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Notat vedr. danske styrkepositioner indenfor landbrug og fødevareproduktion
Af Tommy Dalgaard, John E. Hermansen, Just Jensen, Jørgen E. Olesen, Christen Børgesen, Bent
T. Christensen og Erik Steen Kristensen. Aarhus Universitet, Foulum, 11/5 2011.
Til: Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Departementet.
Kontor/initialer: 3.2 / etin. Sagsnr./dok.nr.: 9568 / 218471.
Med henblik på at styrke det faglige grundlag for Fødevareministeriets politikudvikling, er dette notat udarbejdet som en perspektivering af The Economists (February 26th 2011) rapport med titlen
”The 9 billion-people question”. I notatet gennemgås specifikt styrkepositionerne for dansk landbrug og fødevareproduktion i forhold til følgende tre punkter:
1. Overblik over udviklingen i udbytte fra dansk planteproduktionen siden ’den grønne revolution’, målt på mængde, værdi, kalorier og i forhold til input (herunder anvendt areal). Overblikket gives for forskellige typer afgrøder og produktionsformer (herunder økologi).
2. En vurdering af danske styrkepositioner i relation til de udfordringer, der nævnes i artiklen.
Herunder a) i forhold til optimering af den hjemlige produktion med henblik på mængde,
værdi, kalorier i forhold til input, b) i forhold til eksport af dansk viden og know-how indenfor fødevareproduktion.
3. I rapporten nævnes at adgangen til f.eks. vand vil være en særlig begrænsende faktorer i forbindelse med fremtidens fødevareproduktion. I den forbindelse ønskes en særlig perspektivering af ’vandregnskabet’ i dansk plante- og husdyrproduktion.

Ad 1. Udvikling i produktion og arealanvendelse
Udviklingen af den moderne danske planteproduktion kan opdeles i 3 eller måske 4 faser (Figur 1):
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Figur 1. Udviklingen i fraførte plante- og husdyrprodukter fra dansk landbrug (dvs. netto produktionen) i forhold til foderimporten (målt i tons kvælstof) gennem det 20. århundrede (bearbejdet efter
Dalgaard et al. 2002).
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I fase 1 (indtil 1950’erne) dominerede det blandede husdyrbrug, med en lille eksport af planteprodukter, som i stedet gennem opfodring skabte grundlaget for en forholdsvis stabil produktion
og eksport af husdyrprodukter.
 Fase 2 (frem til ca. 1983) kan populært kaldes ”Den Grønne Revolution”. Her steg produktionen
af planteprodukter kraftigt ved hjælp af en endnu kraftigere vækst i forbruget af indsatsfaktorer
såsom gødning, sprøjtemidler og kulturtekniske foranstaltninger (kalkning, vanding, dræning
osv.), kombineret med en voksende foderimport. Dette resulterede i alvorlige miljøproblemer.
 Fase 3 indvarsledes derfor med NPo handlingsplanen fra 1984, og den række opfølgende miljøhandlingsplaner, som har haft til mål at reducere landbrugets forurening, og øge udbyttet af
landbrugets indsatsfaktorer.
 Fase 4 (ca. 1992-): Planteproduktionen fortsatte imidlertid med at stige helt frem til 1990’erne,
hvor McSherry reformen fra 1992 afløste EU's højpris produktionsstøtte med en fast arealstøtte
og tilknyttede braklægningsordninger. Man kan derfor tale om, at landbruget nu er i en 4. fase,
hvor priserne på planteprodukter og dermed også produktionen kan svinge mere end før, og alt
efter de globale markedsvilkår og de lokale klimabetingelser. Generelt ligger fraførslen af planteprodukter her på et lavere niveau end toppunktet efter ”Den Grønne Revolution”.
Mens planteproduktionen således har svinget en del i de seneste 100 år, har produktionen af husdyrprodukter været generelt stigende gennem hele perioden. Derved har behovet for foder også været stigende, og er dækket både gennem en større indenlandsk planteproduktion, og en betydelig
import af foderstoffer (Figur 1).
Relativt set er det totale afgrødeudbytte over de seneste 100 år steget med omkring en faktor 6 på de
sandede hedejorde, og med omkring en faktor 3 på lerjordene i de traditionelle agerlandskaber, hvor
størstedelen af jorden gennem generationer har været opdyrket, og hvor de største udbytter stadig
høstes (Figur 2).

Figur 2. Eksempel på udbyttefremgangen i de traditionelle agerlandskaber kontra de mere nyopdyrkede hedelandskaber, som blev kortlagt af Dalgaard et al. (2009). En foderenhed svarer til 12,5 MJ
metaboliserbar energi i form af byg, eller ca. 3000 kalorier.
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De forholdsvis store udbytter på de sandede hedejorde er opnået ved tilførsel af næringsstoffer gennem gødning, og dyrkning af afgrøder der kan fiksere kvælstof fra luften, og på de mest sandede
jorde kan udbyttet kun opretholdes gennem vanding. Generelt kan der, målt i foderenheder (en foderenhed svarer til 12,5 MJ metaboliserbar energi i form af byg, eller ca. 3000 kalorier), opnås de
største udbytter ved dyrkning af grovfoderafgrøder og rodfrugter i forhold til dyrkning af korn og
bælgsæd (Figur 3). Desuden er forskellene mellem udbytterne i korn og grovfoder generelt mindre
på sandjordene end på lerjordene, og der er derfor opnået en komparativ fordel ved at dyrke mere
grovfoder på sandjordene, hvor også de største koncentrationer af grovfoderædende kvæg har udviklet sig.
