der kun i meget begrænset omfang etableret sprøjtefri randzoner
langs vandløb m.v.
Der er store uudnyttede potentialer for at
reducere pesticidforbruget. Der anvendes i
stort omfang anstrengte sædskifter, f.eks. vinterhvede efter vinterhvede, hvilket øger
sprøjtningen. Desuden bruger de færreste
landmænd moderne teknologi i form af sprøjter med injektion eller IT-løsninger, f.eks. GPSbaserede, som kan minimere sprøjtebehovet

på det enkelte areal. Samtidig skal pesticidafgiften øges betydeligt, og der skal stilles krav
om, at de nævnte teknologier anvendes. Der
skal kun sprøjtes efter behov, dvs. ud fra det
skadetryk, der er på den enkelte mark.
Med disse virkemidler vil der kunne ske
en meget betydelig reduktion både i forbrugt
mængde (tons aktivt stof) og i behandlingshyppighed. Vi har dog ikke inden for dette
projekt kvantificeret den nødvendige reduktion i pesticidanvendelsen.

Bedre dyrevelfærd
Dyrevelfærden har det også skidt i det industrialiserede landbrug. Produktionen foregår
i stadig større og mere automatiserede
bedrifter, hvor pladsforhold og omsorg for de
enkelte dyr er utilstrækkelige. Det fører til
høj dødelighed og en lang række sygdomsproblemer, men også til et stigende forbrugerpres om bedre velfærd for dyrene.
Det Økologiske Råds scenarium inddrager
ikke direkte dyrevelfærdsmålsætninger, men
det indeholder en væsentlig forøgelse af
økologisk drift, som netop er karakteriseret
ved høje velfærdsnormer, herunder krav om
adgang til udearealer for alle produktionsdyr. Med pleje af store naturområder ved
afgræsning vil også en af de væsentligste
velfærdsparametre for kvæg – adgang til det
fri og grovfoder – blive tilgodeset.

Udfordringer til økologisk jordbrug
Økologisk jordbrug indgår i scenariet med
en stor vækst. Økologisk drift af jorden og
økologisk produktion af fødevarer indebærer
nogle klare fordele – for natur og miljø og
for vores sundhed. Det fjerner brug af pesticider på de omlagte arealer – til gavn for
grundvand og dyrelivet på markerne.
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Naturindholdet øges ved en større artsdiversitet i sædskiftet og på de enkelte marker.
Og dyrevelfærden forbedres.
Omlægning til økologi er ikke i sig selv en
løsning på problemerne med tab af næringsstoffer og klimagasser – det kræver, at der
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Landbrug – EU og U-landene
Landbrug i EU

I mange af verdens ulande er vilkårene for
landbrug vanskeligere end hos os. Muldlaget
er ofte tyndt, og nedbørsforhold langt mere
uregelmæssige. Landbrugsforskningen er
forsømt, og der er ingen landbrugsstøtte,
som sikrer bønderne mindstepriser eller
hektarstøtte. Der er store forskelle mellem
lande og regioner, men mange steder er produktiviteten lav, og i troperne trues landbruget nu af de klimaændringer, som især skyldes den industrialiserede verdens høje energiforbrug og udslippet af klimagasser.
Klimaændringerne vil bl.a. føre til flere tør-

