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Indledning:  

At skaffe mad på bordet har gennem årtusinder 

været en daglig kamp mellem menneske og natur.  

Kampen om det daglige brød er fortsat virkelighe-

den for mange af jordens fattige, som kæmper 

med underernæring og sult. For verdens mere vel-

stillede borgere er det ikke kampen for føde, der 

præger hverdagen, men derimod den daglige 

kamp mod overvægt og fedme.   

Betingelserne for fødevareproduktionen er vidt 

forskellige rundt om i verden.  Dels varierer de 

naturgivne forudsætninger for fødevareproduktio-

nen med hensyn til jordbund og klima, og dels er 

de samfundsmæssige, dvs. økonomiske, teknolo-

giske og kulturelle forhold meget forskellige for 

verdens bønder.  

Den globale fødevareforsyning er først og frem-

mest udfordret af den fortsatte befolkningstilvækst. 

I 2050 skal vi kunne brødføde mere end 2 mia. 

flere mennesker end i dag og samtidigt reducere 

den miljøforurening, som hidtil har været forbun-

det med moderne landbrugsproduktion. Samtidigt 

truer klimaforandringer med at forringe dyrk-

ningsbetingelserne mange steder i verden.   

 

 

Al erfaring fortæller, at i takt med en øget vel-

stand og urbanisering, ændres folks kostvaner fra 

en mere vegetabilsk til en mere animalsk baseret 

kost. Med større rigdom kommer der mere kød og 

flere mejeriprodukter på tallerkenen. Men produk-

tionen af animalske fødevarer er mere miljøbela-

stende og ikke mindst ressourcekrævende end den 

vegetabilske kost.  

Dette rejser derfor spørgsmål om, hvorvidt den 

rige verdens kostsammensætning er bæredygtig. 

Ja, nogle vil endda mene, at vores animalske føde-

vareproduktion er den største trussel mod klimaet 

og miljøet. Vores madvaner er således ikke kun et 

privat anliggende om smag og behag, men ses 

også som et etisk og politisk spørgsmål med glo-

bale konsekvenser.    

http://www.frberg-hf.dk/otto/geografi/hf-geografi-erhverv.asp
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Fødevareproblemet  
Sult og hungersnød har været menneskehedens 

følgesvend siden landbrugskulturens opståen for 

små 10.000 år siden. På den ene side gav dyrknin-

gen af jorden føde til langt flere mennesker, end 

det havde været muligt i jæger- og samlerkulturen.  

På den anden side betød arbejdet i landbrugssam-

fundet et meget hårdere slid og slæb med jorden, 

men også en stigende risiko for med ét at miste 

alt, når tørke, oversvømmelser eller andre naturka-

tastrofer lagde markerne øde.     

Allerede i 1798 slog den engelske økonom Robert 

Malthus alarm over den stigende befolkningstil-

vækst, som overgik væksten i fødevareproduktio-

nen. Hans konklusion var, at sult og hungersnød 

var naturens måde at genoprette balancen mellem 

befolkningstallet og fødevareproduktionen. Siden 

hen har industrialiseringen og den naturvidenska-

belige udvikling betydet, at fødevareproduktionen 

har kunnet øges i et omfang Malthus nok ikke 

kunne forestille sig.  

Men Malthus grundlæggende bekymring er dog 

fortsat aktuel. Siden 1960 er verdens befolkning 

mere end fordoblet fra 3 mia. til 7,5 mia. menne-

sker, og i 2050 vil der være knap 10 mia. menne-

sker på jorden.  Fødevareproblemet i dag er dog 

mere kompliceret end på Malthus tid og kan bedst 

beskrives med begrebet fejlernæring. Fejlernæring 

dækker over to vidt forskellige symptomer; dels 

underernæring hvor en person får for få kalorier 

og proteiner gennem føden og dels overvægt som 

resultat af et for stort kalorieindtag.   

Underernæring    
FN’s Fødevare og Landbrugsorganisation (FAO) 

anslår, at der er ca. 795 mio. mennesker i verden, 

som kan betegnes som kronisk underernærede. 

Den hyppigste form for underernæring skyldes for 

få kalorier og proteiner gennem den daglige kost. 

En anden form for underernæring skyldes mangel 

på essentielle mikronæringsstoffer i form af vita-

miner og mineraler i føden. Mest almindelig er 

mangel på A-vitamin. 

                                                           
1 http://www.worldhunger.org/2015-world-hunger-
and-poverty-facts-and-statistics/  

Mens der kun er ca. 11 mio. underernærede i høj-

indkomstlandene, finder vi over 780 mio. underer-

nærede mennesker i lav- og mellemindkomstlan-

dene. Godt 2/3 af disse lever i Asien især i Indien, 

Pakistan og Bangladesh, mens resten findes i Af-

rika Syd for Sahara. I Afrika er andelen af under-

ernærede godt nok faldet fra 33 % i 1990 til ca. 

22 % i dag, men da befolkningstallet samtidigt er 

steget voldsomt, er det absolutte antal af underer-

nærede samtidigt steget.   

World Health Organisation (WHO) anslår, at der 

er 207 mio. børn under 5 år, som er underernæ-

rede. For ¾ af disse viser underernæringen sig 

ved, at børnenes vækst er nedsat så deres højde 

ikke svarer til deres alder. Den nedsatte vækst 

hæmmer tillige børnenes kognitive evner (dvs. ev-

nen til at lære). Disse børn vil fra starten af deres 

liv være både fysisk og mentalt underudviklede. 

Det andet symptom på underernæring viser sig 

ved, at børnene er for tynde i forhold til deres 

højde. Ofte vil de samtidigt have opsvulmede ma-

ver (kwashiorkor), som er et tegn på alvorlig pro-

teinmangel. Det anslås, at ca. 3 mio. børn dør år-

ligt af sygdomme, som er relateret til underernæ-

ring.  1 

Problemet er fattigdom 
Sygdom og død som følge af underernæring fin-

der i dag sted i en verden, hvor der i princippet 

produceres nok mad til at alle kunne få dækket de-

res grundlæggende behov. Den vigtigste årsag til 

sult og underernæring er imidlertid fattigdom, 

som gør at folk ikke har råd til at købe de nødven-

dige fødevarer eller jord og ressourcer til selv at 

dyrke dem. 

Verdensbanken vurderer at ca. 900 mio. menne-

sker lever under fattigdomsgrænsen på 1.9 US 

$ pr dag.  Selvom antallet af absolut fattige er hal-

veret siden 1990, så er det først og fremmest i 

Østasien og ikke mindst i Kina, at antallet af fat-

tige er faldet. Omvendt i Afrika syd for Sahara. 

Her er antallet af absolut fattige steget og dermed 

også antallet af underernærede, som i dag er på ca. 

218 mio. mennesker!  

http://www.frberg-hf.dk/otto/geografi/hf-geografi-erhverv.asp
http://www.worldhunger.org/2015-world-hunger-and-poverty-facts-and-statistics/
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Årsagerne til fattigdom er komplicerede og mang-

foldige. Væbnede konflikter og borgerkrige er en 

af årsagerne til fattigdom og berører mere end 170 

mio. mennesker i verden. Ikke mindst Afrika har i 

årtier været plaget af væbnede konflikter, men 

også i Pakistan og i flere lande i Mellemøsten er 

konflikter årsag til fattigdom. Sult og underernæ-

ring er også i sig selv årsag til fattigdom, da un-

derernærede mennesker har en nedsat arbejds-

evne.  

