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”Som landmand kan man have den sjældne glæde af at arbejde med både
krop, hjerne og hjerte”
Læs artiklen af Marie Klintrup inde i bladet

Medlemsbladet
skal tjene kommunikationen
mellem Foreningens ledelse og medlemmerne,
samt medlemmerne imellem.
Dette blad skal tillige være den platform,
hvor Foreningens synspunkter og holdninger
kommer til medlemmernes og offentlighedens kundskab.
Redaktionen modtager indlæg fra alle parter
også fra dem, der ikke måtte være enige med os.
Eftertryk og anvendelse af bladets stof - er tilladt
med angivelse af kilde og skribentens navn når bladstoffet anvendes i et ikke kommercielt øjemed.
I modsat fald kan der forhandles med en af redaktørerne
om eventuelle betingelser.

Ansvarshavende redaktør: Hans Jørgen Nygaard
Bladredaktører: Anders Clausen og Karen Olesen
Hjemmesideredaktør: Tanja Pedersen.
www.levende-land.dk
Facebookredaktør: Tanja Pedersen.
www.facebook.com/levendeland

Frie Bønder´s Landsmøde 2019
Lørdag den 23. februar
i Rørup Borgerhus
kl. 9.30 – 16

Program:
Kl. 9.30 Kaffe og rundstykker
Kl. 10.00 Oplæg ved Søren Møller, formand for
Collective Impact

Indholdsfortegnelse
Side 2 ..................... Bladetsformål og vilkår, deadline til næste blad samt indholdsfortegnelse
Side 3-4 ..................................................................... Formandsreplik v/ Hans Jørgen Nygaard
Side 5 ......... Drivhusgas fra dobbelt så mange svin v/ Ole færgeman og Hans Jørgen Nygaard
Side 6-8 ...........Hvad ligger der bag energiforligets støtte til biogas v/ Ole Kjærulff Davidsen
Side 8-10 ..........................................Sund fornuft bag DNs støtte til biogas v/ Thyge Nygaard
Side 10-12 ............................................ Svar til Thyge Nygaard DN v/ Ole Kjærulff Daviden
Side 13-16 .................................................................... En omvendt 1919 v/ Annette Davidsen
Side 17-20 .................................... Mod industrisvin - for et grønt landbrug v/ Nanna Clifford
Side 21-32 ................................... Kødproduktionens mange skadevirkninger v/ Kristian Sloth
Side 32-35 .............. Glæden ved at arbejde med sit hoved, hjerne og hjerte v/ Marie Klintrup
Side 36-40 ................... Pressemeddelelse om EU's landbrugspolitik v/ NOAH og Frie Bønder
Side 41– 42............................................................. Djævlen ligger i detaljen v/ Ole Færgeman
Side 43-44……………………………………… De glade budskabers tid v/ Gunnar Schmidt
Side 45-46 ……………………..Hilsen fra redaktørerne v / Karen Olesen og Anders Clausen
Side 46………………………………………Ny medlemsgruppe på Facebook v / Bestyrelsen
Side 47………………………………………………………...Indbydelse til Landsmøde 2019
Side 48………………………………………………………………………...Bestyrelsen mm.

Søren Møller, der er formand for ”Det åbne land som
dobbelt ressource”, vil tale om, hvordan vi kan sikre, at brugen af det åbne
land gavner landbrug, natur og vandmiljø og samtidig skaber bedre
muligheder for attraktive land- distrikter og friluftsliv.
Hvordan der kan skabes løsninger, hvor interesserne mødes – på tværs af
sektorer og med langsigtede mål.
Herefter lægges der op til debat.

Kl. 12.00 Middag
Kl. 13.00 Landsmøde ifølge vedtægterne
Tilmelding til middagen
Senest den 5/2 2019
Til Alice Olsen
Tlf: 21 43 04 80 – E-mail: alice@hovedlus.dk
Udførligt program udsendes senere pr. E-mail
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stof? ”Det er det, der på nudansk
hedder en win-win situation!”
Det skulle bestyrelsen selvfølgelig have tid til at overveje, så derfor tilbød vi at lave det kommende forårsblad og, da bestyrelsen
har givet udtryk for, at de mener
to blade årligt er for lidt, har vi nu
lovet også at lave dette vinterblad, for at der skulle være tid til
at beslutte, hvad der skal ske
fremover.
Det betyder, at bestyrelsen må
finde nye friske kræfter til bladet,
hvis det fortsat skal udgives som
hidtil.
Dette problem har vi ladet os
fortælle er løst.
Vi glæder os derfor til fremover
helt uforpligtende at modtage
”levende land” i et nyt, flot
layout og med et spændende
indhold, som vi kan lægge os til
rette og læse på sofaen.
Glædelig jul og godt nytår til vores tålmodige læsere og til trykkeriet ”Form & Farve” i Glud, som
altid har været hurtige og
velvillige.
Anders og Karen

Ny medlemsgruppe
på Facebook
og nyhedsbrev
Kære medlemmer af Frie Bønder
– Levende Land
Som et nyt initiativ har vi i bestyrelsen oprettet en Facebookgruppe specielt til foreningens
betalende medlemmer. Det er en
lukket gruppe, men du kan som
medlem finde den ved at søge på
gruppens navn, ”Frie Bønder –
Levende Land: Medlemsgruppe”.
Samtidig vil vi gerne via nyhedsbreve holde vores medlemmer
lidt bedre orienteret om, hvad der
foregår på den landbrugspolitiske
scene, og hvad Frie Bønder – Levende Lands tanker er omkring
dette. Imidlertid mangler vi
e-mailadresser på rigtig mange
medlemmer, og vi vil derfor opfordre alle vores medlemmer til at
indsende deres e-mailadresse til
tranestedet@email.dk, således at
disse kan blive påført medlemslisten, og I fremover har mulighed
for at modtage det kommende
nyhedsbrev.

.
Med venlig hilsen bestyrelsen i
FBLL
46

Formandsreplik vinter 2018
Årsskiftet nærmer sig, og tiden
er inde til at kigge tilbage på det
forløbne år, hvordan året er gået i
foreningens regi, og hvordan det i
det hele taget er gået med livet på
landet.
Her vil jeg som i sidste års vinterblad kigge tilbage på vejrliget.
Vejret har altid været et samtaleemne hos befolkningen på landet,
velsagtens fordi det betyder rigtig
meget for afgrøders trivsel og for
arbejdets udførelse.
Men de to år blev hinandens diametrale modsætninger. Hvor vi i
sommer og høst 2017 havde den
vådeste høst i nyere tid, med det
besvær det medførte, fik vi i 2018
den varmeste og tørreste sommer
nogensinde, hvilket naturligvis
blev et stort problem for landbruget med misvækst og mangel på
foder til dyrene.
For mig er det et tydeligt tegn på,
hvad kommende klimaforandringer kan give af udfordringer, ikke
kun for landbruget, men for hele
befolkningen. Derfor er det vigtigt
at drive det mest klimavenlige
landbrug, og det vil sige, at industrilandbrugene skal udfases og
erstattes af multifunktionelle, bæredygtige og evt. økologiske smålandbrug, altså mere jord på flere
hænder, så vil vi få det mest klimavenlige landbrug og give bedre

forhold til både dyr og mennesker.
Men hvad er der så sket i foreningsregí i det forløbne år. Som I
formentlig har bemærket, er vi
gået fra at udgive 4 blade årligt til
kun 2 blade. Det skyldes dels det
arbejdsmæssige pres med at få
lavet 4 blade og dels, at det efterhånden er blevet meget dyrt i porto at udsende bladet 4 gange om
året, og det skyldes i høj grad den
omfattende digitalisering, vi alle
er udsat for.
I bestyrelsen har vi besluttet, at vi
også næste år vil udgive 2 blade,
og løbende udsende nyhedsbreve
på E-mail. Jeg håber vi har alles
mail adresser.
Vi har i årets løb fået lavet en ny
hjemmeside, som er meget betjeningsvenlig, den vil blive udbygget med en facebook del, så kommunikationen mellem foreningen
og medlemmerne kan blive bedre.
Her vil der også blive mulighed
for at medlemmerne kan kommunikere indbyrdes.
Vores arbejde med det landbrugspolitiske har også i år haft høj prioritet. Det kan I læse mere om andet sted i bladet.
Vi har haft stort fokus på den nye
CAP, den vil jo få stor betydning
fra 2020 til 2026. Det er en lang
3

periode, hvis den bliver meget urimelig.
Vi har i år haft samarbejde med
Jyderup Højskole, hvor vi har
holdt kursus med titlen ”Det lille
jordbrug”, hvor underviserne fra
os var Henrik Kuske Schou, Anders Hedegaard og Ole Færgeman.
Kurset var en stor succes og vil
blive gentaget i 2019.
Vi har planer om, at vi i 2019 vil
markere 100 året for lensafløsningen, men det vil I høre nærmere
om, datoen er den 4. oktober.
Vi holder Landsmøde den 23. februar 2019 i Rørup Borgerhus –
med oplæg af Søren Møller, som
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har været formand for DGI i 17 år,
men er nu formand for Collective
Impact - ”Det åbne land som dobbelt ressource”. Det er en organisation, der arbejder med jordreformer.
Sæt allerede datoen i kalenderen!!
Til slut vil jeg takke for jeres støtte til foreningen og håber, I vil
forny medlemskabet for det kommende år- uden jeres støtte har vi
ingen forening!
Hermed vil jeg ønske alle en
Glædelig jul og et godt nytår
Venlig hilsen
Hans Jørgen

Hilsen fra redaktørerne
Til læserne og trykkeriet
Af Karen Olesen
og Anders Clausen
Med denne lille hilsen vil vi
ønske Frie Bønders medlemmer
en rigtig glædelig jul og et godt
nytår.
Idet dette blad vil være det sidste
fra vores hånd takker vi for tiden,
der er gået og medgiver lidt
”historie”:
”Levende land” blev startet i
2004 med formand, Egon Kjær
Sørensen, som ansvarshavende og
med bestyrelsesmedlem og forretningsfører, Jens Zinglersen, som
redaktør - og tit og ofte som en
meget velskrivende medarbejder.
Fra december 2007 blev Karen
medredaktør og fra forår 2008
overtog hun posten som blad- og
hjemmesideredaktør – (det sidste
til 2011, hvor Tanja Pedersen
overtog hjemmeside og facebook).
Oktober 2008 oprettedes en skrivende redaktionsgruppe med Ole
Kjærulff Davidsen, Birgit Bak,
Hans Jørgen Nygaard og Henrik
Kuske Skov som deltagere.
Karen fortsatte som redaktør og som hun skriver: ”praktisk gris”.
Forår 2012 blev Anders, - der
samtidig er kasserer, - bladredaktør med Karen som medhjælper.

Det har vi haft det rigtig godt
med, - meeen…
Her i foråret skrev vi følgende til
bestyrelsen:
”Vi to, Anders og Karen, har
syntes, at det er spændende at
lave bladet for Frie Bønder. Men
det er faktisk et stort arbejde!
Det er altid sjovt at se det færdige
blad og vi har i trykkeriet nogle
meget flinke og hurtige folk, hvor
vi aldrig oplever surhed eller ventetid, så det er lykkedes indtil nu
at få de fire årlige blade ud. Men
der skal kæmpes, og det er kun
lykkedes, fordi vi er to.
Selv om flere er rigtig gode til at
sende super relevante indlæg, må
vi alligevel tit ud for selv at søge
efter stof for at kunne fylde et
blad med nogenlunde væsentligt
indhold. Dette er meget arbejdskrævende og vi bruger mange
timer til at samle, layoute, sætte
ind, læse korrektur og sende ud.
Det tager også ofte lang tid, hvor
vi venter på at få stoffet ind, med
det resultat, at vi kommer tæt på
næste deadline, hvor vi skal begynde forfra.
Kort og godt: Bladet ånder de to
pensionister i nakken hele året!”
Vi foreslog derefter bestyrelsen at
gå ned til at lave to blade om året,
- som så kunne udkomme i februar/ september. - Måske bestyrelsen med denne løsning kunne opleve en pause i redaktørernes
evindelige klage over manglende
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lagres i specielt sammensatte molekyler i væske og opbevares til at
blive frigivet i kolde perioder.
Anses for at kunne tages i brug
om 5 år. (Svensk universitetsprojekt under dansk ledelse).
Kødproduktion produceret på
stamceller. De lovende forsøg
fortsætter i Holland, og kan også,
om pris og efterspørgsel er rimelige, være et glimrende alternativ
til traditionel produceret
kød. Foder til alverdens husdyr
produceres på et areal, der er på
størrelse med Nord- og Sydamerikas landbrugsareal! Tænk, om
bare dette kunne halveres...
GMO. Det har altid været mig en
gåde, hvorfor der har været så
stor modstand i Europa mod denne metode, som vi dog glædes
meget over anvendt i medicinfremstilling. Det er måske Monsanto og gyserfilm, der er de største skurke! Og så dette, at i vores
rige del af verden har det hidtil
ikke været så nødvendigt. Det
turde vel være overflødigt at nævne, at udvikling og kontrol med
disse skal selvfølgelig være i orden. Men der tegner sig store perspektiver i GMO afgrøder.
Oplagring af CO2 i undergrunden. Balance var at foretrække,
men kan anvendes, omend den er
dyr.
Optimering af transportsektoren.
Vi er herhjemme godt i gang med
at udvikle et system til at optimere. Man ved, at der kører og sejler
tusindvis af tomme containere
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rundt på verdenshavene og på
vejene. En forholdsvis lavt hængende frugt, skulle man synes.
Dyrkning af energiafgrøder. Det
foregår jo nu mange steder i verden, men dette kunne formentlig
udvikles og udbygges endnu mere
ved anvendelse af nogle af de
ovennævnte teknologier.
Og så videre...
Disse ovennævnte, som kun er en
del af de muligheder der tegner
sig udover de mere velkendte,
skal være mit glade budskab til
mine kære kolleger i “Frie Bønder”: Udsæt depressionen, strespillerne, drukkenskaben, håbløsheden, – vi går ikke under lige
med det første. Parret med flid,
nøjsomhed og kloge hoveder skal
det nok gå alt sammen.
Med bedste hilsener og godt nytår
fra en halvgammel (ikke teknologiforskrækket) husmand, der har
været med på rejsen fra mælkekoner til mælkedroner...og også har
oplevet, hvorledes de mindre
jordbrugere fik voldsomt nytte af
de nye, teknologiske fremskridt.
Gunnar O. Schmidt, Svinninge