keperioder og øget vandmangel.
Landbrugspolitikken i Danmark og EU kan
ikke tilrettelægges uafhængigt af de globale
landbrugs- og fødevareproblemer. EU er storimportør af foderstoffer, men har indtil for
nylig hindret ulande i at eksportere fødevarer,
der konkurrerer med EU's egen produktion.
EU har samtidig ”dumpet” overskudsfødevarer
i ulandene, og EU har stadig store indtægter
fra told på importerede fødevarer.
FN har sat som mål, at sulten i verden i
2015 skal halveres i forhold til niveauet i
1990. Men i 2008 voksede antallet af underernærede med omkring 40 millioner mennesker. Næsten en milliard mennesker lider
under sult. FN-målet nås ikke.
EU og Danmark har medansvar for ulandenes fødevareproblemer. Derfor må en ny
landbrugspolitik omfatte en stærk indsats
for at sikre et mere produktivt og bæredygtigt landbrug i ulandene. Det forudsætter
langt større investeringer i international
landbrugsforskning, og direkte bistand til
udvikling af landbruget i de fattigste lande.
Liberalisering af handel med landbrugsvarer giver mulighed for at øge den globale
produktion, men kan true landbruget i de
fattigste lande. Derfor skal global landbrugspolitik satse på lokal og regional fødevaresikkerhed og give mulighed for beskyttelse
af national produktion i de fattigste lande
mod konkurrence.

tages hensyn til disse problemer, i den måde økologien
indrettes på.
Hvad angår problemerne
med klima og vandmiljø, kræver det, at økologien indrettes mhp. at minimere udslip. Generelt er belastningen lavere

målt pr. hektar, men ikke målt
pr. ton producerede fødevarer –
som følge af det lavere hektarudbytte i økologien.
Der er allerede indledt
bestræbelser inden for det økologiske jordbrug for at reducere klimabelastningen.

Der er store forskelle på landbruget i EU –
mellem og internt i landene. Danmark hører
til blandt de lande, som har det mest industrialiserede og de største landbrug. Mens
Rumænien, Italien og Polen stadig har en
gennemsnitlig bedriftsstørrelse fra 3 til 7 ha
– de dyrker 25 % af landbrugsarealet i EU,
men har 60 % af EU’s landbrugsbedrifter.
EU’s landbrugspolitik har netop gennemgået
et sundhedstjek og skal reformeres inden
2013. Reformen skal favne de vidt forskellige
vilkår og medvirke til fortsat at støtte
ekstensivt landbrug, f.eks. i bjergområder.
Men den skal også – som skitseret i scenariet – skabe rammen for en udvikling mod et
mere bæredygtigt landbrug i hele EU.

Globalisering og landbrug i ulande
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Et bæredygtigt landbrug i 2020
Dette hæfte er en del af et projekt, hvis
overordnede formål er at øge miljøintegrationen i EU's fælles landbrugspolitik (CAP),
og herigennem styrke landbrugets og fødevaresektorens udviklingsmuligheder på
længere sigt. Hæftet indeholder hovedkonklusionerne fra en forskningsbaseret rapport: Miljøintegration i EU’s landbrugspolitik
som Det Økologiske Råd har udgivet i januar
2009. Rapporten findes i elektronisk form på
Det Økologiske Råds hjemmeside www.ecocouncil.dk .
DØR har som en del af projektet udarbejdet
et scenarium for landbrugets udvikling, som
præsenteres i dette hæfte. Fødevareøkonomisk Institut har beregnet de budget- og velfærdsøkonomiske omkostninger ved scenariets virkemidler. Beregningerne kan ses i rapporten:
Fødevareøkonomisk Institut: Økonomiske konsekvensanalyser af miljøvirkemidler i landbrugssektoren, januar 2009.
Denne rapport kan ses på både FOI’s og
DØR’s hjemmeside.

Det Økologiske Råd ønsker med dette projekt at tage del i debatten omkring en ny
dansk landbrugspolitik, som forventes at
komme til udtryk i regeringens oplæg om
”Grøn vækst” i foråret 2009. Vi ønsker samtidig, at projektet skal indgå i processen
omkring den kommende revision af EU’s
landbrugspolitik, udarbejdelsen af Natur- og
Vandplaner, revisionen af Pesticidhandlingsplanen mm.
Det er Det Økologiske Råds hensigt, at rapport og pjece skal kunne inspirere politikere
og embedsmænd i stat, regioner og kommuner, som beskæftiger sig med de berørte fagområder på forskellige niveauer. Desuden
henvender vi os til landbruget og landbrugets organisationer, andre NGO’er samt forskere, studerende og andre interesserede.
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