 

Også befolkningstilvæksten kan ses som en årsag 

til fattigdom og underernæring, idet befolknings-

tilvæksten øger kampen om knappe ressourcer 

som f.eks. landbrugsjord og arbejdspladser. Det er 

næppe tilfældigt, at befolkningstilvæksten er størst 

i netop de lande hvor fattigdom, konflikter og fø-

devaremangel er mest udbredt.  

 

Hertil kommer strukturelle, dvs.  politiske-institu-

tionelle årsager til fattigdom og underernæring. 

Det gælder ikke mindst i Afrika, hvor hovedparten 

af befolkningen er direkte beskæftiget i landbru-

get. Her mangler bønderne ofte en juridisk ejen-

domsret til jorden, og har dermed ikke mulighed 

for at tage lån, til at købe nye redskaber, gødning 

m.v. Hertil kommer en landbrugspolitik, som ikke 

giver bønderne de nødvendige rammer for at ud-

vikle deres produktionsmetoder og sikre dem ad-

gang til afsætning af deres produkter på markedet.  

Endelig kan nævnes klimaforandringer, som alle-

rede i dag ses som en medvirkende årsag til sult 

og fattigdom, men som må frygtes at blive endnu 

mere udtalt i fremtiden. Klimaforandringerne vi-

                                                           
2 http://www.who.int/mediacentre/facts-
heets/fs311/en/  

ser sig i svingende nedbørsmønstre, tørke og over-

svømmelser, og som går hårdest ud over de fattige 

lande, som ikke har de økonomiske ressourcer til 

at tilpasse sig klimaforandringerne.  

 

Overvægt – velstandens problem 
Et af verdens paradokser er, at mens millioner af 

mennesker sulter, er der endnu flere som i dag er 

overvægtige. Ifølge WHO drejer det sig om 1.9 

mia. voksne, eller ca. 39 % af alle voksne (18 +) 

som er overvægtige (BMI > 25). Heraf er godt en 

1/3 del defineret som fede (BMI > 30), hvilket er 

en tredobling siden 1975.  Hertil kommer et sti-

gende antal børn og unge, som ligeledes kan be-

tegnes overvægtige. Ifølge WHO drejer det sig i 

alt om ca. 340 mio. eller 19 % af alle børn og 

unge mellem 5-19 år. I 1975 var andelen kun 4 %. 
2 

Konsekvenserne af overvægt og fedme ses i et sti-

gende antal ikke-smitsomme livsstilsygdomme 

som hjertekarsygdomme, diabetes, svækkede 

muskler og knogler samt nogle former for kræft. 

Hertil kommer de samfundsmæssige omkostnin-

ger med nedsat arbejdsevne og stigende udgifter 

til sundhedstjenester.     

Langt hovedparten af de overvægtige lever i høj-

indkomstlandene, hvor stadigt flere har et ikke-fy-

sisk krævende og stillesiddende arbejde. Stigende 

velstand har endvidere betydet et ændret trans-

portmønster og ikke mindst et stigende forbrug af 

animalske produkter og mejeriprodukter, som har 

et højt indhold af mættet fedt. Hertil kommer, at 

en stadig større del af den daglige kost består af 

præfabrikeret og industrielt fremstillede fødeva-

rer, som ofte har et højt indhold af sukker og fedt.  

Nyt er det imidlertid, at overvægt og fedme også 

er i hastig fremgang i lav- og mellemindkomstlan-

dene. Her har afvandringen fra land til by og der-

med en stigende urbanisering imidlertid været et 

nyt fænomen i de sidste 30-40 år. Processen er 

imidlertid mere omfattende end tidligere i Europa, 

ikke mindst på grund af en eksplosiv befolknings-

tilvækst.  

Figur 1 Forskellige faktorer som er årsag til sult og fattigdom 
og som indbyrdes påvirker hinanden (O.Leholt) 

http://www.frberg-hf.dk/otto/geografi/hf-geografi-erhverv.asp
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs311/en/
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs311/en/
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Arealanvendelsen 
Den vigtigste ressource i forhold til verdens føde-

vareproduktion er landbrugsjorden. Det er imid-

lertid en begrænset ressource.  

Af Jordens samlede beboelige landarealer anven-

des 50 % til landbrugsproduktionen (se figur 2). 

Heraf anvendes mere end ¾ dele til græsningsare-

aler eller til produktion af foder til husdyrene og 

dermed til vores animalske fødevarer. Det sam-

lede areal svarer til størrelsen af de amerikanske 

kontinenter! Kun 23 % af landbrugsarealerne an-

vendes til dyrkning af vegetabilske fødevarer til 

mennesker, så som korn, ris og majs. Inkluderet 

heri er også plantager med flerårige afgrøder, som 

f.eks. palmeolier, kaffe, te, bomuld m.v.   

Det skal dog retfærdigvis siges, at mange af de 

arealer som i dag bruges til permanent græsning 

for husdyr, ikke er velegnede til dyrkning af plan-

teafgrøder. Dette skyldes oftest manglende nedbør 

og en næringsfattig jord, men hvor den nøjsomme 

græsvækst kan udnyttes maksimalt af husdyrene.   

 

Mens verdensbefolkningen er mere end fordoblet 

fra 1960-2015, så er verdens samlede landbrugs-

arealer kun vokset med ca. 25 %.  Udvidelsen af 

landbrugsarealerne har alene fundet sted i lav- og 

mellemindkomstlandene, mens landbrugsarea-

lerne i højindkomstlandene er faldet i samme peri-

ode. Udvidelsen af landbrugsarealerne er først og 

fremmest sket gennem fældning af skovområder, 

ikke mindst de tropiske regnskove i Brasilien, In-

donesien, Malaysia. De ryddede skovområder er 

oftest brugt til plantager eller græsning for kvæg. 

Godt 40 % af arealudvidelsen er skabt gennem en 

fordobling af de kunstvandede arealer. 70 % af 

verdens forbrug af ferskvand, anvendes i land-

brugsproduktionen.Dette har mange steder ført til 

voldsom reduktion i grundvandsreserverne, lige-

som hyppig kunstvanding fører til tilsaltning af 

jorden.  

Der er fortsat store uopdyrkede landområder i ver-

den, som teoretisk set kan opdyrkes. Problemet er 

blot, at disse områder især findes i enkelte lande i 

Afrika og Sydamerika og ofte er dækket af regn-

skov. Skovfældningen er yderst problematisk, da 

den ødelægger levesteder for en lang række af 

klodens sjældne og truede dyrearter. 

Den fortsatte befolkningstilvækst og den stigende 

urbanisering vil nødvendigvis føre til yderligere 

nedgang i landbrugsarealerne. Hertil kommer, at 

Figur 2 Den globale arealanvendelse i relation til landbruget 2014. Kilde: www.ourworldindata.org  

http://www.frberg-hf.dk/otto/geografi/hf-geografi-erhverv.asp
http://www.ourworldindata.org/
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store landbrugsområder hvert år bliver ødelagt 

(jorderosion) som følge af alt for intensiv dyrk-

ning af jorden. 

Befolkningspresset på jorden  
I takt med at verdensbefolkningen er eksploderet 

siden 1960, er presset på de naturlige ressourcer, 

som landbrugsjord, ferskvand og de naturlige øko-

systemer steget voldsomt.   

