


Knus det industrielle landbrug i 
klimaretfærdighedens navn

Det er på tide at indse, hvilken kæmpe rolle det industrielle landbrug 
spiller i den eskalerende klimakrise. Klimabevægelsen har med stor 
succes udstillet, hvordan den fossile industri brutalt slår vores planet 
ihjel for at skabe profit, men indtil nu er det industrielle landbrugs 
rolle gået mere ubemærket hen. Dette hæfte vil vise, hvordan 
landbrugsindustrien gennemfører falske og farlige løsninger på 
klimakrisen, kun for at udvide deres markeder og fortsætte med 
business as usual. Lad os, individer og grupper der kæmper for 
klimaretfærdighed på tværs af grænser, udvide klimabevægelsens 
fokus og afvikle det industrielle landbrug sammen. 

Det industrielle landbrug tager land fra småbønder og skaber i stedet 
monokulturel produktion på megaplantager, der producerer afgrøder til 
det globale marked, såsom biobrændsel, dyrefoder og ingredienser i 
forarbejdede fødevarer. De producerer uden nogen omtanke for natur, 
biodiversitet eller lokal fødevaresikkerhed og er en af de store årsager 
til klimakrisen. Det er vurderet, at mellem 44% og 57% af de globale 
drivhusgasudledninger kommer fra det industrielle landbrugssystem. 
Produktionen og brugen af kemisk kunstgødning står alene for 10% 
af udledningerne af globale drivhusgasser hvis industriens brug af 
gas, og derved afhængighed af fracking og ødelæggelse af jordbund, 
medregnes. Der ødelægges store frugtbare landområder i jagten på 
knappe mineraler og billig gas.
 
Det er ikke tilfældigt, at de samme få virksomheder, der producerer 
gødning, pesticider og afgrøder på globalt plan, også er dem, der 
dominerer de internationale processer om landbrugets løsninger på 
klimakrisen. De foreslår løsninger med det formål at udvide   deres 
markeder og profit, f.eks. ved at tvinge småbønder til at anvende 
kemisk gødning, pesticider og patenterede frø. Konsekvenserne af 
deres foreslåede løsninger er, at vi fastholdes i et destruktivt industrielt 
produktionssystem.

STOP  UDNYTTELSEN  AF  JORDEN
Vi er nødt til at stoppe landbrugsindustriens ødelæggende 
praksis og de få virksomheder, der kontrollerer det. Der findes 
allerede gode bud på løsninger såsom agroøkologi, bæredygtige 
landbrugsmetoder og madsuverænitet, der sikrer selvbestemmelse 
over landbrugssystemer. Så lad os knuse det industrielle landbrug 
for klimaretfærdighed. Lad os uddanne os, dele vores viden, oprette 
modstandsnetværk, lave direkte aktioner og ramme produktionen, 
hvor det gør mest ondt. 

I 2019 vil der være en masseaktion i Europa mod en af 
hovedaktørerne i det industrielle landbrugssystem. Aktionen vil 
stoppe ødelæggelsen dér, hvor den skabes, og samtidig nedbryde  
landbrugsindustriens legitimitet.

Vi skal dyrke mad til mennesker ikke afgrøder for profit!



Det industrielle landbrug

Landbruget, som vi kender det i dag, er et resultat af udviklingen af 
industrisamfundet. Især i perioden efter anden verdenskrig har den 
vestlige verdens landbrugsmetoder ændret sig markant til at blive mere 
og mere industrialiserede. Det industrielle landbrug er kendetegnet 
ved: 

•	 Specialisering – Industrilandbruget er typisk specialiseret i én ting 
såsom mælkeproduktion eller kornproduktion.

•	 Mekanisering – Større og større maskiner og ny teknologi betyder, 
at der kun er brug for meget lidt arbejdskraft i industrilandbruget. 
Samtidigt kræver det store investeringer i maskiner og andet 
teknologisk udstyr.

•	 Centralisering – Landbruget koncentreres på færre og større 
landbrug. Jord fra små landbrug bliver opkøbt og sammenlagt, så 
meget få landbrug eller agroindustrielle virksomheder ejer enorme 
landbrugsarealer.

•	 Massiv	brug	af	kunstgødning	og	sprøjtemidler - Traditionelle 
dyrkningsmetoder erstattes af produktion baseret på tilførsel af 
industrielt fremstillede produkter.

