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Forslag til udmøntning af hensigter formuleret i pkt. 1.7 Landbrug, AP 2021. 

Punkt 1.7 Landbrug i DNs AP 2021 indledes med den følgende overordnede hensigt: DN arbejder 
for at sikre naturen mere plads og hensyn i det åbne land og for at mindske den negative effekt af 
landbruget på naturen, bl.a. ved at fremme økologi og reducere brugen af sprøjtegifte. 

Vi mener, at det er vigtigt, at DN bliver mere konkret og nu sætter turbo på for at realisere hensig-
ten. Tidspunktet er velvalgt, idet vi må regne med, at der i årets løb skal besluttes en række 
nødvendige tiltag over for landbruget. Både på natur- og på klimaområdet. Regeringen er presset 
på mange fronter for at regulere landbruget hen imod en mere bæredygtig produktion. Vi mener, 
at det er nødvendigt, at dette pres bliver intensiveret, bl.a. fra DN og andre grønne organisationer. 
DN er i gang med at styrke sit potentiale for politisk påvirkning, og det vil der være behov for. DN 
har nu en god mulighed for at gøre en forskel. 

Pkt.1.7 fremhæver en række områder, hvor der skal sættes ind:  
• DN vil fastholde sin markante indsats for at gennemføre en jordreform.  
Bem.: Se indlæg i Information her. Her skal der presses yderligere på. Vi henviser til vedhæftede 
kronik fra Politiken 30. 1. 2021. Det er samtidig nødvendigt at arbejde for en strukturreform, der 
sikrer selvejet. DN bør finde den tidligere diskussion frem, hvor ændrede organisationsformer blev 
diskuteret. De eksisterende økologiske jordbrugsfonde bør have al den støtte, der er mulig. 
 
• DN vil arbejde for at sikre, at landbruget bidrager mest muligt til klimaindsatsen og til styrkelse 
af biodiversiteten. 
Bem.: Der er fortsat uenighed om, hvilke klimamidler, der skal i anvendelse og i hvilket omfang.  På 
trods af, at den eksisterende viden anviser oplagte muligheder. DN bør markere sig for at sikre, at 
mulighederne udnyttes optimalt. Herunder at arbejde for et ophør med import af sojaskrå. I inde-
værende år vil det blive afgjort, hvilke krav, der skal stilles til landbruget for at styrke natur og bio-
diversitet. Også her forventer vi, at DN prioriterer indsatsen. 
Her bør DN genoverveje og videreudvikle sin nuværende position og arbejde mere konkret for at 
fremme de former for økologisk landbrug, som tager mest hensyn til drivhusgasudledninger, 
kvælstof, husdyrvelfærd mv. Ofte er økologiske produktionsformer helt på niveau eller ringere end 
de konventionelle produktionsformer, og det kan svække DN´s argumentation for mere økologi. 
 
• DN vil i samarbejde med landbrugs- og naturorganisationer intensivere arbejdet for en styrket 
ramme for mere og bedre natur i landbrugsområderne, herunder en omlægning af EU’s landbrugs-
støtte. 
Bem.: Her bør DN konkretisere sin holdning og politik. EU's nye landbrugsstøtteprogram (CAP), 
forventes snart færdigforhandlet og det vil i højere grad end hidtil give muligheder for at støtte 
den nødvendige grønne omlægning af landbruget. Dette skal ses som en generel trend, som ligger 
i forlængelse af EU's Green Deal og Farm to Fork Strategi.  
Den kommende CAP vil åbne op for, at medlemslandene selv, eller delvist selv, kan beslutte: 
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- at øge deres overførsel af EU-støttemidler fra søjle 1 (primært hektar-støtte) til søjle 2 (pri-

mært landdistriktsprogram). Før kunne der maksimalt overføres op til 15%, dette forventes 

øget til omkring 25-35.  

- hvilke aktiviteter der skal indgå i, og ikke indgå, i de nye ”eco-schemes (i søjle 1 støtten) 

- hvilke muligheder der kan være for naturfremme under den nye ”bruttoarealstøtteord-

ning”. 

Vi mener DN skal oplyse om og formidle disse muligheder og komme med konkrete bud på, hvad 
DN synes politikerne nærmere bør beslutte for at Danmark bedst muligt udnytter disse natur-
fremmende grønne elementer i den kommende CAP. 