Læserbrev bragt i
Jyllands-Posten 27.8.2018

Drivhusgas fra dobbelt så
mange svin?
Ole Færgeman
professor, dr.med., bestyrelsesmedlem, Frie Bønder Levende
Land
Hans Jørgen Nygaard
gårdejer, formand, Frie Bønder
Levende Land
»Jeg ser jo gerne, at vi producerer
dobbelt så mange grise i Danmark,« sagde miljø- og
fødevareminister Esben Lunde
Larsen, da han i januar besøgte
Danish Crowns store slagteri i
Horsens.
Hvad betyder en fordobling af
svineproduktionen for Danmarks
udledning af drivhusgasser?
Spørgsmålet er aktuelt, fordi den
nuværende miljø- og fødevareminister, Jakob Ellemann-Jensen,
har indbudt til et verdensmøde
om mad (World Food Summit) i
København den 30/8.
Det vil her være naturligt at drøfte
landbrugets betydning for verdens
klimaforandringer.
Det angives almindeligvis, at der
udledes 3,6 kg CO2-ækvivalenter
pr. kg ”svinekød” - (i virkeligheden kg slagtekrop).
Beregningen tager imidlertid ikke

hensyn til udledning af klimagas
fra ændret arealanvendelse, f.eks.
fældning af regnskov eller omdannelse af savanne for at dyrke
soyabønner til den danske svineproduktion. Tager man et sådant
hensyn, har man i Danmark regnet med mindst dobbelt så store
udledninger pr. kg ”svinekød”,
dvs. mindst 7,2 kg CO2 ækvivalenter.
En forholdsvis ny, australsk opgørelse (meta-analyse) over flere
hundrede undersøgelser, som tager sådanne hensyn, når frem til,
at der i snit udledes 5,8 kg CO2ækvivalenter pr. kg svinekød.
Anvender vi dette mere konservative estimat, blev der i 2017 i
Danmark udledt 8,8 mio. tons
CO2-ækvivalenter fra produktion
af 1,52 mio. tons svinekød.
Det er ca. 16 % af Danmarks udledning af drivhusgasser på 55
mio. tons/år.
En konservativ vurdering er det
derfor, at en fordoblet svineproduktion vil udlede noget i retning
af 17,6 mio. tons CO2-ækvivlenter, dvs. en særdeles stor del af
Danmarks samlede bidrag til
global opvarmning.
Ole Færgeman
Hans Jørgen Nygaard
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Hvad ligger der bag energiforligets støtte til biogas?
Af Ole Kjærulff Davidsen
Bragt på Gylle.dk 9.juli 2018
Det er ikke sært, at formanden
for Landbrug & Fødevarer, Martin Merrild, er begejstret over, at
det netop indgåede energiforlig
indebærer støtte på over 4 mia. kr.
til såkaldt biogas. Dette enorme
beløb skal nemlig i realiteten
overvejende anvendes som støtte
til den industrielle produktion af
svinekød samt til gas-branchen.
Besynderligt er det derimod, at
præsidenten for Danmarks Naturfredningsforening (DN), Maria
Reumert Gjerding, er gået sammen med ham i en lovprisning af
gasplanerne, under overskriften
”Biogas er det ny grøn” (Politiken
d. 30-06 2018). ”Hvis vi vil, kan
vi om 20 år have omstillet hele
Danmarks gasforbrug til biogas til gavn for miljø, klima og den
grønne omstilling”, skriver de to,
idet de henviser til anbefalinger
fra Det nationale Bioøkonomipanel om at omlægge betydelige
dele af det danske landbrugsareal
til marker med græs, hvorfra der
skal udvindes protein til svine- og
kyllingefoder. Men ifølge selv
samme panels nylig udgivne publikation Proteiner for fremtiden ”
er det teknologiske stade ”…
endnu ikke (er) tilstrækkelig højt
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til at sikre, at der sker en effektiv
fraktionering af biomassen i f.eks.
en proteindel og en fiberdel…” (s.
32)!
Sagen er, at omkring 75 % af
den biomasse, som i dag anvendes til biogas, udgøres af gylle, og
der er ingen reel grund til at tro,
at dette skulle ændre sig. Det skal
derfor understreges, at hvert eneste svin, der bliver produceret,
resulterer i et negativt klimaaftryk, også selv om gasser fra dets
foder og afføring erstatter fossile
brændstoffer. Det koster drivhusgasser at huse, fodre og forarbejde svinet, og metan, som er gassens aktive stof, er metan, uanset
om det hentes fra undergrunden
eller fra gylle. Ved forbrænding
udskiller metan CO2., og metan
giver kun godt 25 % mindre udslip pr. opnået energienhed ved
forbrænding sammenlignet med
diesel eller flybenzin.
Der er altså tale om milliarder
af kroner til udbygning af eksisterende klimaskadelige aktiviteter,
legitimeret ved mulige fremtidige
luftkasteller, som f.eks. proteinudvinding af græs - der nu heller
ikke vil blive særlig klimavenlig.
Hvorfor nu al den grønne kamuflage omkring biogassen, der jo
dog er ikke-fossil? Svaret skal
findes i forligsteksten, der taler
om ”biogas og andre grønne gasser”. Det er næppe f.eks. brint,
der tænkes på her. Forligsteksten
taler nemlig også om investerin-

De glade budskabers tid.
Af Gunnar O. Schmidt
Det glade budskab fylder meget i
den vestlige verden i denne tid,
selvom måske de færreste egentlig tænker ret meget over en fødsel for et par tusind år siden. Ferie, samvær med familien, gaver
og et overdådigt fråds i velbehagelighed. Herligt. Men mon ikke
der især i år er en hel del, der
tænker en del over frådseriet, og
får lidt dårlig samvittighed over
overfloden. Jeg tænker naturligvis
på de diskussioner, der i årets løb
har været om de klimaforandringer, som den menneskelige aktivitet sandsynligvis forcerer, og
det kan let komme til at fylde meget i den menneskelige bevidsthed. Bare ikke vi skræmmer
børnene for meget, tænker jeg tit,
– det gjorde vi vist i 70erne, hvor
atommissiler var den store trussel,
men heldigvis blev truslen afværget, og vi og de opskræmte små
kunne sove nogenlunde roligt.
Men hvad kan man bruge dårlig
samvittighed til? Tænksomhed?
Næppe, – den skulle helst virke
uden dårlig samvittighed...
Kan vi afværge klimaforandringerne ved menneskelige handlinger som dengang? Absolut nej, –
men vi kan nok medvirke til at
sænke tempoet, hvori de sker, ved
menneskelige handlinger, og det
er selvfølgelig det, der er og bli-

ver det store diskussionsemne i de
kommende år: Hvordan gør vi
det? Ja, husmandskost for øg og
fæ gør det næppe, selv om det nu
ville være en ret god ide at tænke
lidt husmandstanker igen. Nøjsomhed og flid var de store dyder,
– vi kender sangen, men slid og
slæb var der rigeligt af, så intet
under, at kemikalier, gødning og
mekanisering blev anset for en
velsignelse. Det er det vel for så
vidt stadigvæk, men så sandelig i
andre doser og former, og der er
næppe nogle der vil skrue tiden
tilbage til min barndomsby, hvor
mælkevognen trillede op ad gaden med en mager hest som forspand, og konerne kom ud og
skulle have kanden fyldt. Nu
kommer inden længe en drone
med min morgenmælk og nedsænker posen på min græsplæne,
– imponerende, især hvis der er
langt til købmanden...
Om lige dette er det glade budskab, kan nok diskuteres. Men der
tegner sig nogle spændende og
gode teknologiske fremskridt i
disse år, som jeg personligt sætter
mere lid til end et par kødløse
dage og andre småting, og som i
min optik må give mere grobund
for optimisme end undergrundsstemningen. Jeg vil nævne nogle
af dem, som jeg ser store perspektiver i, og som synes at være inden for rækkevidde:
Oplagring af solenergi. Vellykkede forsøg viser, at denne kan op-
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skulle kunne udløse 70.000 Euro i
hektarstøtte, og han har haft arbejdsomkostninger på 15.000 Euro, så er den beregnede hektarstøtte nede på 70.000 minus
15.000 = 55.000 Euro, dvs. under
loftet på 60.000 Euro, og så skal
han have alle de 70.000 Euro udbetalt. Fradragsmuligheden betyder dermed, for det første, at capping reelt ikke reducerer udbetaling af hektarstøtte til de store
landbrug, og for det andet, at der
bliver få eller ingen midler til omfordeling.
Det er alt sammen slemt nok, men
en anden side af Kommissionens
udspil vækker også bekymring.
Især de mange danske deltidslandmænd bør være bekymrede.
Det skyldes spørgsmålet om
hvordan “rigtige landmænd” (“genuine farmers”) skal
defineres. Kun rigtige landmænd
skal kunne modtage EU støtte, og
medlemsstaterne skal i deres CAP
Strategic Plans definere, hvad der
menes med bl.a “genuine farmer.” Kommissionen skriver dog
i artikel 4, stk. 1, at medlemsstatens definition skal udformes på
en sådan måde, at støtte ikke tildeles landmænd, hvis landbrugsmæssige aktivitet kun udgør en
ubetydelig del af deres samlede
økonomiske aktiviteter eller hvis
hovederhverv ikke er landbrug,
dog således, at definitionen ikke
må udelukke “pluriaktive land42

mænd,” et begreb som ikke defineres (der findes dog en del litteratur om det).
Et eksempel på ovenstående:
En assurandør driver 100 hektar
med planteavl. Han udnytter bl.a.
sine muligheder for fradrag for
investeringer i sit landbrug, så
langt størstedelen af hans årlige
indtægter er fra arbejdet som assurandør. Det er jo ikke kun en
vittighed, at landmænd ikke betaler indkomstskat. En umiddelbar
læsning af Kommissionens udspil
tyder derfor på, at denne assurandør fremover ikke vil kunne modtage EU støtte.
Som sagt skal medlemsstaten
nærmere definere, hvad der menes med bl.a. “rigtige landmænd”.
I et sundt politisk klima ville definitionen være godt landmandskab
frem for bundlinje.
For de interesserede kan EU
Kommissionens udspil læses i sin
fulde længde her: EU CAP UDSPIL-2018-320276V1
Ole Færgeman

ger i den fossile gasproduktion,
som man forklarer er nødvendig
for at skaffe kapital til investeringer i den ikke-fossile ditto. Samtidig er mange investeringer i
gasinstallationer anvendelige til
begge former for gas. Den fossile
gas bliver på den måde også
”grøn” og indgår i et uigennemskueligt sammenløb med biogassen - dvs. gyllegassen.
Det er en plan, som Landbrug
og Fødevarer har barslet med i
mindst et tiår: Når den fossile gas
slipper op, står man med et ledigt
distributionsnet, og hvad er da
mere nærliggende end at bruge
det til gas udvundet af den enorme produktion af gylle fra landets
stadigt flere millioner af svin?
Hvis man så desuden kan få politikerne til at bevilge offentlige
investeringer i nye produktionsanlæg, har man bundet samfundet
til såvel svine- som gasproduktion
langt ud i fremtiden. Denne gasog grisefælde har man i nogle år
holdt lav profil med, men man
øjner chancen nu, hvor en begyndende desperation over klimaforandringerne breder sig. Omhyggeligt indpakket i forhåbninger
om en fremtidig grøn teknologi
sælges dette begsorte projekt med
succes til naive politikere, journalister og NGO-ledere.
Med hensyn til DN tyder meget
på, at organisationen p.t. har valgt
en strategi, hvorefter man tilbyder
landbrugsindustrien ”fred”, imod

til gengæld at gå med til at lade
agroindustrielt uinteressante områder omdanne til ”rigtig natur”.
De to interesseorganisationer har
tilsyneladende fundet hinanden i
en uhellig alliance om at dele
landbrugsjorden i to dele:
- Dels en meget lille del, hvor såkaldt ægte natur skal have lov til
at udfolde sig, og hvor mennesker
højst får lov at opholde sig som
gæster på kortvarigt, tålt ophold DNs ulve-politik peger i dén retning.
- Dels en meget stor del, hvor en
eksportorienteret animalsk industri, økologisk eller ikkeøkologisk, henter en betydelig del
af sine indtægter ved afpresning
af det øvrige samfund.
Denne zonering af landet er nøje forbundet med planerne om
gyllegas. Intensiveringen af det
industrielle landbrug vil gøre størsteparten af landet ubeboeligt for
såvel mennesker som dyr, der må
opholde sig i henholdsvis byer og
stalde.
Man må opfordre DNs nyvalgte
formand til at gøre op med den
fatale alliance og i stedet have
tillid til, at vores politikere kan
vækkes, så de indser, at de astronomiske støttebeløb til en klima-,
miljø- og menneskefjendtlig landbrugsindustri er bedre givet ud til
en bæredygtig omstilling, hvor
den overdimensionerede animalske produktion skaleres ned og
afløses af en mere varieret og ar7

bejdskraftkrævende produktion af
grøntsager, bælgfrugter samt afgrøder fra buske og ikke mindst
træer.
Landet fortjener, og klimaet
kræver, at naturen får rum på hele
agerjordens flade.
Ole Kjærulff Davidsen