•	 Monokultur – Der dyrkes typisk kun én afgrøde på et større 
areal. Der lægges stor vægt på eksporterbare afgrøder til 
dyrefoder, biobrændstof og grundingredienser i forarbejdede 
færdigvarer. Globalt set produceres stadig mere soja, majs, 
raps, hvede, sukkerrør, ris og palmeolie på bekostning af lokal 
fødevaresikkerhed og biodiversitet.

I takt med kapitalismens udbredelse til stort set alle dele af verden, 
er produktionsmetoderne i landbruget også blevet underlagt de 
kapitalistiske spilleregler, så konkurrence, profit og pris bliver de 
ledende principper. Målet for landbruget er blevet at producere mest 
muligt, billigst muligt, hurtigst muligt uden at skele til sociale og 
miljømæssige konsekvenser. Det er dette grundlag, det industrielle 
landbrug bygger på. Samtidig har landbrugsindustrien et kæmpe 
ansvar for klimakrisen blandt andet pga. kunstgødning og den øgede 
brug af teknologi og maskiner, der begge kræver enorme mængder 
fossil energi. 

Inden for det industrialiserede landbrug er det de multinationale 
selskaber, der er vinderne. De indkasserer svimlende summer på 
salg af gensplejsede afgrøder, kunstgødning, sprøjtegift, hormoner, 
antibiotika og avanceret landbrugsteknologi, og dem der reelt dyrker 
jorden får en stadig mindre andel af fødevarernes pris. 



Opgøret med det industrielle landbrugssystem
På trods af den voksende forståelse for landbrugets indflydelse på 
klimaforandringerne findes der til stadighed ingen politiker, der for alvor 
udfordrer den industrielle landbrugsmodel. De multinationale firmaer 
og regeringerne verden over fokuserer i stedet på falske løsninger 
såsom Climate Smart Agriculture, tørkeresistente GMO-afgrøder eller 
storskala geo-engineering projekter. Hvis landbruget virkelig skal være 
med til at løse klimakrisen, er vi nødt til grundlæggende at ændre det 
globaliserede industrielle landbrugssystem, styret af multinationale 
selskaber, og arbejde henimod lokale landbrugssystemer drevet 
af småbønder. Ved at sikre en omfordeling af jorden til småbønder 
kombineret med praksisser, der genopbygger jordens frugtbarhed, 
samt politikker, der understøtter lokal afsætning, kan landbrugets rolle 
i klimakrisen reduceres betydeligt og den globale drivhusgasudledning 
halveres inden for få årtier. Det kræver ikke store mængder ny 
teknologi eller forskning men derimod, at vi anvender nogle af de 
landbrugspraksisser, som småbønder har praktiseret fra før den 
industrielle revolution.

Danmark er verdens mest intensive landbrugsland.
60% af Danmarks samlede areal er landbrugsjord. Kun 
10% anvendes til direkte produktion af fødevarer til 
mennesker. 81% anvendes til produktion af foder til dyr.

Altså anvendes 49% af Danmarks samlede areal til en 
unødvendig og absurd kødindustri.



Småbønder er i dag under stigende pres. Stater og store 
landbrugsselskaber erhverver sig enorme jordarealer til produktion 
af landbrugsvarer ved at arbejde inden for juridiske gråzoner, der 
ignorerer lokalbefolkningens ret til land og frarøver dem deres adgang 
til landbrugsjord, vand og mad. På trods af at landbrugsindustrien ejer 
langt størstedelen af verdens landbrugsjord, er det stadig småbønder, 
der producerer størstedelen af verdens mad. Dertil kommer, at netop 
disse småskala-landbrug de fleste steder er mere produktive i forhold 
til udbytte per arealenhed og har større potentiale for at øge deres 
produktion med økologisk bæredygtige metoder.

Landbrugsindustrien, kapitalisme 
og kolonialisme

Det industrielle landbrug og den eskalerende klimakrise er uløseligt 
forbundet. Landbruget har i de sidste mange årtier haft et støt 
stigende produktionsoutput. Alligevel er fødevaresikkerheden globalt 
set ikke forbedret - millioner af mennesker har fortsat ikke adgang til 
tilstrækkeligt med fødevarer, da det globale industrielle landbrug ikke 
længere handler om at producere mad men profit. Maden er blot et 
biprodukt.