Befolkningspresset viser sig først og fremmest i et 

mindre landbrugsareal pr. indbygger. Se figur 

3. Mens der i 1960 var gennemsnitligt 0.37 hek-

tar landbrugsjord pr. indbygger i verden, er tallet i 

2014 næsten halveret til 0,19 hektar.  Der er dog 

store forskelle landene imellem. I lavindkomstlan-

dene er der kun 0,21 ha / indb., mens man i høj-

indkomstlandene har ca. 50 % mere med 0,30 

ha/indb. 3 Særligt stort er befolkningspresset i de 

folkerige stater i Asien som Japan, Kina, Indone-

sien, Bangladesh og Indien m.fl.  

Trods det faldende landbrugsareal pr indbygger er 

det siden 1960 lykkedes at øge verdens samlede 

kornproduktion med 400 %. Dette skyldes først og 

fremmest udviklingen af nye produktionsmetoder, 

som har givet en mere effektiv udnyttelse af såvel 

jorden som arbejdskraften. I det følgende skal vi 

se hvordan dette er sket. 

                                                           
3 Data fra http://data.worldbank.org/indica-
tor/AG.LND.ARBL.HA.PC?end=2014&start=1961&view
=chart  

Produktivitet i landbruget  
Hvor effektivt landmanden forstår at udnytte jor-

den, viser sig i høstudbyttet, dvs. hvor mange kilo 

korn/ ris / majs etc. der kan høstes pr. hektar land-

brugsjord. Indtil 1940 lå høstudbyttet for majs i 

USA på knap 2 ton / ha. I dag er høstudbyttet næ-

sten 11 t./ha. eller mere end 5 gange så højt.  Den 

samme udvikling ses for stort set alle afgrøder.  

Der er flere årsager til den eksplosive udvikling. 

For det første blev det fra 1940’erne almindeligt at 

anvende kunstigt fremstillet gødning – såkaldt 

kunstgødning, som indeholder de vigtigste plante-

næringsstoffer, som kvælstof, fosfor og kalium, 

den såkaldte NPK -gødning. Hermed var land-

mændene ikke længere afhængige af, hvor meget 

naturgødning de kunne få fra husdyrene, men 

havde i princippet ubegrænset adgang til gødning.  

For det andet skete der op gennem 1950-60’erne 

en kraftig forædling af kornsorterne til sorter, som 

gav et større udbytte pr aks – dvs. flere korn på 

hvert strå.  For det tredje kom anvendelsen af pe-

sticider eller sprøjtemidler til bekæmpelse af in-

sekter, svampeangreb og ukrudt, som tidligere 

havde gjort store indhug i høstudbyttet. Endelig 

blev også metoderne til kunstvanding og bearbejd-

ning af jorden forbedret og bidrog til et øget høst-

udbytte.  

Figur 3 Opdyrket areal pr. indbygger i udvalgte regioner 1961-
2014 

Produktionsfaktorer -  teori:  

I enhver form for landbrugsproduktion (og 

anden virksomhed) taler man om begrebet 

produktionsfaktorer, hvilket slet og ret bety-

der; de faktorer som bidrager til produktio-

nen. Der skelnes mellem tre produktionsfak-

torer: jord, arbejdskraft og kapital. Ved ka-

pital forstås investeringer i redskaber, ma-

skiner, hjælpestoffer (gødning, pesticider, 

frø m.v.)  

http://www.frberg-hf.dk/otto/geografi/hf-geografi-erhverv.asp
http://data.worldbank.org/indicator/AG.LND.ARBL.HA.PC?end=2014&start=1961&view=chart
http://data.worldbank.org/indicator/AG.LND.ARBL.HA.PC?end=2014&start=1961&view=chart
http://data.worldbank.org/indicator/AG.LND.ARBL.HA.PC?end=2014&start=1961&view=chart
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På denne måde har man øget produktiviteten af en 

afgørende produktionsfaktor i landbruget, nemlig 

jorden. Jordens høstudbytte kan også betegnes 

som arealproduktiviteten. Altså produktionen pr. 

arealenhed opgjort i kilo pr. hektar. For verden 

som helhed er det gennemsnitlige høstudbytte pr. 

hektar steget fra 1400 kg i 1960 til 3900 kg / ha. i 

2014.  

 

Arealproduktiviteten (eller høstudbyttet) er dog 

meget forskellig fra sted til sted. Alene i Danmark 

er høstudbyttet på de lerholdige jorde på øerne ca. 

50 % højere end på de mere sandede jorde i Vest- 

og Sønderjylland. Men også mellem landegrup-

perne er der meget store forskelle som vist herun-

der.  

Tabel 1 Gennemsnitlig høstudbytte (ton / ha. ) 2001-12. 

 Hvede Ris Majs 

Lavindkomst lande 1,82 3,3 1,54 

Lavere mellemindk. 2,74 3,65 2,74 

Højere mellemindk. 2,67 5,28 4,41 

Højindkomst lande 3,5  6,64 8,99 

Verden  2,92  4,16 4,87 
Kilde: FAO “The Future og food and agriculture” 2017 s. 47  

www.fao.org/3/a-i6583e.pdf  

De meget højere høstudbytter i højindkomstlan-

dene skyldes ikke kun den øgede arealproduktivi-

tet, men også en mere effektiv udnyttelse af den 

anden produktionsfaktor; arbejdskraften. Dette er 

sket gennem en udbredt mekanisering af landbru-

get efter 1950. Endnu i 1940’erne var arbejdskraf-

ten den vigtigste produktionsfaktor i det danske 

landbrug, , mens kapitalen bestod af trækdyr, 

plove og hestetrukne mejetærskere. Med stigende 

lønninger blev det rentabelt at erstatte arbejdskraf-

ten med maskiner, sådan som det skete med me-

kaniseringen af det danske landbrug efter 1950. 

Først kom traktoren til erstatning for hestene og i 

1960’erne malkemaskiner og senere en egentlig 

automatisering med malkerobotter, automatisk 

fodring og udmugning i dyrestaldene.   

Fra at være et arbejdsintensivt landbrug, hvor ar-

bejdskraften var den vigtigste produktionsfaktor, 

betød mekaniseringen, at landbruget blev kapital-

intensivt, hvor maskiner og andre hjælpemidler 

blev den vigtigste produktionsfaktor. 4 

Resultatet af denne mekanisering og automatise-

ring var både en stigende arbejdsproduktivitet 

(=produktion pr ansat) og en stigende arealpro-

duktivitet (= produktion pr. hektar). Sagt på en an-

den måde, havde man opnået en mere effektiv ud-

nyttelse af de to første produktionsfaktorer; jord 

og arbejdskraft.  

De lavere høstudbytter i lav- og mellemindkomst-

landene skyldes først og fremmest, at landbruget 

ikke er blevet mekaniseret i samme grad som i 

højindkomstlandene. Arbejdskraften er ofte den 

vigtigste produktionsfaktor, og landbruget kan 

derfor betegnes arbejdsintensivt.  

Samtidigt er brugen af kunstgødning i mange til-

fælde – ikke mindst i Afrika - væsentlig mindre 

end i højindkomstlandene. Det skyldes ofte, at 

bønderne kun har meget små jordarealer, og der-

for har en begrænset indtjening og således ikke 

har råd til at investere i moderne hjælpemidler 

som maskiner, kunstgødning og højt forædlede 

kornsorter.  Resultatet er lave høstudbytter, en 

ringe indtjening, fattigdom – og i værste fald un-

derernæring.   