Sund fornuft bag DN`s
støtte til biogas
DN`s svar på ovenstående artikel.
Af Thyge Nygaard, agronom og
seniorrådgiver i Danmarks
Naturfredningsforening

Bestyrelsesmedlem i foreningen
Frie Bønder, Ole Kjærulff Davidsen (OKD) spørger retorisk, hvad
der ligger bag Danmarks Naturfredningsforenings støtte til bio8

gas og bringer derefter nogle vilde konspirationer til torvs.
Så lad os slå fast: DN kæmper
for, at naturen skal have plads
overalt i det danske land, også på
landbrugsarealerne. Og det betyder, at vi kæmper ligeså hårdt for
at få en kraftig reduktion af den
intensive svineproduktion. Og
ikke mindst kæmper vi for at få
omlagt produktionen til økologi.
Begge dele fremgår klart og tydeligt af DN’s landbrugspolitik fra
2009, og der er ikke sket en paladsrevolution over natten.
Så nej OKD – vi har ikke – som
du antyder – på en eller anden
gedulgt måde indgået ”en fredsaftale” med landbruget, som går ud
på at opdele Danmark i en lille
del ”rigtig” natur og så resten til
landbrug. Det er ærligt talt en forplumring af debatten at fremføre
sådan en omgang sludder og gavner ikke naturkampen en tøddel.
OKD skriver så også noget om
biogas.
Lad mig forklare fakta:
DN har i mange år støttet biogas
fordi, teknologien vil være en
krumtap i den grønne omstilling,
hvor næringsstoffer fra byerne
gennem biogas føres tilbage til
landbrugsjorden og fordi, gassen
er det bedste bud på et supplement til sol og vind i fremtidens
energisystem.
Som bekendt skinner solen ikke
altid, ligesom det ikke altid blæser, og det er derfor nødvendigt

Djævlen ligger i detaljen
Af Ole Færgeman
EU Kommissionen har lavet et
udspil til en ny fælleseuropæisk
landbrugspolitik (CAP for Common Agricultural Policy) for perioden 2021-2027. Udspillet er
sendt til Ministerrådet og Parlamentet, som vil forhandle sig
frem til den endelige udgave af
den nye ordning. Et af udspillets
mange emner er støttemuligheder
for små landmænd. Her er Frie
Bønder – Levende Land blevet
opmærksomme på, at Kommissionen lader den nye version af omfordeling af støttemidlerne være
afhængig af den nye version af
capping, dvs. loft for støtte, på
yderst uhensigtsmæssig vis.
Den gamle omfordelingsordning,
som har været frivillig, og som
Folketinget valgte, at Danmark
ikke skulle udnytte, erstattes af
artikel 26 om “complementary
redistributive income support for
sustainability” (supplerende omfordeling af indkomststøtte til bæredygtighed). Den skal sørge for
omfordeling af støtte fra større til
mindre eller mellemstore landbrug, og den er obligatorisk. Det
lyder jo fint, men dels skal den
nærmere udformes af medlemsstaten, f.eks. Danmark, som skal
fastlægge et beløb per hektar eller
forskellige beløb for forskellige
antal hektar samt det højeste antal

hektar, som kan modtage omfordelt støtte (som led i medlemsstatens egen “CAP Strategic Plan”).
Dels skal denne nye omfordelingsordning i det mindste delvist
finansieres af de penge, som på
grund af capping ikke udbetales
til større landbrug, jf. artikel 15,
stk. 3 (“the estimated product of
reductions of payments shall primarily be used to contribute to
the financing of the complementary redistributive income support
for sustainability”). Uden penge
fra “capping” (artikel 15), færre
eller ingen penge til omfordeling
(artikel 26).
Og der kommer ingen, eller så
godt som ingen, penge fra
“capping”. Kommissionen foreslår capping udformet således, at
hektarstøtte over 60.000 Euro reduceres med mindst 25% for intervallet 60.000 til 75.000 Euro,
med mindst 50% for intervallet
75.000 til 90.000, med mindst
75% for intervallet 90.000 til
100.000 og med 100% for beløb
over 100.000 Euro. Udgifter til
løn, udgifter i forbindelse med
aflønning, og egen og familiemedlemmers arbejdsbidrag omregnet til en aflønning skal imidlertid fratrækkes beregningen. I
lande som Danmark vil sådanne
omkostninger altid være så store,
at de bringer den beregnede hektarstøtte under lofterne. Hvis
landmandens areal eksempelvis
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Krav om national medfinansiering i søjle 2 vil endvidere være
en ulempe for mindre bemidlede
områder i EU.
I stedet for at skære ned på landdistriktsstøtten bør der lægges
mere vægt på miljøskånsomme
praksisser og grøn omstilling, der
skaber lokal resiliens og arbejdspladser på landet via blandt andet
lokale fødevaremarkeder. Det
kræver også, at støtten ikke kan
anvendes til miljømæssige og social fortsat udbygning af det industrielle landbrug, hvilket søjle 2
tidligere også har været benyttet
til.
Krisereserve bekæmper ikke
spekulation i råvarer
Kommissionen lægger også op til
en krisereserve, der skal støtte op
om landbruget i kriseperioder.
Men den løser ikke grundproblemet: ustabile markeder. NOAH
og FBLL peger i henvendelsen til
politikerne på at:
”[for] at gøre fødevaremarkedet
stabilt bør EU bekæmpe finansiel
spekulation i råvarer inklusiv
landbrugsvarer. Det er endvidere
uacceptabelt, at finansiering af
krisereserven vil finansieres af
søjle 2-budgettet. Priser på jorder
bør også reguleres, så der ikke
kan gambles i at landbrugsjord
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stiger og falder med stor landbrugsgæld til følge.”
Natalia Lehrmann,
NOAH – Friends of the Earth
Denmark

Se NOAH og FBLL’s henvendelse
til politikerne her: NOAH og FBLL's
brev til Miljø- og Fødevareudvalget
Se ECA’s holdningstilkendegivelse her.
ECA’s pressemeddelelse kan findes her.
Se NOAH og Frie Bønder – Levende
Lands rapport med anbefalinger til
en anden madpolitik her: ”En grøn
og retfærdig madpolitik”
Se vores anbefalinger til scenarier
for omlægning af landbruget i
Norden:
”Future Nordic Diets – exploring
ways for sustainable feeding in the
Nordics”
Yderligere info om bioenergi/grøn
vækst skadelige virkninger:
”NOAH: dansk bioenergi modarbejder verdensmål for skove”, Altinget;
”NOAH om energiforlig: Klimaskadelig biomasse subsidieres frem til
2025”, Altinget

med et backupsystem, som er hurtigt reagerende, og hvor der kan
lagres energi.
Dette har vi i (natur)gasnettet, og
det er derfor helt naturligt, at der
skal investeres i denne infrastruktur, som OKD helt korrekt anfører. Men at biogas ikke er en vedvarende energikilde, fordi den
består af metan, som bliver til
CO2 ved afbrænding, er ikke korrekt, for der bindes CO2 i den
biomasse som omsættes i biogasanlæg. Så klimaregnskabet er slet
ikke så sort, som matematikeren
ODK forsøger twiste regnskabet
til at være.
DN mener, at det er manipulerende at kalde biogas for gyllegas, da
gassen også kan være baseret på
andre affaldsstoffer.
Det er også lettere manipulerende, når OKD forsøger at italesætte
biogas som ”gyllegas”. Man kan
let lave biogas uden gylle og det
kan sagtens tænkes i fremtiden,
men når man nu har gylle som en
tilgængelig kilde til væske, er det
jo oplagt at bruge den i biogasanlæg, selv om gylle kun bidrager
med en lille del af den metan, der
udvindes.
Langt den største del kommer fra
fast husdyrgødning og organiske
affaldsprodukter fra fødevareindustri og husholdninger. Og når
man bruger gylle som væskekilde, har det samtidig den store fordel, at det mindsker tabet af me-

tan fra gylletankene og der fås en
langt bedre udnyttelse af næringsstofferne i gyllen, når de har været en tur gennem biogasanlægget. Det gavner klima og vandmiljø og det kan vi rigtigt godt
lide i Danmarks Naturfredningsforening.
Det passer ikke, når OKD i sin
vrede hævder, at støtte til biogas
er en (skjult) måde at holde hånden under den intensive husdyrproduktion. Faktisk viser erfaringerne fra Tyskland tværtimod, at
biogasproduktionen her førte til
færre husdyr, da det var mere rentabelt at hælde dyrenes foder direkte i biogasanlægget i form af
majsensilage.
OKD overser tilsyneladende også,
at en udvidelse af det økologiske
landbrugsareal kun kan lade sig
gøre med biogas som en form for
gødningsfabrikker. I dag er mangel på næringsstoffer, især kvælstof, den største hindring for en
udvidelse af det økologiske landbrugsareal i egne med få husdyr.
Som agronom vil jeg i øvrigt lige
opfordre OKD til at sætte sig lidt
bedre ind i potentialet i bioraffinering af græs. Det er nemlig en
dejlig historie. Der er store klimagevinster ved at udskifte den importerede protein med dansk, baseret på græs og for økologisk
protein er business casen allerede
positiv. Så det er bestemt ikke
noget luftkastel, lige så lidt som
9

vindmøllerne var det i starten.
Og lad os så lige tage den helt
skæve: Nej – der er ingen fordækte lokumsaftaler mellem DN og
landbruget. I DN går vi benhårdt
efter resultater for natur, miljø og
klima, og vi lægger ikke skjul på,
at det nødvendigvis involverer
landbruget, der før eller siden
kommer til at afstå arealer og reducere husdyrbestanden, så vi kan
få balance i tingene.
Måske er det lettere nogle gange
at se tingene sort hvidt – men vi
skal turde hæve blikket og se på
muligheder også der, hvor man
for få år siden ikke troede det muligt. Vi lader således ingen mulighed for at præge natur, miljø og
klimapolitikken glide os af hænde
og da slet ikke i en tid, hvor der er
politisk grøde på det grønne område.
Når vi således er fortalere for biogas, baserer det sig på en samlet
vurdering af fordelene i forhold
til natur, miljø, cirkulær økonomi
og klima. Vi arbejder for at få
mere natur overalt og for en omstilling af landbruget, så det bliver
langt mere bæredygtigt. Og biogas er en uomgængelig del af
denne omstilling.
Fortsat god sommer herfra.
Thyge Nygaard
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Svar fra Ole Kjærulff
Davidsen, FBLL,
til Thyge Nygaard DN
Dansk Naturfredningsforenings
landbrugspolitiske seniorrådgiver
Thyge Nygaard (TN) valgte at
reagere på kritikken af DNs og
L&Fs fælles lovprisning af energiforligets gas-del med ikke blot
en kategorisk afvisning, men også
med anvendelse af ganske påfaldende retoriske virkemidler. Med
udtryk som ”vilde konspirationer”, ”forplumring”, ”sludder”,
”twiste”, ”manipulerende” og
”lokumsaftaler” søger TN at tegne et billede af undertegnede som
en ekstremist, der ”i sin vrede”
kun kan ”se tingene sort hvidt”,
mens han selv skulle repræsentere
”sund fornuft” og bygge sin fremstilling på ”fakta”. Dén side af
TNs indlæg vil jeg ikke forholde
mig nærmere til, men blot spørge,
hvorfor det nu skulle være nødvendigt, når man har så god en
sag, som TN siger, han har. Det
viser sig da også, at argumentationen er særdeles svagt underbygget og på væsentlige punkter
usammenhængende. Lad mig
nævne:
- TN henviser til DNs landbrugspolitiske program i et forsvar for
den aktuelt førte politik. Men jeg
påpeger jo netop, at den praktiske
politik er kommet ud af trit med
foreningens program og formentlige hensigter.