• DN vil arbejde for en fortsat omlægning af landbrugsproduktionen i Danmark mod et stadigt 
mere økologisk landbrug og med fokus på udviklingen af nye landbrugsformer, herunder en 
markant reduktion af animalsk produktion i Danmark.    
Her bør DN indtage en meget klarere position og gå ind for en markant reduktion af den animalske 
produktion. Det er et faktum, at halvdelen af den danske landoverflade benyttes til at producere 
intensivt dyrkede foderafgrøder til den voldsomt store og voksende industrielle husdyrindustri, og 
at naturen, som mangler plads, betaler en voldsom stor pris pga. denne situation.  
Verdens Valutafonden (IMF), har i denne måned anbefalet DK at reducere husdyrproduktionen 
med 50% inden 2030. DN kunne med fordel have en lignende målsætning.  
Som en særlig tilføjelse under det sidste punkt er der tilføjet: DN vil i 2021 prioritere ressourcer til 
at udvikle en konkret vision for fremtidens landbrug i Danmark, som skal danne grundlag for en 
styrket politisk og formidlingsmæssig indsats. 
Det ser vi frem til. Her kan DN med fordel tage udgangspunkt i rapporten ”Fra Foder til Føde” fra 
2020, som DN er medforfatter af. Et smukt og ret enestående eksempel på fælles indsats fra flere 
organisationer, netop noget, som DN ønsker. Rapporten er udtryk for, at DN sammen med andre 
grønne organisationer er i stand til at signalere fælles ønsker og samarbejder. Det er en vigtig kilde 
til en styrket markering. DN bør med udgangspunkt i rapporten særligt tage udgangspunkt i -og 
uddybe- de aspekter i rapporten, som handler om forholdet mellem et grønnere landbrug og mu-
lighederne for at vende den negative naturudvikling.  

I denne forbindelse gør vi opmærksom på ´Landsforeningen mod svinefabrikker´, 
info@landmodsvin.dk , der er dannet omkring en række naboer til store svinebedrifter. Gener fra 
disse svinebrug er taget til efter en administrativ ændring, gennemført af den forrige regering, der 
fratager kommunerne retten til at regulere placeringen af disse bedrifter. Greenpeace er gået ak-
tivt ind som støtte for disse udsatte borgere. Her kan vi kun opfordre til, at DN også går aktivt ind 
som støtte. Vi henviser til rapport om ´Gennemgang af de eksisterende videnskabelige 
undersøgelser af helbredseffekter af luftforurening hos naboer til store husdyrbrug´. 

Vi opfordrer endelig HB til at markere sig i striden om fortsat minkhold i Danmark. Den sag kan af 
dyreværnsmæssige grunde med fordel køres sammen med Dyrenes Beskyttelse. Nedlukningen af 
minkproduktionen har ført til et væsentligt fald i ammoniakbelastningen i det åbne land, i en grad, 
så vi nu kan indfri reduktionskravet fra EU. Den omstændighed bør være vores bedste argument. 

Vi håber, at vi med denne henvendelse kan få DN til at markere sig tydeligere på landbrugsområ-
det. Gerne hurtigst muligt, og vi bidrager gerne i planlægningen. Vi kan anbefale at udnytte medi-
erne mest muligt, og som noget meget vigtigt: søg alliancer med andre grønne ngo´er.  

Med venlig hilsen 

På vegne af DN-Hillerød 
Søren Mark Jensen / Jørgen Nielsen 

mailto:info@landmodsvin.dk
https://dce.au.dk/udgivelser/vr/nr-401-450/abstracts/nr-401-gennemgang-af-de-eksisterende-videnskabelige-undersoegelser-af-helbredseffekter-af-luftforurening-hos-naboer-til-store-husdyrbrug/
https://dce.au.dk/udgivelser/vr/nr-401-450/abstracts/nr-401-gennemgang-af-de-eksisterende-videnskabelige-undersoegelser-af-helbredseffekter-af-luftforurening-hos-naboer-til-store-husdyrbrug/


Lørdag 30. jan. 2021, Politiken 

Større og mere effektive 
landbrug er et vildspor 
Større og mere effektive landbrug er ikke vejen frem. Fremover bør fokus 
være på mindske stordriften og øge bæredygtigheden. Ellers risikerer 
landbruget at sejre sig lige ind i en eksistentiel krise. 
 

 
 

Inden for dansk landbrug har den herskende opfattelse været den, at fremtiden 

ligger i at øge produktionen og produktiviteten. Brugene skal gøres større, og 

effektiviteten skal øges. Det skulle være godt ikke alene for den enkelte landmand, 

men også for samfundsøkonomien. 