 

                                                           
4 Se nøgletal for landbrugsudviklingen i Danmark 1950-
2010 på www.frberg-hf.dk/otto/geografi/er-
hverv/strukturudvikling-1950-2010.jpg  

Figur 4 Befolkning, energiforbrug og dyrket areal pr indb   
(kilde: Geografihåndbogen s. 317 Fig 8.39) 

http://www.frberg-hf.dk/otto/geografi/hf-geografi-erhverv.asp
http://www.fao.org/3/a-i6583e.pdf
http://www.frberg-hf.dk/otto/geografi/erhverv/strukturudvikling-1950-2010.jpg
http://www.frberg-hf.dk/otto/geografi/erhverv/strukturudvikling-1950-2010.jpg
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Den Grønne Revolution  
Verdensbefolkningens vækst efter 1950 var stort 

set koncentreret til de såkaldte udviklingslande, 

ikke mindst i Asien og Afrika og i mindre grad i 

Latinamerika. Det stigende pres på jorden fra en 

eksplosivt voksende befolkning truede mange ste-

der med at skabe social og politisk uro i takt med 

at kampen om begrænsede ressourcer som land-

brugsjorden blev skærpet.  

Dette var baggrunden for det, som skulle blive 

kendt som Den Grønne Revolution. Tanken var, 

at man kunne modvirke social og politisk ustabili-

tet på grund af fortsat fattigdom ved at øge høst-

udbyttet og dermed sikre bønderne bedre indtje-

ningsmuligheder.  

Den Grønne Revolution var baseret på nye foræd-

lede kornsorter, den mexicanske dværghvede og 

senere den såkaldte dværgris eller mirakel ris 

(IR8). De nye kornsorter havde kortere strå og ud-

nyttede derfor næringsstofferne til at danne flere 

korn pr. aks. De lavere planter skyggede heller 

ikke så meget for hinanden, som de traditionelle 

sorter gjorde. De første forsøg i Mexico i starten 

af 1960’erne viste, at man med brug af store 

mængder kunstgødning og kunstvanding kunne 

fordoble høstudbyttet med den nye dværghvede. 

Samme resultater opnående man i slutningen af 

19060’er med mirakel-risen, som især blev ud-

bredt i Sydøstasien, ikke mindst Indien, Pakistan, 

Bangladesh, Indonesien, Filippinerne og Kina.   

Den Grønne Revolution blev dog gennemført på 

meget forskellig vis og med varierende succes.  

 

I Latinamerika skete der en betydelig mekanise-

ring af landbruget, som øgede arbejdsproduktivi-

teten, ligesom man anvendte nye højt ydende 

hvede- og majssorter. I Asien var det primært de 

nye rissorter, som blev anvendt sammen med 

kunstgødning, pesticider og kunstvanding. Her var 

der rigeligt med arbejdskraft og derfor ikke noget 

økonomisk behov for at en egentlig mekanisering. 

Hertil kom, at bøndernes landbrugsarealer var me-

get små og derfor ikke velegnede til brug af ma-

skiner. Landbruget i Sydøstasien er derfor fortsat 

meget arbejdskrævende og må betegnes som ar-

bejdsintensivt.  

Det store befolkningspres på jorden har nødven-

diggjort en meget intensiv udnyttelse, og gennem 

et stigende forbrug af sprøjtemidler og kunstgød-

ning er det lykkedes at øge arealproduktiviteten 

og gøre de folkerige nationer som Kina og Indien 

selvforsynende med basale fødevarer. I det østlige 

Asien steg arealudbyttet således fra ca. 1400 kg 

/ha. til knap 5.000 kg/ha. i perioden 1961-2014. 

Afrikas landbrug 
Den Grønne Revolution blev aldrig den samme 

succes i Afrika, som man havde set det i Asien. 

Dette skyldes nok flere forhold.  

For det første var befolkningspresset på jorden 

langt mindre i Afrika i 1960-70’erne end tilfældet 

var i Asien. For det andet havde de nye selvstæn-

dige afrikanske stater ikke fået etableret et admi-

nistrativt system eller en økonomisk og fysisk in-

frastruktur, som gjorde det muligt at forsyne kon-

tinentets bønder med de nye produktionsmidler.  

Således er store dele af afrikanske småbønder 

fortsat henvist til hårdt manuelt arbejde med jor-

den. I store dele af Afrika syd for Sahara anvendes 

ikke husdyr (okser /heste) som trækkraft i land-

bruget, og man har derfor heller ikke den natur-

gødning, som husdyrene ellers kan levere. Forkla-

ringen herpå er den afrikanske Tsetseflue, som 

overfører dødelige sygdomme til husdyrene og gi-

ver sovesyge til mennesker, og som derfor har 

gjort husdyrholdet mindre udbredt i Afrika. 

Kvinde bearbejder jorden med hakke et sted i Afrika. Jordens 
rødlige farve skyldes et højt indhold af jern, men jorden er 
samtidig fattig på næringsstoffer. 

http://www.frberg-hf.dk/otto/geografi/hf-geografi-erhverv.asp
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Landbruget forblev i høj grad baseret på arbejds-

intensive metoder og med en meget lav arealpro-

duktivitet (se figur 6). For Afrika syd for Sahara 

var det gennemsnitlige høstudbytte på 805 kg i 

1961 og i 2014 kun på 1.450 kg. pr. hektar. Det 

lave høstudbytte kan dels forklares med det ringe 

forbrug af gødning og pesticider og dels, at den 

afrikanske tropejord generelt har et meget lavt 

indhold af plantenæringsstoffer. Hertil kommer en 

sæsonbestemt og uregelmæssig nedbør, som gør 

vand til en begrænsende ressource i afrikansk 

landbrug.  

De manuelle arbejdsmetoder har fastholdt det afri-

kanske landbrug som et familiedrevet småbrug, 

hvor man kun opdyrker et lille jordareal som kan 

sikre familiens overlevelse. Denne form for land-

brug kaldes for subsistenslandbrug. Et eventuelt 

overskud sælges på lokale markeder. Her, som i 

mange andre udviklingslande, gør de ringe indtje-

ningsmuligheder i landbruget, at mange unge, 

særligt mænd, forlader landområderne og søger 

mod storbyerne eller migrerer. I mange afrikanske 

lande oplever man derfor, at landbrugsproduktio-

nen i høj grad er overladt til kvinderne, og at man 

flere steder mangler arbejdskraft i landområderne. 

Ved siden af det traditionelle subsistenslandbrug 

finder man også en moderne landbrugssektor i Af-

rika. Det findes først og fremmest i de store plan-

tager, som producerer tropiske landbrugsproduk-

ter som kaffe, te, kakao og palmeolier. Disse plan-

tager ligger oftest på de bedste jorde, og produkti-

onen herfra går stort set udelukkende til eksport. 

Da plantagerne er en vigtig kilde til valutaindtje-

ning for de enkelte lande, er det også disse som 

modtager politisk og økonomisk støtte fra regerin-

gerne. Omvendt negligeres det afrikanske familie-

landbrug ofte af regeringerne.    