Som det er nu, modtager 20 procent af landbrugene 80 procent af
landbrugsstøtten og de små landbrug har ikke fået nok støtte til at
kunne klare sig: En tredjedel af
Europas små landbrug er blevet
nedlagt på 10 år. Hvis de mange
små landmænd skal klare sig, er
der derfor behov for at omfordele
støtten til de mindste landbrug,
dvs. især dem under 10 hektar. 75
procent af alle landbrug i EU –
der kun ejer 11 procent af landbrugslandet – og er under 10 hektar. Men Kommissionen lægger i
praksis op til at sløjfe omfordeling af de direkte betalinger (søjle
1), der gives ud fra, hvor meget
areal hver landmænd har. Natalia
Lehrmann fra NOAH udtaler:
”EU bør prioritere at mere støtte
gives til alle bedrifters første 10
hektar, således at vi sørger for at
hovedparten af Europas landbrug
kan klare sig. Samtidig kan det
ikke være rigtigt at kun 3 procent
af landbrugene ejer over halvdelen af Europas landbrugsland. Et
loft over støtten på landbrug over
100 hektar er derfor nødvendig
for at vende udviklingen mod
koncentration af ejerskab på få
hænder.”
Nu giver ECA medhold i kritikken af de direkte betalinger:
“Dette instrument er ikke egnet til
at adressere mange miljø- og kli-

mamæssige udfordringer og det
er heller ikke den mest effektive
måde at støtte levedygtige indtægter til landmænd”.
Man vildledes til at opfatte Kommissionens forslag til et loft over
støtten (capping) som positivt,
men fradragsmuligheder betyder
dermed, at capping som foreslået
af Kommissionen reelt ikke reducerer udbetaling af hektarstøtte til
de store landbrug. Derudover
lægges der op til, at der bliver få
eller ingen midler til omfordeling
i og med man ønsker at finansiere
denne via capping. (se næste artikel af Ole Færgeman:”Djævlen
ligger i detaljen”)
Resultatet vil være at millioner af
jobs fortsat vil gå tabt og at miljøet bliver mere og mere belastet i
takt med stigende udvidelse af
industrilandbrug.
Færre penge til grøn omstilling
og udvikling af landdistrikterne
Kommissionen lægger med sit
nye udkast til budget op til, at de
direkte betalinger (søjle 1) bevares i nominelle termer, mens
landdistriktsstøtten (søjle 2), der
blandt andet. kan benyttes til at
støtte økologiske landmænd og
omlægning af konventionelle til
økologiske landbrug vil falde
med 25 procent i nominelle termer.
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vil nødvendiggøre en stærk og
velfungerende overvågningsmekanisme til at sørge for, at medlemslandene leverer det, de lægger op til i deres egne ”strategiske
planer” og indfrier de generelle
mål.
Eksempelvis er det nødvendigt, at
EU stiller krav til at måle forbedringer af jordens organiske materiale, forbedring af biodiversiteten og minimering af udvaskning.
CAP’en bør også indføre sociale
betingelser ved at anerkende værdien af landbrugsarbejde og respektere rettigheder uanset om
arbejderne har status af landmand, ansat, sæsonarbejder eller
permanent arbejder.
Støtte til - frem for afvikling af
animalsk produktion
Kommissionen lægger op til at
bevare den såkaldt koblede støtte
til animalsk produktion, herunder
foder. Kommissionen ser dermed
helt bort fra de mange problemer,
der skyldes overproduktion og forbrug af animalske produkter.
Der er behov for mål om at droppe den koblede støtte, så prisen i
højere grad afspejler produkternes
store aftryk på miljø, dyre- og
planteliv. Endvidere er det nødvendigt med incitamenter til at
nedsætte den animalske produktion, der optager trefjerdedele af
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landbrugslandet i EU.
Grøn vækst er skadelig
”Det er et kæmpe problem, at
Kommissionen lægger op til
”grøn vækst” og koblet støtte til
biobrændstoffer,” fremgår det af
NOAH og FBLL’s henvendelse
til politikerne.
I praksis betyder det, at EU optager store områder til bioenergiafgrøder og – plantager i stedet for
at bruge disse områder til fødevarer, hvilket øger efterspørgslen på
landbrugsjord globalt. I henvendelsen peges endvidere på, at:
”[”grøn] vækst” i form af flere
svin, hvis gylle benyttes til at producere biogas kan heller ikke kaldes grøn, da den enorme animalske overproduktion som nævnt
ikke er bæredygtig. Det haster, at
bioenergi udfases hurtigst muligt
og ikke udbredes endnu mere.
Det handler om, at vi skal nedbringe vores samlede ressourceforbrug. Ellers vil Danmark og
EU heller ikke leve op til hverken
klima- eller verdensmål.”
Ikke nok midler til de små
landmænd
Miljøbevægelser og civilsamfundsorganisationer har i lang tid
kritiseret EU’s subsidieordninger
for at forfordele industrielt storskala-landbrug og de miljømæssige ødelæggelser det medfører.

- TN påstår, at jeg identificerer
biogas med ”gyllegas”. Men nej,
jeg siger, at tre fjerdedele af biomassen, der anvendes til gasfremstilling i dag er gylle. Dette undlader TN at omtale, måske også
fordi det kunne henlede opmærksomheden på, at størstedelen af
den sidste fjerdedel er døde dyr
og slagteaffald? Om man en gang
i fremtiden vil nedbringe fraktionen af gylle og animalsk affald
betydeligt, er et fromt ønske, men
der er intet i den indgåede aftale,
som TNs politiske chef sammen
med L&Fs leder anpriser, der peger i den retning. I øvrigt glemmer TN under omtalen af den tyske ”succes” med plantebaseret
gas at tage de fundamentale forskelle imellem tysk og dansk
landbrugs- og energipolitik i betragtning. Og mener DN virkelig,
at de endeløse grønne ørkener af
majsmarker skal brede sig fra
Sønderjylland til resten af landet?
Bemærk endvidere, at Frie Bønder - Levende Land altid har støttet lokal biogasproduktion baseret
på forsvarligt fremstillede produkter.
- TN fremhæver uden forbehold,
at ”biogas vil være en krumtap i
den grønne omstilling”, men lader
fuldstændig hånt om, at det inden
for de seneste år også her i landet
er blevet klart, at bioenergi, herunder biogas, langt fra er CO2neutralt. Den eneste henvisning,
TN kan præstere i sin svarskrivel-

se, er ironisk nok til hans egen
grad som landbrugskandidat.
- TN mener tilsyneladende, at en
hvilken som helst form for økologisk landbrug er natur- og klimavenligt og tager uden forbehold
Økologisk Landsforenings begrundelse for at fremme gastanken til sig, nemlig at der
mangler kvælstof i områder fattige på husdyr. Men hvorfor dog
ikke i stedet fremme et harmonisk
samspil mellem husdyrhold og
planteavl, fremfor at propagere
for landbrug contra naturam?
Pladsen her tillader ikke en tilbundsgående analyse, men én ting
skal understreges: Diskussionen
har to sider, en teknisk og en politisk. Den tekniske er ganske kompliceret, og det er i hvert fald helt
forfejlet at give indtryk af, at der
på de væsentligste punkter er nået
noget, der blot ligner konsensus.
Så er der den politiske diskussion,
hvor det aktuelt drejer sig om en
vurdering af, hvad der vil komme
ud af det indgåede energiforlig.
Her er vi lodret uenige, idet jeg er
af den opfattelse, at DN er håbløst
naiv i sine forventninger til forligets konsekvenser. Men det er
som sagt primært en politisk vurdering.
Nu til noget rent politisk, nemlig den tilsyneladende alliance
mellem DN og L&F, som artiklen
af Merrild & Gjerding giver indtryk af, og som TN så hånligt afviser eksistensen af. Vi er en del i
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FBLL, der i en årrække har anset
DN for en naturlig allieret, og vi
har på det senere undret os over
hændelser og politiske tiltag, hvor
DN tydeligt har demonstreret, at
man ikke tiltænker det mindre
landbrug nogen rolle i fremtidens
natur- og kulturlandskab. Der er
imidlertid ikke blot tale om indicier. Som omtalt andetsteds her i
bladet er DN en nøglespiller i en
organisation med det sigende
navn ”Collective Impact - Det åbne land som dobbelt ressource”.
Andre nøglespillere er her L&F
og BL, og visionen er eksplicit:
”I 2022 iværksættes en stor jordreform i Danmark, som vil rulle
hen over landskabet i løbet af en
årrække. Jordfordeling, der gennemføres ud fra multifunktionelle
hensyn, vil være et centralt redskab. Reformen er den største reform siden landboreformerne for
200 år siden, og vil skabe høj
grad af enighed om brugen af det
åbne land mange år frem.”
Når man nærlæser, hvad denne
organisation lægger af planer for
Danmarks fremtid, slås man som
samfundsborger med undren over,
at noget sådant kan tænkes gennemført i et land med folkestyre.
Som husmand må man frygte, at
et nyt godsejervælde, nu helt uden
bønder, er i anmarch. Og som én,
der ønsker, at mennesker skal leve
i og med naturen, er man tilbøjelig til at mene, at nu fandt dualisterne, der vil skille natur og menneske ad, endelig hinanden, og
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måske, måske ikke, ler de sidst.
Mere jordnært kan man konstatere, at som DNs repræsentant i
Collective Impact sidder netop
Thyge Nygaard, der så ivrigt benægter enhver form for handel i
porten. Han sidder såmænd også
for DN i ”Tænketanken Frej” der er oprettet som et led i landbrugsindustriens forsøg på at
fremstå med et menneskeligt ansigt - sammen med repræsentanter
for så hæderværdige klima- og
miljøforkæmpere som Dansk
Planteværn, Nestlé, Danish
Crown, AgriNord, LandboSyd og
Kopenhagen Fur.
Må jeg spørge dig, Thyge:
Hvad betyder dit og DNs medlemskab af de to organisationer?
Ole Kjærulff Davidsen

kunne nå at undgå de store temperaturstigninger, og uden en fundamental ændring af landbruget –
der i Danmark står for en tredjedel af vores klimaudslip - vil vi
ikke kunne indfri målene i Parisaftalen. Nu møder forslaget også
skarp kritik fra EU’s revisionsret:
“Til trods for Kommissionens
ambitioner og anmodninger om
en grønnere CAP, reflekterer forslaget ikke nogen klar øgning i
miljø- og klimaambitioner,”
fremgår det af EU’s revisionsret
(ECA) i en holdningstilkendegivelse offentliggjort i sidste uge.
ECA peger endvidere på, at det er
“[...] uklart, hvordan Kommissionen ville kontrollere
[myndigheders] planer for at sikre
miljø- og klimaambitioner”.
Kommissionen lover at 40 procent af CAP’ens budget vil bidrage til klimahandling. ECA finder
imidlertid ikke beviser for, at dette stemmer:
“Vi finder, at CAP’ens estimerede bidrag til klimamålsætninger
er urealistisk,” har ECA udtrykt, og peger endvidere på, at
man risikerer, at der bliver brugt
færre penge på klima inden for
andre politikområder ved at overdrive CAP’ens bidrag til klimatiltag.

Uambitiøse miljøkrav,
utilstrækkeligt tilsyn og nationale planer – ræs mod bunden
I forhandlingerne om CAP’en er
det afgørende at vælge de rigtige
betingelser (conditionalities) for
støtte og indikatorer for at sørge
for, at målene nås. Dette nødvendiggør samtidig tilstrækkeligt tilsyn. Ikke desto mindre lægger
Kommissionen samtidig op til
mindre tilsyn. Det er problematisk, hvis målene skal nås.
”Det er meget problematisk, at
Kommissionen ikke opstiller mål
om drastisk nedsættelse af den
animalske produktion, da den står
for hovedparten af landbrugets
økologiske aftryk. Det industrielle landbrug og ikke mindst den
animalske produktion fylder for
meget, men Kommissionen lægger op til at der stort set ikke vil
ske en ændring af de miljømæssige krav, selvom der er behov for
markante ændringer,” udtaler Natalia Lehrmann.
Kommissionen vil indføre nationale strategiske planer, som skal
levere på generelle målsætninger
opstillet af Kommissionen. Det
kan føre til at medlemsstaterne
vælger de mindst ambitiøse miljøtiltag og ikke giver tilstrækkelig
opbakning til småskala-landbrug,
og dermed et ræs mod bunden.
Kommissionens mål er nemlig
meget generelle, og denne model
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Pressemeddelelse:
Landbrugsudspil kritiseres
af EU’s revisionsret og civilsamfund op til topmøde
EU’s landbrugsministre mødes
den 19. november for at genforhandle EU’s landbrugspolitik.
Forud for dette har NOAH og
Frie Bønder – Levende Land
kritiseret EuropaKommissionens forslag til en ny
landbrugspolitik i en henvendelse sendt til Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg og danske Europaparlamentarikere,
fordi udspillet hverken har
grønne ambitioner eller støtter
op de små landmænd, der udgør hovedparten af gårdene.
EU’s revisionsret har netop offentliggjort lignende kritikpunkter om, at forslaget hver36

ken lægger op til en mere grøn
politik eller at regeringer vil
kunne stilles ordentligt til ansvar

En omvendt 1919?