Det globale, industrialiserede og eksportorienterede landbrugssystem 
som vi ser i dag er en fortsættelse af tidligere koloniale mønstre. 
Da europæerne koloniserede de afrikanske lande i 1800-tallet, blev 
de mest frugtbare landområder inddraget - hvad der i dag betegnes 
som landgrabbing. De små landbrug, der gennem århundreder 
havde dyrket lokale fødevarer, blev af de europæiske kolonimagter 
omlagt til store plantager til afgrøder, der kunne bruges til eksport - 
såsom kaffe og sukker. Dette medførte en øjeblikkelig reduktion af 
fødevareproduktionen til lokalbefolkningen og en total ødelæggelse af 
fødevaresikkerheden. Behovet for fortsat udvidelse af landbrugsarealer 
medførte rydning af millioner af hektarer med skov og krat for at lave 
plantager. Dette forårsagede massive miljøødelæggelser bl.a. i form af 
jorderosion og ørkenspredning.

Vor tids industrilandbrug ødelægger lokal fødevareproduktion ved 
udelukkende at fokusere på produktion af afgrøder til industriel 
forarbejdning og til salg på et globalt eksportmarked. De fleste af 
disse afgrøder bliver brugt som biobrændsel, foder til dyreindustrien 
eller ingredienser i forarbejdede fødevarer. Et eksempel er Danmarks 
kødindustri, der beslaglægger store landbrugsarealer i f.eks. Argentina, 
Brasilien og USA til produktion af sojabønner til foder.

Cirka 72% af verdens jordbrug anslås at være mindre end en 
hektar. Disse småskala-bønder kontrollerer kun 8% af verdens 
landbrugsjord. Alligevel anslås det, at småskala-bønderne i Asien 
og de afrikanske lande syd for Sahara står for 70% af verdens 
madproduktion.

Lokalt ejerskab over land og lokal afsætning
En af løsningerne på klimakrisen og vejen til at skabe reel 
fødevaresikkerhed for alle er at nedlægge de store agroindustrielle 
landbrugsselskaber og give jorden tilbage til småbønder. De kan 
producere både mere effektivt og på måder, der er mere nænsomme 
for planeten og med langt mindre udslip af drivhusgasser. Samtidig kan 
en stor del af landbrugssystemets drivhusgasudledninger fjernes ved 
at fokusere på friske afgrøder og lokal produktion frem for forarbejdede 
fødevarer og billigt kød.





Klimasyndere
Ser man på den globale kunstgødningsindustri er den domineret 
af et lille antal selskaber. Kunstgødningsselskabet Yara, der er 
delvist ejet af den norske stat, dominerer det globale marked for 
kvælstofproduktionen, mens markedet for fosfor og kalium domineres 
af et lille antal selskaber, herunder Mosaic, der har base i USA, og det 
Canadiske PotashCorp.

Mere frugtbar landbrugsjord
Hvis vi stopper med at bruge kunstgødning, sænkes det globale 
udslip af drivhusgasser øjeblikkeligt med op til 10%. Tabet af organisk 
materiale i jorden er den vigtigste årsag til landbrugets enorme udslip 
af drivhusgasser. Ved en omlægningen til agroøkologi og brugen af 
mere nænsomme metoder i landbruget, kan vi genopbygge den jord, 
det industrielle landbrug har udpint, og herved sikre en mere frugtbar 
landbrugsjord, som igen ville kunne lagre mere CO2 fra atmosfæren. 
Hvis viljen er der, vil jordens indhold af organisk materiale kunne 
genetableres til præindustrielt niveau på 50 år, hvilket er cirka lige 
så lang tid, som det har taget det industrielle landbrugssystem at 
nedbryde det. En sådan jordforbedring kan reducere de globale 
drivhusgasudledninger med 25-30%.

Kunstgødning 

Kapitalismens princip om udbyttemaksimering kommer tydeligt til 
udtryk gennem landbrugets brug af kunstgødning, der benyttes for at 
øge udbyttet af jorden til langt over, hvad den er i stand til, hvis den 
samtidig skal opretholde sin frugtbarhed. Landbrugsindustrien udpiner 
jorden i en sådan grad, at kunstgødning bliver en nødvendighed. 
Kunstgødning er den største kilde til drivhusgasudledning fra 
landbruget. Produktionen af kunstgødning, især kvælstof, kræver 
enorme mængder af energi. Nogle skøn viser, at produktionen af 
kunstgødning alene står for 1-2% af det samlede globale energiforbrug, 
og produktionen bliver større for hvert år. På trods af det ekstremt 
høje energiforbrug ved produktionen forekommer størstedelen af 
udledningerne, når kunstgødningen bringes ud på markerne og 
udvaskes eller fordamper. 