Den opfattelse har betydet, at når der lægges restriktioner på landbruget, beklager 

erhvervet sig over, at der skabes ulige konkurrenceforhold i forhold til udlandet, 

hvilket hæmmer erhvervets udviklingsmuligheder. 



Produktiviteten i dansk landbrug er højere end i noget andet land. Alligevel er 

erhvervets problemer ikke løst. Derfor er det rimeligt at spørge, om den høje 

produktivitet mere er et problem end en løsning. 

Normalt vil man jo mene, at det er positivt at have en høj produktivitet. På et 

tidspunkt bliver produktiviteten dog så høj, at det ikke er muligt at opnå yderligere 

stigning. Desuden har den høje produktivitet i dag en række uheldige 

konsekvenser for miljø og natur. 

Er høj produktivitet mere et problem end en løsning, opstår spørgsmålet: Er der en 

anden udviklingsvej? 

For at forstå dansk landbrugs situation i dag er det naturligt at se på det 

udviklingsforløb, som landbruget har været igennem siden 1960. Det var dengang, 

de store strukturændringer begyndte, som har ført erhvervet hen til den 

nuværende situation. 

I 1960 var landbruget stadigt et stort erhverv med afgørende økonomisk 

betydning. Landbrugets direkte bidrag til bruttofaktorindkomsten (bfi), som måler 

den samlede økonomiske værdiskabelse, lå på 14 procent. 

Landbruget beskæftigede 18 procent af de erhvervsaktive. Landbruget var helt 

afgørende med hensyn til indtjening af fremmed valuta. Landbrugets 

nettovalutaindtjening (eksport minus import) udgjorde omkring halvdelen af 

vareeksporten. 

Landbruget var i vanskeligheder, og industrialiseringen i byerhvervene tog til. 

Landbruget kunne ikke aflønne arbejdskraften så godt som i byerhvervene. Derfor 

flyttede landboer til byerne, og i landbruget blev arbejdskraften erstattet af 

maskiner. 

Den øgede indtjening forsøgte man at opnå ved øget produktivitet, gennem 

landbrugsstøtte og ved at slå de mindre urentable brug sammen til større bedrifter. 

Til trods for en betydelig stigning i produktionsmængderne er landbrugets 

samfundsøkonomiske betydning faldet drastisk. 

Det primære landbrug bidrager i dag med 1,6 procent af bfi, og selv om man ser på 

hele landbrugskomplekset, er andelen kun 3,4 procent af bfi. 

Det betyder, at 1 krone skabt i landbruget skaber godt og vel 1 krone i de erhverv, 

der videreforarbejder landbrugets produkter, og som leverer gødnings- og 

foderstoffer samt maskiner m.v. til landmændene. 



At landbrugets økonomiske betydning er blevet stærkt reduceret, er ikke i sig selv 

et problem. Det er en helt naturlig udvikling, som vi har set overalt i Europa. 

Dansk landbrugs faldende betydning skyldes ikke, at landbrugerne i udlandet har 

haft bedre vilkår. Den faldende betydning skyldes, at landbruget ikke har kunnet 

klare konkurrencen med de andre erhverv i Danmark, som har kunnet sikre bedre 

indkomst- og arbejdsforhold. 

Det, der derimod er et problem, er den måde, det er sket på. Den stadig mere 

intensive produktion og erhvervets industrialisering har givet en række velkendte 

problemer. 

Det er problemer i form af negativ påvirkning af miljø, natur, klima og 

biodiversitet. Den intensive produktion har også rejst spørgsmål om dyreetik, og 

landbrugets affolkning påvirker livet i landdistrikterne. 

Produktionsmæssigt betyder landbruget ikke så meget. Men det gør det til 

gengæld, når det drejer sig om natur og miljø. Erhvervet disponerer over knap to 

tredjedele af det danske areal og natur. Det er en langt større andel end i de fleste 

andre lande. 

Det er ikke kun i Danmark, der er problemer med bæredygtigheden. Det gælder 

også internationalt. Det fremgår af mange rapporter, blandt andet FN’s rapport 

’Global Sustainable Development Report 2019’. 

Landbrugets produktionsmetoder er hovedårsagen til den voldsomme tilbagegang 

i biodiversitet og ødelæggelser af økosystemer. Brugen af kemiske gødningsstoffer 

og bekæmpelsesmidler påvirker flora, fauna og befolkningers helbredstilstand. 