EU er gået i gang med at forhandle, hvordan EU’s fælles landbrugspolitik (CAP) skal se ud efter 2020. Hvordan landbrugspolitikken – der udgør cirka halvdelen af EU’s budget – udformes,
vil få stor betydning for Danmark
og globalt set. Både for klimaet
og miljøet, men også for, om vi
bevarer og understøtter jobs og
lokalkultur på landet fremover.
Derfor er NOAH og Frie Bønder
– Levende Land kommet med en
lang række kommentarer og anbefalinger som reaktion på Europa-Kommissionens udspil gennem henvendelser både til Kommissionen og senest danske Folketingsmedlemmer og Europaparlamentarikere.

Engang blev jorden taget fra de
rige og givet til de fattige, nemlig
til husmændene.
Vi har oplevet en strukturudvikling, hvor de store landbrug er
blevet større, dog ikke altid rigere. Nu har Realdania så stiftet en
kæmpe-organisation Collective
impact – det åbne land som dobbelt ressource.
Det er en samling af foreninger
med Realdania i spidsen, som
ønsker at komme med forslag om
en ny jordreform, der bl.a. skal
hjælpe de større landmænd med at
få samlet jorden, så de ikke skal
køre så meget rundt på vejene
med i forbindelse med arbejdet
med jorden. Danmarks Naturfredningsforening og Økologisk
landsforening er også med, og for
DN er sammenhængende naturområder målet. Man vil gerne se
landet som dobbelt ressource –
Der skal være plads til natur og
landbrug – og til brugerne.

”Klima, miljø og livet i landdistrikterne bliver negligeret i EU’s
udspil til en ny landbrugspolitik.
Der er behov for markante ændringer for at sørge for en bæredygtig fremtid for fremtidige generationer,” udtaler Natalia Lehrmann, der udfører research og
kampagne for NOAH’s madsuverænitetsgruppe.
FN’s nye klimarapport peger på,
at der skal ske drastiske ændringer på samfundsplan, hvis vi skal

Af Annette Davidsen

Det kollektive består i, at flere
foreninger løfter i flok: Der er
mange i dette projekt – Landbrug
og fødevarer, Bæredygtigt landbrug, DN – Danmarks naturfredningsforening, ØL (Økologisk
landforening), KL og endelig en

række mindre grønne foreninger
og friluftsorganisationer samt
DGI, hvorfra formanden Søren
Møller kommer
Formålet er at lave nogle storstilede jordreformer, som det ikke er
set de sidste 200 år - og, som Søren Møller udtrykker det, at ende
miljøkrigen så vi kan få skabt
konkrete resultater. (Se Politiken
3. nov. 2018 , Natur, klima og
landbrug kan hjælpes på en gang)
Det skal være kollektivt og slagkraftigt. En af tankerne er, at
landmændene skal få jorden arronderet på en mere hensigtsmæssig måde, og at man på den måde
kan slippe for kørsel ved markarbejdet. Ved den manøvre vil flere
veje og stier i øvrigt lukke! Udover dette vil man fra DNs side
have flere sammenhængende naturområder.
Det er så meningen, at man skal
kunne bytte jordområder, så
landbrug, natur og vandkvaliteten
får bedre vilkår – ydermere skulle
alt dette så også resultere i bedre
muligheder for at bosætte sig på
landet og få et bedre friluftsliv
derude. Man vil gerne udvikle
bygningsarven på landet – og udvikle løsninger, der kan udvikle
og passe på bygningsarven på landet, som Realdania udtrykker det
på deres hjemmeside.
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Disse mål konkretiseres af Landbrug og fødevarer, og her udtaler
den tidligere næstformand om
samarbejdet:
”Værktøjet er ikke kun til at fordele lidt lodder mellem landmænd og tilgodese natur og rekreative interesser, men det kan
anvendes til at flytte veje og
landsbyer. Spørgsmålet er: Hvor
visionære vil vi være?” (https://
www.altinget.dk/miljoe/artikel/
landbrug-foedevarermultifunktionel-jordfordeling-kan
-loese-pladsudfordringen )
Til dette visionære arbejde ønsker
organisationen, at der bevilges 1
milliard på den finanslov, der i
skrivende stund netop er lagt
frem. En milliard!
En ting er sikkert: Et eventuel
samarbejde med de lokale befolkninger har jeg ikke kunnet finde
noget om, men projektet er jo også en ”handletank” og ikke en
tænketank, som Realdania udtrykker. https://
collectiveimpact.dk/
samarbejdsform
Jeg synes dog, at det er temmelig
problematisk og udemokratisk at
de nuværende lokalsamfund ikke
nævnes som samarbejdspartnere.
Nu er KL ganske vist også med,
men disse kan og vil jo ikke altid
garantere borgerne i de forskellige kroge ude på landet.
Jeg gad nok også vide, om KL
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har de samme ”visionære drømme ”som ”Landbrug og fødevarer” om at jævne landsbyer og
veje med jorden! Det kan også
være, at deres vælgere gerne ville
vide dette.
Præcis, hvilken jord, der skal
konverteres til naturområder, står
der ingen steder, men jeg har
svært ved at forestille mig, at det
bliver de større landbrug der afgiver jord – også selv efter afkoblingen mellem dyreenheder og
landbrugsjord, hvor landmænd
med store dyrehold ikke længere
er afhængig af at eje store landområder. Landbrug og fødevarer
udtaler her i artiklen, der er nævnt
ovenfor:

ge andre unge ville have samme
oplevelse og betragte deres egne
muligheder for beskæftigelse ved
landbruget helt anderledes, hvis
de vidste, at landbruget ikke nødvendigvis skal være storindustrielle og ensidige produktioner.
Det, at jeg har fået forståelse for
og kunne arbejde med at understøtte de helt fundamentale biologiske processer, som udgør vores
eksistensgrundlag på jorden, giver en stærkt afhængighedsskabende følelse af at komme tættere, at være uafhængig og kunne
klare sig selv.

Samtidigt giver arbejdet med
jorden og dyrehold en ro og et
nærvær, som jeg ved skal være en
del af mit liv fremover. Der er et
stort behov for at vise, hvad landbruget også kan være og at få
spredt historierne om det gode
landbrugsliv ud til nye generationer, hvis det skal lykkes at tiltrække nye kræfter som jeg. For
livet som lille jordbruger kan vitterligt noget helt særligt – og det
under jeg flere at få øjnene op for.
Derefter er der ingen vej tilbage.
Marie Klintrup

”det kan være en del af løsningen
på vores udfordringer med mangel på plads.”
Ja, hvem er det lige, der skal afgive jorden?
Jeg kan i den grad have mine bange anelser for, hvad dette kan udvikle sig til, hvis hele landsbyer,
inklusive kirker, veje, søer mv
skal slettes. Jeg kan også befrygte, at Realdania, som har startet
projektet, og hvis bestyrelse næsten udelukkende består af godsejere, kunne ønske sig at få noget
af den jord tilbage, som de mistede i 1919 – under den sidste store
jordreform, hvor der skete en
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treret viden fra dybt inspirerende
oplægsholdere. Som så løbende
blev arbejdet ned og ud i kroppen
under praktikugerne hos Hellevad
Vandmølle. Jeg sov så godt om
natten, som jeg nogensinde havde
gjort.
Den sidste rest af tvivl om, hvorvidt landbolivet var for mig, forduftede.
På tålt ophold i byen
Nu er jeg tilbage i mit gamle liv.
Eller rettere sagt, jeg er på ”tålt”
ophold i byen. Jeg ved det er midlertidigt og kun et spørgsmål om
tid, før jeg finder det helt rette
sted og rykker teltpælene op og
ud på landet.
Jeg har afskrevet enhver mulighed for at sætte mig foran et com-

puterarbejde og arbejder indtil da
i en børnehave, som holder til i et
nedlagt landbrug med høns, kaniner og højbede, langt fra byen.
Her kan jeg dele noget af min begejstring over naturen, jorden og
dyrene med en kommende generation - med håbet om, at det kan
blive deres springbræt for en livslang fascination og glæde, som
jeg først fik øjnene op for som
voksen.
Det er for mig blevet helt tydeligt,
at livet på landet og det at drive et
lille alsidigt jordbrug rummer
muligheden for en arbejdsglæde
og livskvalitet, som jeg ikke havde i byen – samt en masse hårdt
arbejde, naturligvis.
Og jeg er overbevist om, at man-

spredning af ejendomsretten i og
med at jord overgik fra godsejere
til husmænd. Nu kunne det så være omvendt: Jord kan gå fra mange små landbrug til de helt store Jeg er ikke i tvivl om, at der kan
skabes nogle fine naturområder,
ligesom jeg heller ikke er i tvivl
om, at vi får et land i zoner, hvor
vi veksler mellem grønne ørkener, hvor alt liv er forsvundet, og
så nogle få attraktive naturområder, og endelig nogle ganske få
områder hvor der er potentiale til
bosætning. Retfærdigvis skal det
siges, at ophør af dræning på lavtliggende marker, som også er en
idé i projektet, kan være til gavn
for klimaet.
Tanken med få og meget værdifulde naturområder ligger jo godt
i tråd med den ny Naturkanon,
hvor der kun er 15 særligt udvalgte naturområder i modsætning til
de 216 områder i 2009, hvor den
første naturkanon udkom.
Bosætning på landet er som bekendt ikke Dansk Naturfredningsforenings kop te – i følge den
dominerende naturopfattelse i foreningen er menneske og natur to
absolutte modsætninger. Men der
er også andre natursyn – hvor
menneske og natur kan ses som
sammenhængende.
Udviklingen vil også være gunstig for svineindustrien, som kan
forøge deres besætninger med
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stor miljøbelastning til følge – og
dermed vil DN’s opbakning til
dette projekt kunne øge antallet
af svin – et forhold, som jo kommer på tværs af foreningens udtalte ønske om det modsatte. De
31 millioner svin, der produceres
i dag, er et antal helt ude af proportioner, klimaskadelige og på
ingen måde nødvendig for Danmarks økonomi. Hvorfor ikke få
et større fokus på planteavl, herunder frugtavl og disses samspil
med dyreholdet? Selvfølgelig skal
vi producere mælkeprodukter og
æg, men meget af kødet kan vi
altså godt undvære, her og i udlandet.
Selvom der ikke, som nævnt, står
noget om, hvem der skal afgive
jord, får man alligevel et hint i
noget af materialet fra Realdania
fonden – hvor omfordelingen af
jord i 1919 nævnes. Her siger foreningen, hvis bestyrelse jo overvejende består af godsejere, at
husmændene ofte rykkede ud på
nogle af de naturskønne steder –
(De skriver dog ikke, at husmændene fik jordene, fordi det var de
ringeste). Det har sikkert ikke været sjovt for godsejerne at miste
deres jord dengang, men det tjente et lighedsprincip og et ønske
om jordspredning, så få ikke skulle eje al jorden – Skal vi have en
omvendt 1919 – og så lige fjerne
et antal små landsbyer i udkanter15

ne i samme bevægelse? Man kunne godt få en mistanke om, at
jordejerne med de mindre gårde
er udset til at forsyne de grønne
bevægelser med natur. Det er ud
fra et natursynspunkt ærgerligt, da
de ofte er ekstensivt drevne i forvejen og dermed ret naturvenlige.
Det ville batte noget for naturen
at reducere svineholdet i Danmark og udlægge konventionelle
større marker til natur, det ville
hjælpe at investere i levende
hegn, et forslag, som har været
oppe at vende, blandt andet af Peter Gæmelke, tidligere chef i
landbruget. De forslag, der fjerner
de sidste små landbrug, skaber
således ikke mere biodiversitet.
Endelig er selve fænomenet
”Collective impact” problematisk:
På hjemmesiden https://
collectiveimpact.dk/
samarbejdsform kan man læse om
organisationernes fælles mål, som
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bl.a. er fælles sekretariat og fælles
målemetoder. Hermed forpligter
DN og ØL sig i fht. organisationer, som ikke har naturen som
primært mål, og de har afskåret
sig fra kritik af kommende jordreformer. Jeg vil ellers mene, at deres medlemmer og sympatisører
netop regner med dem som nogle,
der vil kæmpe for natur og økologi – dette kan de i høj grad risikere at afskære sig fra. Polemisk
sagt kan man sige, at Collective
impact er en frivillig mundkurv,
der forhindrer, at der kommer
miljømæssige indvendinger mod
dette projekt. Er det sådanne miljømæssige indvendinger, som Søren Møller kalder miljøkrig?
Annette Davidsen