Kunstgødning er kunstigt fremstillet plantenæringsstoffer bestående 
af kombinationer af kvælstof(N), fosfor(P) og kalium(K). De er alle 
naturligt forekommende i jorden, men ved intensiv landbrugsdyrkning 
fjernes disse stoffer hurtigere fra jorden, end naturen selv kan nå at 
gendanne dem.

Kunstgødning: kvælstof (N) fosfor (P) kalium (K)
Ingredienserne i kunstgødning er stoffer der oprindeligt er at finde i 
naturen. Både fosfor og kalium består af klippearter. Den vigtigste 
kilde til fosfor er bjergarten fosfat - en ikke-fornybar ressource, der 
tager 10-15 millioner år at danne. Når fosforen løber tør, hvilket 
den vil gøre om under 100 år med den udvikling der er i landbruget 
pt, vil det reelt være umuligt at have en industriel landbrugsmodel 
med stort udbytte per hektar. Kvælstof produceres stort set 
udelukkende fra naturgas i en ekstremt energikrævende proces.

Hver gang 100kg kvælstofgødning bliver bragt 
ud på markerne, ender 1kg i atmosfæren som 
lattergas; en gas, der er 300 gange mere potent end 
CO2 og samtidig kraftigt ozonlagsnedbrydende.



Stop for brugen af kemikalier
Lad os sammen sætte en stopper for landbrugets brug af pesticider 
og i stedet finde en sprøjtegift, der kan udrydde kapitalismen. Ved at 
vende tilbage til mere traditionelle og diverse landbrugspraksisser, 
der er tilpasset lokale forhold, kan vi genopbygge en mere frugtbar 
landbrugsjord, der på sigt kan øge udbyttet og samtidig sikre en 
produktiv fødevareproduktion. Den nødvendige viden om hvordan 
man driver nænsomt landbrug uden kemikalier eksisterer stadig hos 
småbønder verden rundt.

Sprøjtegift 

Brugen af kunstgødning og sprøjtegift har været bærende for 
udviklingen af det industrielle landbrug, og er en af de vigtigste grunde 
til udpiningen af jorden. Sprøjtegift, også kaldet pesticider, bruges til 
kemisk bekæmpelse af planter, insekter, svampe, gnavere og andre 
organismer, der opfattes som skadelige. Hvor kunstgødning er en af 
hovedårsagerne til landbrugets enorme udslip af drivhusgasser, er 
konsekvenserne for klimaet ved brug af sprøjtegift mere indirekte. 
Det handler mere om sprøjtegifts negative effekt på miljøet, om dets 
betydning for det industrielle landbrug, og om sprøjtegiftsindustriens 
enorme magt og interesse i at fastholde status quo. Det monokulturelle 
industrilandbrugs store misbrug af sprøjtegift fører til forurening af 
grundvandet, store biodiversitetstab og udpining af jorden samt erosion 
- hvilket igen fører til øget behov for kunstgødning. 

Brug af sprøjtegift forringer jordens kvaliteter og medfører tab af 
organisk materiale. Dette bidrager til klimakaoset, da det netop er det 
organiske materiale, der binder CO2 i jorden. Samtidig er brugen af 
sprøjtegift uløseligt forbundet med en landbrugsmodel, der fordrer 
effektivitet gennem monokulturel dyrkning af enorme arealer med 
store energikrævende maskiner. Land til dyrkning behandles som 
en ubegrænset ressource, der kan erstattes med ny og bedre jord, 
når den eksisterende er udpint og forgiftet. Det er denne katastrofale 
tankegang, som har været medvirkende til, at sprøjtegiftsindustrien har 
fået enorm magt. En magt, der er fordelt på meget få selskaber!