Selvom Den Grønne Revolutions produktionsme-

toder har sikret en stigende fødevareproduktion, 

så har det i mange tilfælde været på bekostning af 

miljøet. Det store forbrug af kunstgødning og pe-

sticider har ført til forurening af vandløb og flo-

der, ligesom grundvandet i mange tilfælde er ble-

vet stærkt forurenet. Kunstvanding har mange ste-

der medført tilsaltning af landbrugsjorden. Ingen 

steder er disse miljøomkostninger mere tydelige 

end i Kina.  

 

Figur 5 Kornproduktionen i ton 1961-2014 i udvalgte regio-
ner. Kilde: World Bank 

Figur 6:  Kornudbytte (arealproduktiviteten) i kg pr. hektar d. 
Kilde: World Bank 

Figur 7:  Gødningsforbrug i kg / ha. Dyrkbar jord i udvalgte 
regioner Kilde: World Bank 

http://www.frberg-hf.dk/otto/geografi/hf-geografi-erhverv.asp
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Mennesker, jord og miljø i Kina. 
Få steder er befolkningspresset på jorden så vold-

somt som i Kina. Med ca. 20 % af verdens befolk-

ning og kun 7 % af verdens landbrugsjord og 5 % 

af vandressourcerne, har jord og vand i århundre-

der været den begrænsende faktor for Kinas føde-

vareproduktion. Derfor har man i århundreder 

bygget mægtige vandingskanaler for at skaffe 

vand fra Kinas floder til landbruget. Ligesom man 

i det sydlige og bjergrige Kina har udgravet terras-

ser på skråninger og bjergsider for at skaffe nok 

landbrugsjord.  

Sult og hungersnød har derfor også været et tilba-

gevendende fænomen i Kinas tusindårige lange 

historie. Sidst var i 1959-61, under Maos kam-

pagne kaldet ’Det Store Spring Fremad’, hvor 

mere end 30 mio. kinesere døde af sult. Siden da 

er Kinas befolkningstal mere end fordoblet fra 

660 mio. til 1380 mio. mennesker. Dette har skabt 

et voldsomt pres på de naturlige ressourcer ikke 

mindst landbrugsjord og ferskvand. Kinas land-

brugsarealet pr. indbygger er derfor halveret fra 

0,16 hektar i 1961 til i dag kun 0.08 ha/indb. 

Trods dette er det lykkedes for Kina at øge land-

brugsproduktion voldsomt i de sidste mange år-

tier. Det skyldes ikke mindst de økonomiske re-

former, som blev i iværksat af Mao Zedongs efter-

følger Deng Xiaoping efter 1978. Landbrugskol-

lektiverne blev opløst, familiebruget genindført og 

                                                           
5 Tallene her og i det følgende bygger på Judith Sha-
piro: China’s enviromental challenges, 2016 

planøkonomien gradvist afløst af markedsøko-

nomi. Reformerne førte til en markant stigning i 

landbrugsproduktionen over hele Kina og gav 

bønderne en materiel levestandard, som de aldrig 

tidligere havde haft.  

Reformpolitikken i landbruget blev i 1990’erne 

fulgt op af en omfattende og hastig industrialise-

ring i Kinas storbyer, som førte til, at Kina efter år 

2000 blev kendt som ’Verdens fabrik’. Da Mao 

Zedong døde i 1976, var Kina endnu et af verdens 

fattigste lande. 35 år senere var Kina den næst-

største økonomi i verden, kun overgået af USA.  

Den stigende landbrugsproduktion i Kina (se figur 

5) blev blandt andet opnået ved at udnytte alle til-

gængelige jordressourcer. Opdyrkningen af bjerg-

sider og skråninger havde man praktiseret i år-

hundreder. Fra 1960’erne begyndte man at bruge 

teknologierne fra den Grønne Revolution. Da 

kunstgødning og sprøjtemidler var subsidieret af 

staten, steg forbruget voldsomt og ligger i dag 

langt højere end i andre lande - se figur 7.   

Kinas ekstraordinære økonomiske udvikling har 

løftet mere end 500 mio. mennesker ud af absolut 

fattigdom og skabt en velstående middelklasse på 

mere end 100 mio. mennesker. Men udviklingen 

har haft alvorlige omkostninger for miljøet og der-

med befolkningens sundhed.  

Miljøproblemerne i Kina er overvældende og om-

fatter ikke bare forurening af jord og vand, men 

tillige erosion og ørkenspredning som følge af 

skovfældning og overgræsning. Mere end 10 % af 

Kinas landbrugsjord er ødelagt af forurening, og 

hertil kommer syreregn og en omfattende luftforu-

rening – kendt som ”Airpocalypsen”. Luftforure-

ningen kommer ikke bare fra industrien og millio-

ner af biler, men også fra de kulfyrede kraftvær-

ker, som endnu i 2013 tegnede sig for 67 % af Ki-

nas energiforbrug. På grund af luftforureningen er 

levealderen i det nordlige Kina 5,5 år kortere end i 

det sydlige Kina. 5 

Miljøproblemerne i Kina er specielle ved den ha-

stighed og det omfang, som de har alene i kraft af 

 Terrasselandbrug i det sydlige Kina. Kina har godt 20 % af 
verdens befolkning men kun 7 % af landbrugsjorden. Alle m2 
må udnyttes optimalt. 

http://www.frberg-hf.dk/otto/geografi/hf-geografi-erhverv.asp
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befolkningens størrelse og den hastige økonomi-

ske udvikling. Men de samme problemer har vi 

oplevet i vesten for blot få årtier siden.  

Vandforureningen omfatter mere end halvdelen af 

Kinas floder, søer og grundvandsressourcer. 28 % 

af Kinas floder er så forurenede, at vandet er ubru-

geligt i landbrugsproduktionen, og mere end 60 % 

grundvandsreserverne er forurenede i svær eller 

nogen grad, så mere end 300 mio. kinesere ikke 

har adgang til rent drikkevand. Samtidigt falder 

grundvandsstanden drastisk i storbyerne som 

følge af et stigende vandforbrug.  

Over de sidste 10-15 år har kineserne oplevet et 

stigende antal miljø- og fødevareskandaler, som 

følge af den stigende udledning af kemikalier fra 

virksomheder, landbrug og de nye megabyer (> 10 

mio. indb).  

Mest kendt og berygtet er historien fra 2008, hvor 

man fandt modermælkserstatning, som var tilsat 

kemikaliet melamin for at øge proteinindholdet i 

mælken. Ca.  300.000 spædbørn blev syge af 

mælken, og seks døde af nyreproblemer. Kemika-

lieforbruget er enormt i landbruget med det resul-

tat, at frugt og grøntsager ofte er stærkt forure-

nede. Andre historier handler om ris iblandet po-

lyester, fisk med farvestoffer for at give dem den 

eftertragtede gyldne farve m.m. 

Centralregeringen i Beijing har i de sidste 10-15 

år indført en omfattende og meget progressiv mil-

                                                           
6 Kilde: www.nationalgeographic.com/what-the-world-

eats/ 

jølovgivning, men problemet er, at lovene ofte bli-

ver ignoreret på lokalt plan, hvor økonomiske in-

teresser har første prioritet.  

For Danmark er Kina et attraktivt marked, ikke 

bare for vores fødevarer, mælkepulver og svine-

kød, men også for vores miljøteknologier i forhold 

til affaldshåndtering, fjernvarme og spildevands-

rensning.  