ferie hos onkler eller bedsteforældre er derfor ikke eksisterende og
min primære viden om landbruget
og livet på landet kom fra historier om storindustriel produktion,
gæld, pesticider, haltende dyrevelfærd og affolkning.
Ikke noget jeg på nogen måde
kunne se mig selv i eller vidste,
udgjorde blot én af flere måder at
drive landbrug. Landbrug kom
aldrig ind på radaren som en mulighed for mig.
Ad store omveje til landbruget
Jeg fulgte i stedet den samme vej
som så mange andre unge, der ser
en akademisk uddannelse og dernæst et skrivebordsarbejde som
det oplagte livsvalg.
Jeg tog til storbyen, uddannede
mig til sociolog og landede straks
derefter i mit første job, bænket
bag et skrivebord og med en computer som mit primære/eneste arbejdsredskab. Og her skulle lykken så være gjort for mig.
Men noget nagede mig. Jeg havde
svært ved at se, hvad de mange
timer bag computeren egentligt
bidrog med – udover en klækkelig månedlig lønpostering på kontoen. Jeg følte mig afkoblet fra
verden og de mange udfordringer
’derude’, som jeg gerne ville være med til at løse.
Efter halvandet år havde jeg fået
nok! Jeg sagde mit arbejde op,
uden at ane hvad jeg skulle i stedet. Det eneste, jeg vidste, var, at

det var noget andet, og at tiden
var kommet til at finde ud af,
hvad det var.
Ved en række tilsyneladende
skæbnesvangre tilfældigheder
herunder familieferie flere år tilbage og et opslag på de sociale
medier, stod jeg få måneder efter
på Samsø hos Yduns Have, hvor
jeg gjorde mig de første landbrugserfaringer i gårdens alsidige
økologiske grøntsags-produktion
på 10 hektar. Og til min store
overraskelse vækkede det en arbejdsglæde, som jeg ikke havde
oplevet før. En kollega på gården
satte ord på det jeg følte; ’Som
landmand kan man have den
sjældne glæde af at arbejde med
både krop, hjerne og hjerte’.
Jeg tog tilbage til byen og tænkte
’Det var lige godt satans…’ Og
savnede med det samme alt, hvad
jeg havde oplevet.
Tiden på Samsø og den Pandoras
Æske af interessante landbrugsrelaterede problem-stillinger, jeg i
mellemtiden var blevet bekendt
med, gjorde, at der ikke var megen tvivl, da jeg et halvt år senere
hørte om ’Det lille jordbrug’. Her
var muligheden for at teste mig
selv og finde ud af, hvorvidt begejstringen ved landbolivet og det
landbrugsfaglige felt var kommet
for at blive. Ugerne på højskolen
var som at åbne toppen af hovedet og blive vandet med koncen33

de. Det kræver virkelig hår på
brystet at rokke ved denne magtfaktor.
Men så meget desto større grund
er der til at stå sammen og forsøge at danne fællesskaber, der får
en større stemme og derfor nemmere bliver hørt.
Kristian Sloth

Glæden ved at få lov til at
arbejde med sit hoved,
hjerte og hjerne
Af Marie Klintrup

Af Nanna L. Clifford, Researchog kampagnemedarbejder NOAH

En byboers erfaringer fra højskoleforløbet ’Det lille jordbrug’
I det tidlige forår 2018 startede
jeg på det kombinerede højskoleog landbrugspraktikforløb, ‘Det
lille jordbrug’.
Det kommende halve år, med
skiftevis 4 ugers praktik på det
biodynamiske jordbrug Hellevad
Vandmølle og én uge med højskoleundervisning med faglige og
personlige diskussioner, skulle
vise sig at blive en personlig og
faglig rejse, som jeg ikke i min
vildeste fantasi havde kunne forestille mig. Det har bevirket, at
mine fremtidsdrømme har foretaget sig en 180 graders vending
inden for ganske kort tid.
Indtil for ganske nyligt lå det absolut ikke i kortene, at jeg skulle
have noget som helst at gøre med
hverken livet på landet eller arbejde med landbruget.
Jeg kommer fra et klassisk forstadskvarter og skal, som efterhånden så mange andre flere generationer tilbage i slægten, for at
finde nogen, der har været beskæftiget ved landbruget. Mine
barndomsminder om bondegårds-
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Landsmøde: Mod industrisvin - for et grønt landbrug

NOAH og Miljøforeningen Tuse
Næs afholdte landsmøde Mod
industrisvin – for et grønt landbrug d. 28. oktober 2018.
Tak til de mere end 60 mennesker, der deltog i landsmødet og
bidrog til oprettelsen af et nationalt netværk.
Der er mange årsager til at kæmpe for færre svin i Danmark og de
relaterede aktiviteter til industriproduktionen som biogasanlæg.
De mange fabrikker og anlæg er
en påmindelse om de skader på
miljø og natur, som industriproduktionen forårsager.
Repræsentanter fra Miljøforeningen Tuse Næs fortalte om deres

arbejde og erfaringer. Lokalforeningen har fokus på det lokale
miljø og kæmper for at industriel
og forurenende virksomhed ikke
placeres tæt på følsom natur og
beboelse, men placeres i industriområder. Lokalforeningen blev
oprettet i februar 2018, og i dag
har foreningen over 600 medlemmer. I deres arbejde har de måttet
erkende, at kommunerne reelt
ingen indflydelse har på det industrielle landbrugs udvikling længere, da en ny lovgivning har
fjernet den sidste rest af kommunal indflydelse. Adresseringen af
lokale miljøudfordringer er således en del af en større fortælling,
der også omfatter dyrevelfærd,
biodiversitet og klimaforandringer, hvori det industrielle landbrug udgør kernen i problemet.
Tuse Næs arbejder derfor for en
langt mindre svineproduktion i
Danmark, der i stedet skal være
kendetegnet ved kvalitet.
Problemerne for et lokalsamfund,
der opstår på grund af en svinefabrik, er mange:
Kvælstofudledning (ammoniak,
NH3)
Ødelæggelse af natur og forurening af grundvand
Nabogener
Gyllelugt
Helbredsgener (gylle er sundhedsskadeligt)
Svine-MARS
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Staten bør købe fallerede
industrifarme
Hvad kunne politikerne gøre i
stedet for - Ja, her er et par forslag.

Tung trafik til og fra storskala
svinefabrik, hvor der ellers
kun er små veje
Støjgener
Støv og fluer
Fald i ejendomsværdi
Biogasanlæg understøtter den industrielle svineproduktion og til et
biogasanlæg opstår der problemer
ved lækket methan og lattergas,
og processen har problematiske
restprodukter.
Disse lokale konsekvenser skal på
den politiske dagsorden på nationalt niveau, og dette kan lokalforeninger fra hele landet støtte hinanden i. Der er behov for oplysningsarbejde, så fortællingen når
bredere ud i befolkningen, da der
er hård konkurrence fra industrilandbrugets interesseorganisationer.
Oplæg
Kristian Sloth, der er landbrugspolitisk rådgiver i Greenpeace,
kortlagde problemerne i den industrielle kød- og mejeriproduktion.
Greenpeace International kører
kampagnen Less Is More (på
dansk Mindre kød – mere grønt).
Den industrielle kød- og mejeriproduktion har store konsekvenser
for vores miljø og klima gennem
udledninger og kræver et enormt
vandforbrug. Hovedmålet med
kampagnen er at halvere kød- og
18

mejeriproduktionen og forbruget i
2050, hvor det forventes, at verdens befolkning er steget til 10
milliarder mennesker. Den kødog mejeriintensive kost blandt
forbrugere i EU og USA breder
sig til de voksende middelklasser i
Afrika og Asien. De social, økonomiske og miljømæssige konsekvenser af kød- og mejeriindustrien efterlader ingen tvivl om, at
der er behov for en gennemgribende omstilling. I Danmark anvendes omkring 80% af landbrugsjorden til at dyrke foder, og
fra den danske kødindustri eksporteres cirka 90% af kødet
(både råt og forarbejdet). Der foregår en øget magtkoncentration i
svineproduktionen, hvor de største
svineproducenter udvider via investeringer i landbrug i Østeuropa
og Asien.
Erhvervet og politikkerne siger, at
det er forbrugerne, der skal drive
omstillingen. Vi har også et ansvar for, hvad vi køber ind, men

Den kvarte milliard til ammoniakken var bedre givet ud til statslige køb af fallerede svinebrug.
At staten – eventuelt i samarbejde
med private aktører - opretter en
fond, hvis formål det er at opkøbe
konkursramte kødfabrikker og
plante jorden til med CO2 absorberende skov eller bare vild natur.
For hver gang man køber en svinefarm og planter skov, så falder
Danmarks CO2 aftryk lige med
det samme. Det sker over night.
Belastningen fra dyrene forsvinder, samtidig med at den plantede
skov straks begynder at holde på
CO2.
Læg afgifter på kød
Politikerne kunne forhøje momsen på kød- og mejeriprodukter
og nedsætte den på grøntsager,
bælgplanter, frugt og brød. Lette
afgiften på økologisk mad og forhøje den på konventionelt dyrket
mad.
Man kunne ændre kostrådene i
mere plantebaseret retning og sikre, at der også er øko-planter på
menuen i offentligt betalte måltider.
Man kunne arbejde for, at EUlandbrugsstøtten ikke blot uddeles
efter, hvor meget jord man ejer

men også efter, hvad og hvordan
man dyrker. Arbejde for, at dyrkning af øko-plantebaseret menneskemad udløser højere hektarstøtte end dyrkning af konventionel
dyrefoder.
Politikerne kunne i det hele taget
gøre en række ting, der sætter
gang i den helt nødvendige omlægning af dansk landbrug fra
fokus på kød- og mejeriproduktion til produktion af plantebaseret
mad.
Hår på brystet
For tilbage står, at vi af hensyn til
klima, miljø, natur, biodiversitet
og folkesundhed er nødt til at reducere klodens indtag af kød- og
mejeriprodukter markant. Og det
skal gå hurtigt, for som FN`s klimapanel sagde for nyligt: Der
skal tages drastiske midler i brug
i alle sektorer, hvis Paris-aftalen
skal overholdes.
Og det gælder selvfølgelig ikke
mindst her i vores eget lille land,
der har så mange kedelige rekorder. Produktionen skader på SÅ
mange parametre - og det er lige
fra den helt store klimaklinge til
dagligdagen for de tusindvis af
danske familier, der er naboer til
industrifarmene.
Industrilandbruget og virksomhederne bag er bomstærke og sindssygt godt polstrede og organisere31

fra landbruget.
Men det er for billigt og for nemt
udelukkende at overlade ansvaret
til det enkelte menneske, for det
enkelte menneske er svagt. Det er
præcis derfor, at vi har politikerne
til at tage helikopteren op og sikre, at samfundet bevæger sig i den
rigtige retning.
Det er politikerne, der skal se visionen og understøtte fremtidens
mad fremfor fortidens - og det
skal jeg hilse og sige, at det gør
danske politikere generelt ikke.
Milliarder til kødindustrien
Tværtimod så hælder de hvert
år hundredevis af millioner af
skattekroner direkte ned kød- og
mejeriindustriens - det vil i Danish Crowns og Arlas -lommer.
For eksempel foreslår regeringen
i sin nyligt fremlagte klimaplan,
at der skal bruges 160 mio. kr. på
at nedbringe ammoniakudslippet
fra landbruget. Andre 90 mio.
skal bruges på såkaldt forskning i
"klimatiltag" - herunder tætning
af grisestalde.
Hvad betyder det? Jamen det betyder, at svineproducenterne nu
skal have yderligere 250 mio. kr.
til at bygge tættere stalde eller
tætne de gamle.
I virkeligheden gøres dette for at
opfylde en gammel aftale med
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EU om, at Danmark på grund af
det abnorme antal landbrugsdyr
skal reducere sit ammoniakudslip
med næsten en fjerdedel.
Dette løfte til EU har intet med
klimaet at gøre. Ammoniak er
ikke en klimagas og bidrager derfor ikke direkte til udledningen af
klimagasser - men alligevel afsætter regeringen i sin klimaplan
en kvart milliard skattekroner på
at holde ammoniakken inde i staldene.
Derimod stilles der i klimaplanen
ikke eet eneste konkret krav til
landbruget om at ændre adfærd
for at begrænse sin kolossale udledning af klimagasser.
Det eneste, der virkelig batter noget og reelt nedsætter landbrugets
udledning af klimagasser, er at
reducere antallet af dyr markant.
Men det våben griber regeringen
ikke til. Tværtimod så poster den
uden blusel yderligere 250 mio.
kr. direkte ind i kød- og mejeriindustrien i et håbløst forsøg på at
holde den ildelugtende ammoniak
inde i staldene.
Dette er blot et eksempel blandt
mange, for regeringen understøtter igen og igen kød- og mejeriindustrien - en industri, der i forvejen støttes med mange milliarder
EU-kroner.

vi har også ansvar som borgere i
et demokrati for at stille krav til
vores politikere på nationalt niveau og i EU. Der er mange politiske værktøjer, der kan understøtte et grønt og retfærdigt landbrug: oprettelse af økologisk
jordbrugsfond, prismekanismer
på fødevarer, oplysningsarbejde
og differentiering af hektarstøtten. Vi må organisere os i fællesskaber for at opnå en stærkere
stemme, der kan forlange alternativer til industrilandbruget, der
kun er til gavn for de få.
Henrik Schou er deltidslandmand og næstformand i foreningen Frie Bønder Levende Land.
Det er afgørende at inddrage
landmændenes perspektiv, for det
er ikke alle, der bakker op om
industriproduktionen. Svineproduktionen i det industrialiserede
landbrug er kendetegnet ved en
fortsat øget produktion af varer,
der er rigeligt af i forvejen. Industrialiseringen af landbruget har
haft store konsekvenser for lokalsamfund i landområder, idet reduktionen i antallet af beskæftigede på landbrug medfører at
færre bosætter sig på landet. Der
sker lukninger af skoler og butikker, og det bliver sværere at låne
penge i landdistrikterne. Den
gældsramte landbrugssektor står
således også overfor en stor udfordring, når der skal ske et generationsskifte.