Store landområder bliver udpint, så de ikke på længere sigt er dyrkbare. 

Landbruget er storforbrugere af vand, som mange steder er en mangelvare. 

Landbrugsproduktionen giver desuden anledning til udledning af store mængder 

drivhusgasser. 

Herudover er det markedsøkonomiske system inden for landbrug og fødevarer alt 

andet end præget af mangfoldighed og konkurrence. Mange markeder er 

domineret af meget store multinationale selskaber, der har stor magt, med hensyn 

til hvad der udbydes og til hvilke priser. De store koncerner sidder selv på store 

dele af forskningen, og de kan påvirke lovgivningen til egen fordel. 

Man taler om, at det internationale fødevaresystem er i krise. Selv om problemerne 

på en række områder er mindre i Danmark, er dansk landbrug en integreret del af 



det internationale fødevaresystem. Vil der være en opgave for dansk landbrug at 

forsøge at løsrive sig fra systemet samt at bidrage til en ændring af systemet? 

Der tegner sig to forskellige udviklingsretninger. Den ene tager udgangspunkt i den 

hidtidige strukturudvikling, idet man mener, at det stadig er muligt at øge 

produktionen og sikre miljøet. Man mener, at vækst og bæredygtighed ikke er 

hinandens modsætninger. 

De problemer, der måtte være med bæredygtigheden, kan løses ved hjælp af 

moderne teknologi. Det er et synspunkt, som hidtil er blevet anført af landbruget 

med tilslutning fra brede politiske kredse. Det bliver ofte anført, at det er en 

opgave for dansk landbrug at øge produktionen, fordi den større befolkning i 

verden kræver flere fødevarer. 

Den anden retning mener, at der må ske mere fundamentale ændringer i 

strukturerne og produktionsmetoderne i landbruget for at sikre bæredygtighed. 

Man må passe på jordens dyrkningsevne på lang sigt; man må sikre 

biodiversiteten og klimaet. Produktionen må tilpasses disse betingelser. 

Den førte landbrugspolitik har været baseret på strategien om vækst og større 

bedrifter. Rammerne omkring landbruget har været bestemt af EF/EU’s 

støttepolitik, miljølovgivning og landbrugsloven. Den danske landbrugslov fra 

2010 afskaffede de sidste begrænsninger, med hensyn til hvem der måtte eje 

landbrug, og hvor store bedrifterne måtte være. 

Som et resultat af liberaliseringen skete der en voldsom stigning i størrelsen af 

brugene, ikke mindst i svineproduktionen. 

I 2012 havde brug med færre end 1.000 svin 35 procent af svinebestanden og brug 

med mere end 20.000 svin kun 2 procent af bestanden. Tallene fra 2019 viser, at 

andelen af svin på brug med færre end 1.000 svin er halveret til 18 procent. Til 

gengæld er bestanden på brug med mere end 20.000 steget til 11 procent. 

Den såkaldte landbrugspakke fra 2016 er et eksempel på, hvordan man mener, at 

vækst kombineret med teknologiske løsninger kan klare problemerne. 

Landbruget fik straks tilladelse til at gøde mere, og det blev gjort lettere at øge 

svineproduktionen. For at råde bod på den negative miljøvirkning vedtog man at 

gå i gang med det, man kaldte den målrettede miljøregulering. 

Først skulle der udarbejdes detaljerede oversigter over jordbundsforhold og 

vandkvalitet for hele landet. Derefter skulle landmændene have mulighed for at 



gøde mere der, hvor forholdene var gunstige, og mindre der, hvor de var ugunstige. 

Siden har der været meget tavst om den meget krævende og ambitiøse plan. 

 

Den anden udviklingsvej, som betyder mere omfattende omlægninger af 

landbrugssystemet, har forhåbentlig fået aktualitet med den nye danske klimalov 

og principbeslutningen om at indføre en generel CO2-afgift. 

At omlægge produktionsforholdene er en stor og krævende opgave, som involverer 

mange parter, og som skal forløbe over tid. Det kræver et samarbejde imellem 

primærlandbruget, fødevareindustrien, uddannelses- og forskningssektoren og 

politikerne. 

Det er ikke muligt specifikt at anvise, hvordan landbrugssektoren skal se ud om 30 

år. Man kan ikke fra centralt hold lave en masterplan over, hvordan tilpasningen 

skal være, og hvordan man gradvis kommer i mål. Mål og muligheder vil ændres 

undervejs. Inden for de afstukne rammer er det erhvervet selv, der skal drive 

omlægningen. 