Med den stigende urbanisering i Kina og den vok-

sende middelklasse er kinesernes kostvaner også 

under forandring – se tabel 2.  

Tabel 2: Kina – dagligt kalorieforbrug pr. indb. og for-

deling i % på forskellige fødevarer, 1961, 1985 og 

2011. 6 

 1961 1985 2011 
Kcal pr. indb  1.415 2.429 3.073 
Korn og ris  57  69 47 
Grøntsager  26 10 15 
Mejeriprodukter 1 2 6 
Sukker / fedt  6 9 11 
Kød 2 7 17 
Andet … 8 3 4 

 

Mest bemærkelsesværdigt er ikke bare en fordob-

ling af kalorieforbruget siden 1961 – hvor der var 

hungersnød -  men den stigende andel af sukker, 

fedt og kød i kinesernes kost. Hvor kosten tidli-

gere stort set udelukkende var vegetabilsk, er ko-

sten blevet mere og mere animalsk. Nogen vil sige 

at kineserne spiser mere vestligt, men det er dog 

en tilsnigelse.  

Enhver, der har besøgt Kina vil vide, at kinesernes 

kost generelt er langt mere sammensat, vegeta-

bilsk og avanceret end vi finder det i vesten.  Men 

fastfoodkæder som KFC, McDonalds og Star-

bucks har også præget gadebilledet i Kina i de sid-

ste 10-20 år. I dag kan man også – hvis man er 

heldig -  finde en bagerbutik, hvor der sælges lyst 

brød og søde kager, men den almindelige ’Fedt-

forskrækkelse’ i vesten har dog endnu ikke nået 

kineserne. 

Spildevand udledes i havet et sted i Kina. Over 80 % af Kinas 
kystområder er stærkt forurenede. 

http://www.frberg-hf.dk/otto/geografi/hf-geografi-erhverv.asp
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Jord, kost og miljø 
Ligesom kalorieforbruget i verden er meget for-

skelligt fra region til region, er også kostsammen-

sætningen forskellig. Den største forskel går mel-

lem kostens indhold af animalske og vegetabilske 

fødevarer. De animalske fødevarer har et højt ind-

hold af livsvigtige proteiner (og aminosyrer) og 

fedt. Men bagsiden af ’bøffen’ er, at de animalske 

produkter kræver store landbrugsarealer til pro-

duktion af foder og tillige et stort vandforbrug.  

Mere end en 1/3 del af verdens kornproduktion 

anvendes i dag til dyrefoder. Hertil kommer de 

miljømæssige konsekvenser for vandmiljøet og 

klimaet.  

Ressourceforbruget gælder ikke mindst i forhold 

til at skaffe landbrugsarealer til produktion af hus-

dyrfoder. Opfodring af husdyr forbruger mere 

energi i form af vegetabilsk foder (Kcal), end der 

ender på vores tallerken i form af animalske føde-

varer. Men der er stor forskel på energitabet for 

forskellige animalske produkter. 

Man taler om begrebet "konverteringseffektivitet 

for husdyr", som angiver hvor stor en % del af de 

Kcal og proteiner som husdyrene indtager, som 

omsættes til animalsk menneskeføde. Beregning 

af konverteringseffektiviteten er meget komplice-

ret, og man kan derfor finde mange forskellige tal 

herfor.  

Almindeligvis siger man at der går 6-7 vegetabil-

ske Kcal. for at producere én animalsk Kcal. Der 

er imidlertid stor forskel på foderforbruget ved 

opfodring af de forskellige husdyr. Generelt siger 

man, at der skal 2 Kg korn til at producere ét kilo 

kylling, fire kilo korn til ét kilo svinekød og hele 

syv kilo korn til ét kilo oksekød.  

Det generelle billede er dog tydeligt: Mejeripro-

dukter giver den største konverteringsrate (udnyt-

telsesgrad) af de Kcal. og proteiner, som malkekø-

erne har indtaget. Herefter følger æg, kyllinger og 

                                                           
7 http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-
9326/8/3/034015/meta;jsessio-
nid=AD2A09E3500630E631A78B78D700EF09.ip-10-40-
1-105 

svinekød. Det største tab af energi og protein fin-

der vi ved fremstilling af oksekød, hvor kun 3-5 % 

af den mængde Kcal. og proteiner, som kødkvæ-

get har spist ender på vores tallerken.  

Tabel 3: Konverteringseffektivitet for husdyr i % 7 
 Mejeri Æg Kylling Svin Bøf 

Kcal   40 22 12 10 3 

Protein 43 35 40 10 5 

 
Hertil kommer forbruget af ferskvand til kunst-

vanding af marker og drikkevand til dyrene og 

vandforbrug i slagterier m.v. Det anslås således, at 

vandforbruget til fremstilling af et kilo oksekød i 

USA er 1600 liter, mens der kun bruges 186 l. 

vand til et kilo svinekød og lidt mindre til kyllin-

ger og æg. 8    

Kultur, jord og kødforbrug 
Verdens samlede kødproduktion er næsten fire-

doblet fra 78 mio. t. i 1963 til 308 mio. t. i 2013.  

Mens kødforbruget har ligget nogenlunde stabilt i 

højindkomstlandene, så er det ikke mindst i de 

nye vækstøkonomier i Asien, at kødforbruget har 

været stigende i de sidste 2-3 årtier. Kødforbruget 

afspejler således forbrugernes økonomiske res-

sourcer, den stigende urbanisering og den vok-

sende middelklasse i de nye globale vækst økono-

mier.  

 

Hvilke typer af kød der spises, afhænger dels af 

økonomien og dels af traditioner, kultur og religi-

øse dogmer. Muslimerne må ikke spise svinekød, 

og hinduerne i Indien bør ligeledes undgå kød, 

men spiser dog fjerkræ. I Kina er svinekød særligt 

populært, hvilket også gælder i Europa og Rus-

land. I USA fortrækker man oksekød og kyllinger. 

I Afrikanske lande er kødforbruget meget lille og 

består hovedsageligt at fåre- og gedekød.  

Traditionelt set vil sammensætning af kødforbru-

get afspejle mængden af tilgængelig landbrugs-

jord og dermed muligheden for at skaffe foder til 

husdyrene. Det er derfor ikke mærkeligt, at kine-

serne er glade for svinekød, da svineopdræt er 

8 Kilde: www.nationalgeographic.com/foodfea-
tures/meat/  

http://www.frberg-hf.dk/otto/geografi/hf-geografi-erhverv.asp
http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/8/3/034015/meta;jsessionid=AD2A09E3500630E631A78B78D700EF09.ip-10-40-1-105
http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/8/3/034015/meta;jsessionid=AD2A09E3500630E631A78B78D700EF09.ip-10-40-1-105
http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/8/3/034015/meta;jsessionid=AD2A09E3500630E631A78B78D700EF09.ip-10-40-1-105
http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/8/3/034015/meta;jsessionid=AD2A09E3500630E631A78B78D700EF09.ip-10-40-1-105
http://www.nationalgeographic.com/foodfeatures/meat/
http://www.nationalgeographic.com/foodfeatures/meat/
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langt mindre ressourcekrævende end f.eks. malke-

køer og slagtekvæg. Omvendt i USA og Austra-

lien hvor man har rigeligt med landbrugsjord og 

græsningsarealer. Her har oksekød stået øverst på 

menuen. Som tidligere nævnt har kvægproduktio-

nen i Afrika været begrænset af tsetsefluen, og 

den lave produktivitet i landbruget har lagt en na-

turlig dæmper på produktionen af husdyrfoder og 

dermed produktionen af animalske fødevarer.  