Flere klimasynderer
De få selskaber, der dominerer sprøjtegiftsindustrien, dominerer 
samtidig markedet for såsæd. De har derfor enorm indflydelse 
på landbrugets udvikling globalt. De seneste år har der været en 
udviklingen mod færre og færre selskaber, så magten i dag er 
koncentreret på ganske få hænder. Nogle af de største selskaber 
i 2017, DuPont, Dow, Monsanto, Bayer, BASF og Syngenta, 
kontrollerer 75% af det globale marked for sprøjtegift og 63% af 
markedet for kommerciel såsæd.



I 2009 blev begrebet ‘Climate-Smart Agriculture’ (CSA) lanceret for at 
“promovere et paradigmeskift i landbrug på alle niveauer”. Begrebet 
refererer ikke til en bestemt produktionsform, men skal identificere 
hvilke produktionssystemer og aktører, der bedst kan imødekomme de 
udfordringer, som klimaforandringerne udgør for fødevaresikkerheden. 
I realiteten er der dog ikke inkluderet nogen parametre for at 
vurdere hvilke praksisser og landbrugsprogrammer, der reelt er 
bæredygtige og hvilke der ikke er. Climate Smart Agriculture er et 
misledende begreb, der giver mulighed for, at destruktive praksisser 
og landbrugsprogrammer kan stemples som ‘klima smarte’ på trods 
af deres tydelige klimaskadelige effekt. Således kan multinationale 
selskaber og interessenter bruge dette mærkat til at promovere ethvert 
projekt - en klar grøntvaskningsstrategi. Med kunstgødningsindustriens 
dominerende medlemskab af GACSA er det ikke mindst metoder, 
der promoverer kunstgødning som en del af løsningen på verdens 
klimaproblemer, der fremhæves. Der bruges yderligere vildledende 
begreber såsom ‘sustainable intensification’ og ‘climate compatible 
agricultural growth’. Alle disse falske og farlige løsninger forhindrer 
samtidig enhver meningsfuld handling og forandring mod reel 
fødevaresikkerhed og mere bæredygtige landbrugsmodeller.

Agroøkologi frem for klimasmarte løsninger
Vi bliver nødt til at vise, at GACSA og Climate Smart Agriculture 
ikke er en del af løsningen, men tværtimod er en del af en fortsat 
ødelæggelse af klimaet. Vi må arbejde hen imod et system, der 
bygger på agroøkologi; landbrugssystemer, der skal efterligne lokale 
økosystemers funktioner og naturens egne processer ved at sikre et 
godt næringsstofkredsløb og stor biodiversitet. Ved at udnytte synergier 
mellem mange forskellige planter og dyr kan vi skabe nænsomme 
og samtidigt produktive landbrugspraksisser. Som social bevægelse 
handler agroøkologi om, at individer, fællesskaber og samfund bidrager 
til at opbygge bæredygtige og retfærdige landbrugssystemer med 
fokus på lokalt ejerskab og bæredygtigt forbrug.

Climate Smart Agriculture eller 
corporate-smart agriculture

Landbrugsindustrien og de store firmaer inden for kunstgødning 
og sprøjtegift arbejder på højtryk for at grønvaske deres produkter 
og fremføre deres falske løsninger på klimakrisen. Der er primært 
ét politisk organ, GACSA (Global Alliance For Climate Smart 
Agriculture), der adresserer landbrugets rolle i klimaforandringerne 
indenfor de internationale klimaforhandlinger. GACSA skal forestille 
at være en frivillig, handlingsorienteret koalition drevet af landmænd 
og med mange medlemmer og interessenter. Trods dette er kun få 
organisationer af småbønder eller landmænd blevet en del af alliancen, 
og realiteten er, at GACSA domineres af nogle af verdens største 
kunstgødningsselskaber, heriblandt Yara.



• www.freethesoil.org
• www.grain.org
• www.agroeco.org
• www.levende-land.dk
• www.climatesmartagconcerns.info

Klimakollektivet  
Klimakollektivet er et dansk affinity-baseret politisk kollektiv. 
Vi arbejder for at konfrontere de underliggende årsager til 
klimaforandringerne - både i ord og handlinger. Vi ser os selv som en 
del af den større globale bevægelse mod klimaforandringerne og det 
kapitalistiske system. Dette infohæfte henvender sig primært til andre 
organiseringer, der kæmper for global klimaretfærdighed. Formålet er 
at oplyse om det industrielle landbrugs indflydelse på klimakrisen og 
opfordre til handling.

klimakollektivet.wordpress.com // facebook.com/climatecollective
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