Det afgørende er at komme i gang med at løse nogle af de mere iøjnefaldende 

problemer og samtidig tage udgangspunkt i nogle af de produktionsformer, som 

kan bidrage med løsninger. 

Hvis man skal nævne nogle væsentlige udfordringer i landbruget i dag, må det 

første være generationsskiftet. Bedrifterne er i dag så store, at det nærmest er 

umuligt for unge at overtage en landbrugsbedrift. Man bør arbejde for, at der er 

brug af passende størrelse, som kan overtages og drives af unge nystartede. 

For det andet bør man gøre noget for at øge de unges interesse for landbruget. 

Erhvervet skal åbne for unge fra byerne, som enten på hel- eller deltid kan bidrage 

til udviklingen af erhvervet. Et godt image knyttet til erhvervet kan øge interessen. 

For det tredje er det vigtigt at have gode landmandsuddannelser, som inddrager 

visioner om, at en omlægning er en nødvendighed. Landbruget skal ikke kun 

tænke på volumen, men også i kvalitet. Landbruget skal ikke kun tænke i økonomi, 

men også i miljø, natur og klima. Interessen for landbruget afhænger også af den 

prestige, der er forbundet med uddannelserne. 

Hvis der ikke er et tilstrækkeligt antal engagerede unge, er det vanskeligt at skabe 

en ny udvikling.  



Med hensyn til produktionssystemer, som kan løse nogle af problemerne, er der 

især to, der tiltrækker sig opmærksomhed. Det er økologisk jordbrug, og det er det, 

som man på engelsk kalder for conservation agriculture. 

Det ligger i ordet økologi, at produktionen skal tage hensyn til økosystemet. Hvad 

der præcist ligger i begrebet, afhænger af indholdet af de krav, man stiller, som 

produkterne skal leve op til, for at de kan kaldes for økologiske. 

Disse krav ligger ikke fast for tid og evighed. Kravene skal være åbne for debat og 

muligheden for at blive ændret. De krav, som eksisterer i dag, er måske ikke 

nødvendige, og de behøver heller ikke at være tilstrækkelige 

Conservation agriculture er et system, som især har påkaldt sig FAO’s interesse. 

FAO er FN’s Organisation for Fødevarer og Landbrug. Et vigtigt element i dette 

system er, at jordbehandlingen skal begrænses så meget som muligt for at undgå at 

forstyrre de processer og det omfattende liv, der foregår i den jordskorpe, som 

bestemmer jordens dyrkningsevne. 

Man lægger vægt på at genetablere og øge det kulstofholdige humuslag, som er 

blevet stærkt reduceret på grund af moderne dyrkningsmetoder. I disse tider, hvor 

vi diskuterer klima, er det interessant at notere, at man i humuslaget er med til at 

binde CO2, hvilket ifølge eksperter skulle kunne yde et væsentlig bidrag til 

reduktion af landbrugets CO2-udslip. Det er selvsagt en proces, som kræver 

omlægning gennem længere tid. 

Ud over dette må man også se på, om noget af det, man kalder godt 

landmandsskab, er gået tabt under vejs. Ved den stærke specialisering skærer man 

nogle af båndene mellem de forskellige produktionsgrene over. Ved at etablere 

bedrifter med store dyrehold og lille planteproduktion får man uharmoniske 

bedrifter, som skaber affalds- og miljøproblemer, som man ellers ikke ville få. 

Stordrift og specialisering har betydet, at man ikke har fået det sædskifte, som man 

havde tidligere. Det har stor betydning for at undgå sygdomme og for at 

opretholde jordens dyrkningsevne. Gennem samarbejde mellem mindre bedrifter 

kan man opnå resultater, som ikke står tilbage for det, som de store kan præstere. 

Vil dansk landbrug gribe fremtiden? Overordnet set er der to udviklingsveje. Den 

ene går på, at man gennem øget produktivitet og større bedrifter skal øge 

produktionen. 

De problemer, der opstår med hensyn til bæredygtighed, mener man kan klares 

med ny teknologi. Det vil være en fortsættelse af den hidtidige udvikling. 



Erfaringsmæssigt er der ikke meget, der tyder på, at det vil blive en succes. 

Tværtimod kan man frygte, at denne strategi på lang sigt vil betyde en afvikling af 

dansk landbrug. 

Den anden udviklingsvej indebærer, at der må ske omfattende ændringer. At sikre 

bæredygtighed er det helt afgørende. 

 

 