Der er ingen tvivl om, at efterspørgslen efter ani-

malske fødevarer vil stige i årene fremover i takt 

med en stigende levestandard i mellemindkomst-

lande. I Danmark producerer vi mere end 12 mio. 

slagtesvin om året, og største delen af de forarbej-

dede fødevarer eksporteres. Men en stor del af fo-

derstofferne til de mange dyr består af importe-

rede sojabønner fra bl.a. Sydamerika. I Kina har 

den animalske fødevareproduktion for længst 

overgået USA (se figur 8), og denne vækst er lige-

ledes baseret på en stigende import af foderstoffer 

fra blandt andet Afrika og Latinamerika.   

Mange vil mene, at dette er spild af ressourcer, 

som kunne anvendes mere effektivt til fremstilling 

af korn til menneskeføde. Det samme gælder i øv-

rigt, når landbrugsjord bruges til fremstilling af 

biobrændsler for at reducere vores CO2 udslip. Er 

dette bæredygtigt?  

Allerede i midten af 1990’erne udtrykte man be-

kymring over, hvad kinesernes stigende kødfor-

brug ville betyde for fødevarepriserne i verden. 

Den stigende efterspørgsel er selvfølgelig en 

umiddelbar fordel for lande, der som Danmark, 

producerer et overskud af fødevarer. Omvendt er 

det en økonomisk belastning for de lande, der som 

de fattige afrikanske lande, skal dække en stor del 

af deres fødevareforbrug gennem import. 

Politisering af kosten 
Spørgsmålet om, hvad vi spiser er blevet et emne, 

som er dybt politiseret; altså genstand for forskel-

lige politiske holdninger, moralske og etiske vær-

dier.  

For mange forbrugere i den vestlige verden er 

kostsammensætningen blevet en indikator på per-

sonlig livsstil og eget ansvar for den personlige 

sundhed. Kosten ses her som en vigtig årsag til en 

lang række 'livsstilssygdomme' som fedme, diabe-

tes, hjerte- og karsygdomme, kræft m.v.  

Fra starten af 00'erne blev amerikanernes kost-

sammensætning en del af en ny kulturkrig mellem 

den almindelige amerikaner, som spiser Hambur-

gere og fastfood, og en progressiv liberal elite 

som sværger til lokalt producerede, økologiske rå-

varer og hjemmelavet sund mad. Samme bevægel-

ser kendes fra Europa med Jamie Oliver og Claus 

Meyer og Nyt Nordisk Køkken i Danmark.  

Det politiske budskab i debatten er, at en animalsk 

baseret kost ikke er bæredygtig; det er ikke bare 

spild af ressourcer i form af jord, vand og næ-

ringsstoffer, men indebærer tillige mishandling af 

husdyrene i opstaldning, anvendelse af vækst-

fremmende hormoner, transport og slagtning.  

Hertil kommer de miljøpåvirkninger, som husdyr-

holdet har i form af udledning af næringsstoffer til 

vandmiljøet, skovfældning og formindsket biodi-

versitet. Endelig kritiseres husdyrproduktionens 

bidrag til udledningen af drivhusgasser ikke 

mindst i form af metan.  

  

Figur 8: Kødproduktion i udvalgte lande / regioner i mio. ton 
kilde: www.quora.com/How-widely-accepted-is-the-link-bet-
ween-meat-consumption-and-climate-change  

http://www.frberg-hf.dk/otto/geografi/hf-geografi-erhverv.asp
http://www.quora.com/How-widely-accepted-is-the-link-between-meat-consumption-and-climate-change
http://www.quora.com/How-widely-accepted-is-the-link-between-meat-consumption-and-climate-change
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"Cowspiracy" 
For nogle er kostsammensætningen ikke kun et 

spørgsmål om smag og behag, men ses som et 

større og meget omfattende miljømæssigt spørgs-

mål, hvor landbruget og fødevareindustrien frem-

stilles som den største miljømæssige trussel på 

jorden. Det er ikke mindst husdyrproduktionen og 

dens biprodukter, der ses som den største trussel 

mod vores natur og miljø.  

I dokumentarfilmen Cowspiracy 9fremstilles land-

bruget og ikke mindst husdyrholdet, som den mest 

destruktive industri på jorden og som årsag til glo-

bal opvarmning, skovfældning i Amazons, tørke 

m.v. Personlig livsstil er således ikke længere kun 

et spørgsmål om egen sundhed og velvære, men 

tillige et middel til at 'frelse verden'! Budskabet er 

klart: Kun en vegetar er en sand miljøforkæmper! 

Dokumentarfilmen lider dog under ”alternative 

fakta”, som når husdyrproduktionen gøres ansvar-

lig for 51 % af det menneskelige udslip af driv-

husgasser. Det rigtige tal er 15 % 10 

 

Urban farming - her dyrkes salathoved på storbyens tage 

                                                           
9 https://youtu.be/dSjE8xw_-Dg  

Afslutning  
I en globaliseret verden er både mennesker, hus-

dyr og miljø blevet afhængige af hinanden. Vores 

køer og svin er velnærede og fede, men tænker 

næppe over, at de spiser foder som er produceret i 

en anden verdensdel og derefter transporteret over 

oceanerne for at ende i deres fodertrug. Der er in-

gen tvivl om, at denne produktionsform næppe er 

økologisk bæredygtig, og slet ikke hvis kineserne, 

inderne og en dag også afrikanerne skal have 

samme kostvaner som os.  

Måske skal vi i fremtiden se helt nye måder at 

producere fødevarer på. ”Urban farming” med 

drivhuse og nyttehaver på byernes tagterrasser er 

måske mere et politisk ’statement’ end en bære-

dygtig fremtid for verden som sådan. Den nylige 

renæssance for jæger- samler kulturen som Nyt 

Nordisk Køkken og Stenalderkosten repræsente-

rer, vil nok heller ikke sikre menneskeheden brød 

på bordet.  

Måske vil vi i fremtiden udnytte de enorme kalo-

rie- og proteinressourcer som ligger i havene i 

form af tang og alger? Måske skal vi alle være ve-

getarer og spise tofu, eller spise bøffer fremstillet 

fra en 3-D printer? Vil den globale opvarmning 

give nye dyrkningsmuligheder i de nordlige tem-

pererede områder, eller vil nye genmodificerede 

afgrøder kunne øge fødevareproduktionen i Afrika 

og andre steder? Svaret ligger i fremtiden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 http://www.cowspiracy.com/infographic  

Fra væv fra koen udtrækkes stamceller som herefter udvikles 
til muskelvæv i laboratoriet og blandes med farve og fedt for 
at blive til en kunstig fremstillet burger.  
KIlde: https://www.nanalyze.com/2017/10/7-startups-lab-
grown-meat/  

http://www.frberg-hf.dk/otto/geografi/hf-geografi-erhverv.asp
https://youtu.be/dSjE8xw_-Dg
https://youtu.be/dSjE8xw_-Dg
http://www.cowspiracy.com/infographic
https://www.nanalyze.com/2017/10/7-startups-lab-grown-meat/
https://www.nanalyze.com/2017/10/7-startups-lab-grown-meat/
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TEORI: økosystemer  
Landbrugets udvikling over tid kan beskrives som 

udviklingen af forskellige økosystemer, hvor men-

nesket indgreb i naturen bliver stadig mere om-

fattende. 