Frie Bønder Levende Land har
udarbejdet Dalby planen med visionen om at vise mulighederne
for et bæredygtigt liv på landet.
Det centrale i planen er udstykningen af hektarer til nye mindre
enheder, hvor landbrugsproduktionen skal skabe øget mangfoldighed og biodiversitet. En øget
mangfoldighed i produktionen
giver også jordbrugerne en større
risikospredning. Målet er endvidere at knytte forbrugere og bønder tættere sammen gennem etablering af lokal forarbejdning og
afsætningsmuligheder. Læs mere
om Dalby planen her: https://
friebonderlevendeland.com/dalby
-planen/
Læge Hans Jørn Kolmos fra
Syddansk Universitet gav et indblik i omfanget af husdyr-MRSA
(CC398) og konsekvenserne af
dette samfundsproblem. I den
danske husdyrproduktion findes
MRSA primært i svineproduktionen, dog med markant lavere forekomst i økologisk produktion,
og derudover er husdyr-MRSA
også sporet i minkproduktionen.
Bakterien smitter fra husdyr til
mennesker, og det anslås, at der
er 10.000-15.000 smittede i den
danske befolkning, hvoraf størstedelen af raske smittebærere.
De alvorlige tilfælde indtræffer
ved blodforgiftning, og det er
særligt ældre eller svækkende
personer og nyfødte, der skal be19

skyttes mod bakterien. De mulige
smitteveje er fra person til person,
via støv fra stalde og gennem svinekød. Bakterien er også sporet i
husstande, hvor der ikke er nogen, der har daglig gang i svineproduktion. Dette beviser, at der
sker en spredning fra staldene ud i
omkringliggende lokalsamfund.
Omfanget af husdyr-MRSA er et
samfundsproblem, der er accelereret grundet omfanget af den industrielle svineproduktion i Danmark.
Inspiration og erfaringer
Det nytter noget at organisere sig
for at opnå politiske forandringer,
og der er gode råd at hente i andre
netværk. Repræsentanter fra Foreningen for Gylleramte og Skifergas Nej Tak bidrog til landsmødet
ved at dele deres erfaringer med
organisering.
Etableringen af lokalgrupper er
afgørende for at kunne følge og
reagere på udviklingen i lokalområder. En paraplyorganisation kan
fungere som en fælles støttestruktur for lokalgrupperne. Paraplynetværket kan stå for informationsmaterialer, intern kommunikation herunder indkaldelse til stormøder, oprettelse og opdatering
af hjemmeside, og den overordnede pressehåndtering. Organisering
handler i høj grad om samarbejde,
og det er vigtigt at være ærlig omkring sine motiver fra starten. Det
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skaber mulighed for at mødes på
tværs af forskelligheder og opbygge tillid.
Det er fordelagtigt at have gjort
sig overvejelser om, hvilke metoder lokalgrupperne/netværket anvender hvornår. Første skridt er at
lave oplysningsarbejde og invitere til dialog. Det er afgørende at
opnå en folkelig forankring for at
kunne influere den politiske dagsorden. Dette kan gøres gennem
oplysningsarbejde til borgere og
ved at skabe opmærksomhed via
pressen. I forhold til pressen er
det vigtigt at tænke på hvilken
målgruppe, man ønsker at nå ud
til med budskabet. Der kan også
være mulighed for at influere
kommunale processer. Hvis disse
metoder ikke er tilstrækkelige,
kan man lave civil ulydigheds
aktioner. Organiseringsarbejde er
en længere kamp for at skabe politisk forandring, og det vil oftest
kræve, at man holder ved og
kæmper for sagen over en længere periode.
Etablering af netværk
På stormødet bidrog deltagerne
med forslag til, hvordan vi kan
samarbejde i et netværk, der
kæmper mod industrisvin og for
et grønt landbrug, og hvilke elementer, der er vigtige i dette samarbejde.
Nanna L. Clifford

Rørmalkning, gylleforsuring, biogas, præcisionsdyrkning - der er
mange eksempler på danske landmænds dygtighed, og vi kan ikke
omstille landbruget uden dem.
Det er dem - og ikke en skrivebordsbaseret Greenpeacemedarbejder i København - der
kl. 6 om morgenen står derude
med udfordringerne.
Så samtidig med, at vi skal kritisere industrien og konglomeratet
af magtfulde mænd bag den industrielle kødproduktion, så skal vi
også appellere til den kærlighed
til og interesse for natur og dyr,
som langt de fleste danske landmænd bærer i sig. Mange landmænd reagerer aggressivt overfor
alle disse krav om forandring,
men det gør de ofte mere fordi de
føler sig i klemme, end fordi de
ikke kan se de problemer, deres
produktion fører med sig.
Kød er fortidens fødevare
Så på en eller anden måde skal vi
få danske landmænd til at få færten af, at den massive kød- og
mejeriproduktion er SÅ ødelæggende for SÅ mange ting, at der
skal skrues markant ned for den.
At dansk landbrug skal forske i
og interessere sig for fremtidens
plantebaserede mad i stedet for
stædigt at holde fast i fortidens
mad og være bedst til at lave det
dårligste.

Men det kan landmanden ikke
bare gøre selv. Hans familie skal
have mad på bordet, og hans investeringer i jord og stalde skal
forrentes. Landmanden er ofte
trængt op i en krog af en tyngende gæld og det konstante krav om
indtjening og indtjening og indtjening.
Landmanden skal have hjælp af
os forbrugere, ved at vi begynder
at spise mere af fremtidens mad
og mindre af fortidens. Og det er
vi danskere heldigvis begyndt på.
Bevidstheden om, at meget kød er
yt og planter er in er ved at bide
sig fast, så lige så langsomt vil
kød- og mejeriforbruget falde - i
hvert fald i den vestlige verden.
Men lige om hjørnet buldrer
blandt andre Kinas og Indiens
middelklasser frem, så dansk
landbrug kan indtil videre sælge
alt det kød, det kan producere. Og
det er lidt af en opgave at overbevise giganter som Danish Crown
og Arla om, at de ikke skal gå
efter guldæblet - når de nu har
hele apparatet til at plukke det.
Politikerne bærer det største
ansvar
Erhvervet og politikerne har travlt
med at sige, at det er forbrugerne,
der skal få tingene til at ændre
sig. Det er forbrugerne, der bestemmer, og så længe folk vil have kød, så laver vi kød, lyder det
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De har tjent SÅ godt på at lave
kød her i Danmark, at de har kunnet investere i andre lande og udvide deres forretninger. Så selv
om landbruget ofte brokker sig
over det ene og det andet - så
skovles der i hvert fald nogle steder penge ind på kød og mejeri.
Elendig dyrevelfærd
Og hvordan er de penge så tjent?
De er jo altså blandt andet tjent
ved at holde dyrene indendørs
med så lidt plads som overhovedet muligt og lige akkurat lovligt.
En so på 1,99 meter får en boks
på 2.06 med så kort mellem bøjlerne, at hun næsten ikke kan rejse sig op.
Hun er fremavlet til at få over 30
grise, selv om hun kun har 14 patter. Ungerne bliver naturligvis
små, skravlede og svage, og næsten hver fjerde gris er dødfødt
eller dør inden for de første dage.
Smågrisene får halerne klippet af
uden bedøvelse. De går så tæt og
keder sig så meget i de triste båse,
at de bider hinanden i halerne. Og
hvad gør man så? Man klipper
helt systematisk halerne af dem selv om systematisk halekupering
er forbudt.
Hangrisene bliver kastrerede som
helt små - uden bedøvelse af betydning. Den bedøvelse, de får,
svarer til at få en Panodil, inden
du får trukket en tand ud.
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70.000 kilo antibiotika
Og så bliver dyrene så syge, at
der hvert år hældes over 70.000
kilo antibiotika i dem. Rigtig meget af antibiotikaet gives til de
små grise, der får mavepine, fordi
de fjernes fra deres mor efter 3-4
uger - hos vildsvin forlader grisene soens patter efter 15.-17 uger.
Men det er der ikke tid til at vente
på i det industrielle svinebrug, så
ungerne tvangsfjernes alt for tidligt. Det svarer til, at en baby fjernes fra brystmælken efter en måned og tvinges over på mere proteinholdig mad. Vi ved alle, at
babyen ville blive meget syg.
Men i den industrielle svineproduktion fixes dette problem altså
med store mængder antibiotika og
zink, der stabiliserer maven hos
de små.
Det er metoder som disse, der
bruges for at maksimere forretningen i en moderne svinestald og
for bygge hovedhuse, som det på
Lille Amalienborg eller for at investere i jord i udlandet.
Danske landmænd er dygtige
Men hvad er det så, vi vil? Vil vi
nedlægge dansk landbrug? Hader
vi landmænd? Nej det gør vi ikke.
Danske landmænd er dygtige og
myreflittige - og de har de seneste
100 år igen og igen været i stand
til at omstille sig.

Ved det nyligt afholdte landsmøde ”Mod industrisvin - for et
grønt landbrug” søndag 28. oktober på Makværket ved Regstrup holdt landbrugspolitisk
rådgiver ved Greenpeace Danmark, Kristian Sloth, følgende
tale.

Kødproduktionens mange
skadevirkninger
Jeg vil tale lidt om de udfordringer og problemer, som den industrielle kød- og mejeriproduktion
afstedkommer - for almindelige
danskere - for vores land - og hvis
vi taler den globale produktion i
allerhøjeste grad for hele kloden.
Tidligere var jeg journalist i over
25 år på TVAvisen i DR, hvor jeg
gennem årene lavede mange hi-

storier om miljø og landbrug.
Naboer til industrifarme lider
Jeg har flere gange lavet indslag
om naboklager, og jeg husker
især en familie, der boede så tæt
på en svinefarm, at deres campingvogn var helt grøn. Jeg glemmer aldrig den campingvogn og
deres engang gennemsigtige plastiktag, der også var helt grønt.
Der stank slemt, og de viste mig
billeder af døde grise, der var
smidt i fælles indkørsel.
Og så var der historierne fra
Jungshoved, hvor folk stod i kø
for at fortælle om, hvordan stanken og bare det at bo så tæt op af
en dyrefabrik med støj og støv
forpestede deres liv. Gruppen på
Jungshoved har vist sig at være
særdeles sejlivet, for den består
den dag i dag og kæmper fortsat
indædt mod den lokale svinebaron Peder Andersen.
Et andet stærkt og bevægende eksempel er fra Bukkerup, Soderup
og Tingerup - 3 sjællandske
landsbyer ikke langt herfra, der
kæmper med generne fra svineavler Peter Kjær Knudsens fabrikker. Kjær Knudsen er en af landets største svineproducenter og
tidligere fremtrædende medlem af
Bæredygtigt Landbrug. Han har
gennem årene haft en række sager, hvor han har været på kant
med loven.
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En af forkvinderne fra gruppen af
utilfredse naboer fortalte på Tuse
Næs-gruppens stiftende møde om
forholdene, og selv om jeg har set
og hørt meget, så fik jeg tårer i
øjnene ved at høre, hvor meget
deres liv er forpestet af at være
nabo til disse svinefarme.
Titusindvis af familier
Det her handler jo ikke om een
gruppe naboer til fx en skotøjsfabrik i Herning eller en fiskefabrik
i Esbjerg, der er i klemme. Nej
her er det titusindvis af husstande,
der over hele landet er naboer til
dyrefabrikkerne, og alle disse
mennesker får daglige påmindelser om den skade, som de her fabrikker forårsager.
Det være sig i form af personlige
gener som lugt, støv, støj - og måske synet af døde dyr. Men det
kan også være påmindelser om
den skade på miljø og natur, som
de mange industridyr forårsager.
Som nu på Tuse Næs, hvor en af
Danmarks allerbedste botaniske
lokaliteter, Udby Vig, er mere end
truet af ammoniaknedfaldet fra de
mange mink- og svinefarme på
halvøen.
Orkideerne på Tuse Næs
I den lille film om konflikten på
Tuse Næs, som vi har lavet i
Greenpeace, der fortæller en af
landets førende botanikere, Åse
Gøtchen, der har optalt de sjældne
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orkideer ved Udby Vig i over 20
år, at antallet af orkideer allerede
er dramatisk reduceret på grund af
kvælstofnedfaldet fra dyrefabrikkerne. Hun fortæller i filmen, at
det vil gå endnu værre, hvis den
lokale svinebaron Preben Hansen
får lov til at bygge en 5-7.000 m2
stor svinestald kun 600 meter fra
vigen - der altså er et beskyttet
Natura 2000 område (se filmen
her https://www.youtube.com/
watch?v=TTukTDWiJec&t=10s.
Der er mange skadevirkninger
ved industrifarmene, og derfor er
naboerne mange steder utilfredse,
og nogle steder bliver de så eddikesure, at de gør noget ved det. At
de samler sig og gør modstand.
Råber op lokalt, skriver læserbreve, holder møder, danner foreninger eller tager den for nogle lange
vej til et møde som dette.

ger, at sådan en gris er en meter
lang - så det ville være cirka 40
kilometer kød - hvert døgn året
rundt. 40 kilometer kød i døgnet.
Som sagt - SÅ mange dyr er der i
Danmark. Vi ser dem bare ikke,
fordi de er spærret inde.
Danske storbønder i Østeuropa
Og nu vi er ved udlandet, så er de
allerrigeste af svinebaronerne i
fuld gang med at udvide deres
forretninger i især Østeuropa men
nu også Kina.
En stor svineproducent i dag er et
konglomerat af gårde - en storbonde ejer mange gårde og har
mange selskaber, har ofte tusindvis af hektar og producerer
mange tusinde svin.