Det naturlige økosystem  
I tidlig stenalder har mennesket levet som jæ-

gere- og samlere og dermed været en del af et 

naturligt økosystem. Fødegrundlaget var enkelte 

vilde planter og dyr og har kun givet føde til me-

get få mennesker. Menneskets indgreb i naturen 

har været stort set lig 0. Enkelte steder i regnsko-

vene i Sydamerika og Sydøstasien er der endnu 

mennesker, der lever som jægere og samlere.  

Det manipulerede økosystem  
Da mennesket begyndte at dyrke jorden, fjerne-

des dele af den naturlige vegetation (og dyreliv) 

og erstattedes af enkelte udvalgte kulturplanter. 

Dette gav et større og mere sikkert fødegrundlag 

og dermed grundlag for en større befolkningstil-

vækst. Når jorden efter nogle års dyrkning var ud-

pint for næringsstoffer, blev den braklagt og et 

nyt område blev ryddet og opdyrket. Dette kaldes 

for flyttemarksbrug og betegner en arealeksten-

siv driftsform.  

Det transformerede økosystem  
Landbruget er et transformeret – omdannet – 

økosystem, hvor det oprindelige naturlige økosy-

stem er mere eller mindre omdannet til et men-

neskeskabt eller kunstigt økosystem. Her er de 

vilde dyr blevet tæmmet til husdyr, som dels gi-

ver et større fødegrundlag og samtidigt bidrager 

med naturgødning til jorden. Udviklingen af for-

skellige vandingssystemer giver mulighed for at 

forbedre de naturgivne ressourcer (nedbørsman-

gel). Dette giver en mere intensiv udnyttelse af 

jorden, men landbruget har fortsat været meget 

arbejdskrævende eller arbejdsintensivt. 

I det moderne industrialiserede landbrug tilføres 

yderligere energi til økosystemet i form af mo-

derne inputs som maskiner, sprøjtemidler og 

kunstgødning. Brugen af maskiner kræver større 

marker, og mens forbruget af arbejdskraft falder, 

stiger samtidigt arbejdsproduktiviteten (produk-

tion pr beskæftiget).  

Dette landbrug kaldes også for et kapitalintensivt 

landbrug pga. de store investeringer i moderne 

hjælpemidler.  

Figur 9 Simpel model af landbrugets historiske udvikling fra manipuleret til transformeret og globalt landbrugssystem. 

http://www.frberg-hf.dk/otto/geografi/hf-geografi-erhverv.asp
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TEORI: Jordens frugtbarhed.  
Jordbundens frugtbarhed er bestemt af jordbun-

dens indhold af næringsstoffer og jordvand til op-

løsning af disse og fraværet af skadelige gifte eller 

skadedyr, som hæmmer planternes vækst.  

En frugtbar jord består af fem grundlæggende ele-

menter: 

1. Mineraler – som stammer fra nedbrudte 

klipper og indeholder næringsstoffer (N, 

P og K) 

2. Jordvand som kan opløse mineralerne og 

gøre dem tilgængelige for planterne 

3. Hulrum med luft – CO2 og O  

4. Organisk materiale – humus – fra døde 

og nedbrudte planterester 

5. Nedbryderorganismer som kan omsætte 

det døde plantemateriale    

Tilstedeværelsen af mineraler og næringsstoffer i 

jorden vil dog variere voldsomt fra sted til sted, 

først og fremmest som et resultat af forskellige 

klimatiske forhold.  

De mest frugtbare jorde finder man i de tempere-

rede områder som f.eks. i Danmark. Under den 

sidste istid er jorden blevet tilført sedimenter 

(nedbrudte bjergarter, f.eks. grus, sand og ler), 

som er rig på mineraler og næringsstoffer. De løv-

fældende planter, strå fra afgrøder og afføring fra 

husdyrene tilfører jorden dødt organisk materiale, 

som nedbrydes af svampe og orme.  

Herved dannes der humus som er rigt på plante-

næringsstoffer.   

Det er det høje indhold af humus i den danske 

jordbund, som giver den brune farve. Samtidigt 

sørger frostperioder for at slå skadedyr og insekter 

ihjel.  

Omvendt i de tropiske områder. Her har der ikke 

været istider, og gennem mange millioner år er 

bjergarterne blevet stærkt forvitrede, og jorden er 

udvasket for mineraler og næringsstoffer under 

den kraftige tropiske nedbør.  

Selv i regnskoven er jorden ikke særlig frugtbar. 

Det skyldes, at dødt organisk materiale nedbrydes 

meget hurtig på grund af høje lufttemperaturer og 

høj fugtighed. De frigivne næringsstoffer vil der-

for hurtigt blive optaget i den naturlige plante-

vækst og bliver ikke opmagasineret i jordbunden 

som humus, sådan som tilfældet er i de tempere-

rede områder.  Mens den tropiske jordbund er fat-

tig på humus, er den til gengæld rig på jern- og 

aluminiumsforbindelser, som giver jordbunden 

den karakteristiske røde farve.  

Figur 10 De jordbundsdannende faktorer 

 Luftfoto af skovrydning i Amazonas for anlæggelse af soya-
plantage. Bemærk den røde og næringsfattige jordbund 

 Dansk landbrugsjord - den mørke og brune   farve skyldes det 
store indhold af humus og dermed næringsstoffer i jorden. 

http://www.frberg-hf.dk/otto/geografi/hf-geografi-erhverv.asp
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TEORI: Landbrugstyper   
 

 

Dansk landbrug.  

Moderne maskiner med anvendelse af pesticider 

og sprøjtemidler.  

Kapital – i form af investeringer er den vigtigste 

produktionsfaktor. Vi taler derfor om et kapitalin-

tensivt landbrug. 

 

Arbejdsproduktiviteten er høj, og det samme er 

arealproduktiviteten.  

 

Kødkvæg i USA 

Her er tale om en produktionsform, som ikke kræ-

ver meget arbejdskraft eller investeringer i maski-

ner m.v. Arbejdsproduktiviteten er derfor høj, 

men arealproduktiviteten lav idet der kræves me-

get store arealer til græsning af dyrene.  

Dette betegnes derfor som en arealekstensiv 

driftsform, der er meget pladskrævende- og beteg-

nes en ekstensiv udnyttelse.  

 

 

 

Afrikansk landbrug.  

 

Simple traditionelle hakker bruger til at bearbejde 

jorden.  

Arbejdskraften er fortsat den vigtigste produkti-

onsfaktor, og et sådan landbrug kan betegnes som 

arbejdsintensivt.  

 

Arbejdsproduktiviteten er lav og det samme er 

arealproduktiviteten. 

 

Rismarker i det sydlige Kina 

Mangel på jord har nødvendiggjort anlæggelse af 

terrasser på bjergskråninger.  

Mekanisering er stort set ikke muligt, og arbejds-

kraften er fortsat en vigtig produktionsfaktor.  

 

Arealproduktiviteten er høj, dels p.g.a. et meget 

stort forbrug af gødning men også fordi hver m2 

jord udnyttes optimalt. Det er derfor både et areal-

intensivt og et arbejdsintensivt landbrug. 

http://www.frberg-hf.dk/otto/geografi/hf-geografi-erhverv.asp
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