Billedet her er svinefarmen kaldet
Lille Amalienborg, der i foråret
blev købt af Danmarks største
svinebonde, Martin Lund Madsen.
Martin Lund Madsen driver op
mod 30 gårde i Jylland - og nu
altså også Lille Amalienborg.
Han leverer 250.000 slagtesvin til
Danish Crown om året, så han
kan godt få en gratis rundvisning
på slagteriet.
Martin Lund Madsen ejer også
15% i noget, der hedder Slovakiet
Invest - en stor kvægfarm i Slovakiet.
Danske storbønder - de fleste svineproducenter - ejer i dag en lang
række industrifarme i udlandet i
selskaber som Goodvalley,
Danuscha, Polen Invest, Ukraine
Invest og Slovakiet Invest.

Entreprenante folk
Små lokale protester bliver ofte
håndteret lokalpolitisk. Der er
meget ofte betænkeligt gode forbindelser mellem byrådsmedlemmer og kødproducenter. Hvis producenterne ikke selv sidder i byrådet, så kender de nogle, der gør
- nogle, der skylder dem en tjeneste eller nogen, for hvem det bare
i det hele taget bedst kan betale
sig at holde sig på god fod med
egnens storbønder.
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fandtes førhen. For at skaffe foder
nok til det abnorme antal dyr, er
det simpelthen nødvendigt at skabe disse store kønsløse marker, så
de store maskiner - ikke mindst
sprøjten med de 15 meter lange
arme til hver side - hurtigt og effektivt kan bearbejde jorden og
fjerne al modstand med giftsprøjten. Det er derfor, at vi overalt ser
disse tydelige kørespor i danske
marker - marker hvor der ikke
gror så meget som et græsstrå.
Der er intet udover selve afgrøden. Alt andet er sprøjtet væk.
For antallet af dyr er SÅ enormt,
at der bare skal dyrkes noget pr.
hektar. Der er ikke plads til økopjat eller ekstensiv planteavl i den
konventionelle kødproduktion.
Der skal bankes noget korn ind i
siloerne til alle de her dyr. Ja der
er så mange dyr, at Danmark ikke
engang er stort nok, for i Sydamerika dyrkes der sojakager til danske svin på et areal større end
Sjælland. Der efterlader dansk
kødproduktion altså også et uheldigt klima- og miljøaftryk.
Landbruget og politikerne glemmer at regne dette klimaaftryk
med, når de udråber dansk kødproduktion til at være blandt verdens mest klimaeffektive.
Bjerge af kød
Selv om især de unge har omlagt
deres kostvaner i mere plantebaseret retning, så er danskerne stadigvæk blandt de folkeslag i ver26

den, der spiser mest kød pr. indbygger.
Vi kan dog ikke spise os igennem
årligt mere end 30 millioner svin,
over 100 millioner kyllinger, mejeriprodukter fra 1 mio. malkekøer - og de 18 mio. mink hører også med, selv om vi ikke spiser
dem.
Så 90% af kødet - råt såvel som
forarbejdet til postejer og bacon eksporteres. Igen og igen sejler
containerskibe bjerge af kød til
lande som Kina, hvor fødevareministeren sammen med Danish
Crown og Arla holder det ene
erhvervsfremstød efter det andet.
Her burde ministeren sige til
Kineserne: ”Vi ved godt, at det er
et klima-, miljø-, natur- og biodiversitetsmæssigt værre lorteprodukt, vi sælger, men vi er rigtig
gode til at lave det, så har I ikke
lyst til at købe noget af os”?
Sådan burde det siges derude på
den røde løber.
40.000 levende dyr i døgnet
Vi er også sublime til at køre dyr
rundt på Europas veje. Op mod
15 mio. smågrise - det er mere
end 40.000 dyr hvert eneste døgn
- køres i år til opfedning i lande
som Ukraine, Letland, Rumænien, Bulgarien, Slovakiet, Polen og
Tyskland.
Tænk sig at ligge og rakke rundt
med så mange levende dyr 40.000 dyr i døgnet. Hvis vi anta-

der ejer en hele masse jord og
bygninger og maskiner og de beskæftiger også stadig nogle få
dyrepassere. Hele deres virksomhed giver omsætning i den lokale
bager, hos smeden og vognmanden, og hvis byen mangler en
hånd eller et tilskud til noget, så
ved mange storbønder godt, hvor
de skal sætte deres penge.
Så der skal tit mere end nogle få
utilfredse naboer til for at få et
byråd til at gå op imod den lokale
svinebaron.
Forening på 600 medlemmer
Det er også derfor, der er så god
grund til at tage hatten af for folkene fra Tuse Næs. Det startede
med, at nogle få utilfredse folk
begyndte at snakke sammen. Flere af dem er travle folk med arbejde og familie, men alligevel
fandt de energi og tid til at få indkaldt til et stiftende møde i det
lokale forsamlingshus - der var
vel 50 mennesker med.
I dag driver de en forening med
over 600 medlemmer fra alle egne af landet.
Da Greenpeace sidst i august lavede en happening og en protest
mod regeringens såkaldte World
Food Summit, da arrangerede folkene fra Tuse Næs sammen med
Noah en demonstration mod svinelandbruget ved Christiansborg.
Det øsregnede, men alligevel var
der flere hundrede mennesker.
Det kræver rigtig meget at styre

sådan en stor forening, at arrangere en demonstration og at være
medarrangør på et møde som det i
dag. Der er god grund til at takke
folkene fra Tuse Næs for deres
stædige protester mod industrilandbruget.
Det glæder mig at se så mange fra
så mange forskellige steder i landet, for der er brug for at stå sammen i kampen mod den industrielle kødproduktion.
Tænk hvis den hedengangne, Foreningen af Gylleramte, kunne blive genoplivet med små lokale
afdelinger rundt om i landet. Det
kunne give modstanden mod industrilandbruget een samlet stemme fra ganske almindelige danskere, og jeg kan i hvert fald sige
fra Greenpeace Danmark, at vi vil
støtte og samarbejde med en sådan forening med samme styrke
og engagement, som vi har gjort
og fortsat gør med Tuse Næs
gruppen.
Mindre kød – mere grønt
For industriel kødproduktion giver en hel masse problemer for
især de tusinde danskere, der er
naboer til dyrefabrikkerne.
Men ikke nok med det. For hvis
vi går nogle klinger op, så giver
præcis kød- og mejeriproduktionen også en hel masse problemer
for hele vores klode.
Som sagt er jeg den danske
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campaigner for den globale
Greenpeace kampagne, Mindre
Kød – Mere Grønt, som Greenpeace satte i gang for et års tid
siden i lande over hele kloden.
Kampagnens hovedmål er at halvere den globale produktion af
kød og mejeriprodukter senest i
2050.
Med den forventede globale befolkningstilvækst til 10 mia. i
2050, da er der slet ikke råd til at
føde verden med kød, som det
gøres i dag i Vesten og i stigende
grad også i middelklassen i Asien
og Afrika.
Planter føder 3-4 gange så
mange
Kødproduktion er ekstremt pladskrævende, fordi der skal 3-4 gange så meget jord til at producere
kødprotein som planteprotein. Når
vi putter planterne gennem dyrene
i stedet for at spise dem selv, så
mistes 3/4 af planteproteinet i
processen. Det forsvinder simpelthen, så 4 kilo planteprotein bliver
kun til 1 kilo kødprotein. Det vil
altså sige, at man kan føde 3-4
gange så mange mennesker med
planter, som man kan med kød.
Og som sagt er vi i 2050 mindst
10 mia. mennesker på kloden mod ca. 7,5 mia. nu. Med de tørker og andre naturkatastrofer, som
klimaforandringerne i stigende
grad forårsager, så bliver der nok
ikke ligefrem MERE landbrugs24

jord på kloden fremover. Så vi har
simpelthen ikke plads til at føde
verden med kød, fordi man som
sagt kan føde 3-4 gange så mange
med planter som man kan med
kød.
Kødproduktion er selvsagt også
ekstremt vandforbrugende. Udover at dyrene selv drikker vand,
så skal der naturligvis dyrkes
enorme mængder af planter til
alle de dyr.
Konventionel kød- og mejeriproduktion forurener langt mere end
økologisk produktion af plantebaseret mad. Ammoniak i luften,
zink og fremmedstoffer i jorden,
kvælstof og fosfor og medicinrester i vandløb, søer, fjorde og hav,
sprøjtegift og nitrat i drikkevandet
og resistente bakterier i samfundet.
Kød og mejeri skader klimaet
Alt dette er slemt - men det allerværste for Greenpeace globalt set,
det er naturligvis den store udledning af klimagasser fra kød- og
mejeriproduktionen.
Kødproduktionen alene står ifølge
FN for næsten 15% af verdens
udledning af klimagasser. I Danmark, der er verdens største producent af kød pr. indbygger, tegner alene dyrearterne svin og
kvæg sig for svimlende 19% af
landets samlede klimagasudledning.

Prøv et øjeblik at tænk over, hvor
meget det er. Køer og svin alene
står for 19 % af AL udledning i
Danmark - biler, veje, al transport, tog, lastbiler, boliger, industri, mennesker, butikker, varmeog elproduktion - ja ALT hvad
der udledes - der udleder alene
svin og kvæg 19% af DET HELE!!
SÅ mange dyr er der i vores lille
grønne land. - Vi ser dem bare
ikke, for de er spærret inde i industrifarmene.
Så der er en stribe gode grunde til
markant at reducere produktionen
af kød- og mejeriprodukter, der af
alle de grunde, jeg lige har været
igennem, suverænt er verdens
mindst bæredygtige fødevarer.
Danmarks skamfulde rekorder
Det er ikke kedeligt at være den
danske talsmand for Greenpeaces
globale kødkampagne. Der er nok
at gøre, for Danmark har en række skamfulde rekorder:
Danmark er –som nævnt - verdens største producent af kød pr.
indbygger.
Danmark er det EU land, hvor der
er flest svin pr. indbygger.
Danmark er verdens største producent af mink med 18 mio. skind
om året.
Danmark er EU`s mest opdyrkede
land med 62% af sit areal under
plov.

Danmark er det land i EU, hvor
natur udgør den mindste del af
arealet.
Nogle er måske stolte af disse rekorder - men det er jeg ikke. Jeg
synes det er flovt og skændigt at
se, at mit lille dejlige land er blevet sådan et øffeland og sådan en
ammoniakpøl - hele verdens kødfabrik.
For som jeg har været inde på, så
skader kød- og mejeriproduktionen på SÅ mange måder, at det
burde være noget ethvert land
ville søge at begrænse. Det er vel
ikke efterstræbelsesværdigt at være bedst til det værste.
Vi er i Greenpeace ikke ude på, at
vi alle skal være veganere og at vi
slet ikke må spise kød eller have
landbrugsdyr. Dyr er nødvendige
for blandt andet naturpleje ved
græsning, og hvis bare
dyrene kan gå ude og der ikke er
for mange af dem, så kan vi fint
have lidt dyr.
Men i Danmark er det altså gået
over gevind - som de 5 rekorder
tydeligt vidner om. Der er alt, alt
for mange dyr i Danmark, og de
skal have bjerge og atter bjerge af
planter at æde.
Gigantiske kønsløse marker
Den kolossale foderproduktion
efterlader disse gigantiske marker
uden levende hegn, markveje,
stendiger og de småbiotoper, der
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