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Figur 3. Udvikling i udbytterne af de vigtigste danske afgrøder ifølge Danmarks Statistik.
De seneste 20 års udvikling viser en stagnation i kornudbytterne; og herunder for den vigtigste
kornart vinterhvede (Figur 3). Petersen et al. (2010) har fundet en lignende tendens i andre sammenlignelige lande, og gennemgår mulige årsagsforklaringer såsom forskydninger i de jordtyper, hvorpå der dyrkes korn (jf. udbytteforskellene på figur 2), klimaændringer, avl og genetik, samt management faktorer incl. praksis for gødskning og anvendelse af plantebeskyttelse. Bl.a. har de danske
miljøkrav til et gødskningsniveau 10% under det økonomiske optimale, og en større udbredelse af
økologisk jordbrug med lavere gødningsniveauer, påvirket de gennemsnitlige udbytter; en ekstensivering der tilsyneladende også afspejler sig i vigende græsudbytter (Figur 3). Interessant er det
imidlertid, at udbytterne i fodermajs er steget signifikant, og at denne udbyttestigning kan relateres
til de bedre klimabetingelser for dyrkning af denne afgrøde (Odgaard et al. 2011). Bl.a. derfor er
majsarealet også steget betydeligt, især i de nordlige dele af landet, hvor klimabetingelserne for
dyrkning af majs er blevet favorable, samtidig med at mere kuldetålende sorter er fremavlet (Fig. 4).
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Figur 4. Arealet med fodermajs er de seneste 10 år øget betydeligt, og især i de nordlige egne, hvor
dyrkningsbetingelserne er blevet favorable, med den stigende temperatur (Odgaard et al., 2011).
Det samlede dyrkede areal udgjorde konstant 75% af total arealet fra år 1900 og frem til 2. Verdenskrig, men er siden faldet konstant, således at det nu udgør ca. 60% af det samlede danske areal.
Fremgangen i netto planteproduktionen på Figur 1 skal således, foruden de store mængder planteprodukter der går til fodringen af den øgede husdyrbestand, også ses i forhold til dette betydelige
fald.
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Figur 5. Udviklingen i arealet med de vigtigste danske afgrøder ifølge Danmarks Statistik.
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I de kommende år forventes det samlede dyrkede areal fortsat at falde. Især vil det konventionelt
dyrkede areal falde relativt kraftigt, idet det økologisk dyrkede areal og arealer til skovrejsning samt
anden non-food biomasseproduktion til bioenergi mv. forventes at stige (Figur 6).
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Figur 6. Udviklingen i landbrugets arealanvendelse 1990-2010, og et eksempel på den fremtidige
udvikling frem til 2050, ifølge en rapport til Klimakommissionen (Dalgaard et al., 2011).
Målt i mængder, og isoleret set for de enkelte afgrøder, er udbyttet i økologisk planteavl lavere end
ved konventionel avl, men der er store variationer mellem afgrødetyper og brugstyper. Specielt kan
der være store forskelle på kornudbyttet, som ifølge gennemsnittet i Fødevareøkonomisk Instituts
statistikker 1996-2007 lå på hhv. 31 og 39 hkg/ha på økologiske planteavls- og mælkebrug, mens
konventionelle landbrug som gennemsnit høstede 43, 55, 46 og 52 hkg/ha på hhv. deltids-, planteavls-, kvæg- og svinebrug. Forskellene dækker dog bl.a. over, at de konventionelle brug fortrinsvist
dyrker vinterkorn, mens økologerne dyrker mere vårkorn, der jf. Figur 3 er lavere ydende. Det gennemsnitlige økologiske landbrug har desuden relativt mange kvæg, og dyrker derfor i forhold til det
gennemsnitlige konventionelle landbrug flere grovfoderafgrøder, hvor foderenhedsudbyttet generelt
er større end ved korndyrkning. Endelig er forskellen mellem grovfoderudbytterne på økologiske og
konventionelle bedrifter generelt mindre end for korn, og den samlede udbytteforskel mellem økologisk og konventionel planteproduktion er derfor målt i foderenheder væsentlig mindre end ovenstående forskelle i kornudbytter. Da priserne for økologiske produkter generelt er højere end de
konventionelle, er den økonomiske indtjening på de økologiske bedrifter over den seneste 10årsperiode den samme, eller lidt større end ved tilsvarende konventionel produktion.
De fremtidige udbytter fra dansk afgrødeproduktion afhænger af en mængde forudsætninger; bl.a.
mulige forskydninger mellem afgrøder (hvor for eksempel mere majs og flere grovfoderafgrøder jf.
Figur 3 og Figur 4 vil resultere i et større totalt udbytte, mens flere ekstensive arealer vil resultere i
et lavere mængdeudbytte). Generelt må der forventes en fortsat effektivitetsfremgang, og dermed
også en forbedret udnyttelse af indsatsfaktorerne, ligesom vi har oplevet det i forhold til den forbedrede kvælstofudnyttelse i forbindelse med vandmiljøplanerne (Figur 7).
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Figur 7. Udviklingen i kvælstof (N) overskud, udvaskning og effektiviteten i dansk landbrug 19852002, idet effektiviteten opgøres som N-output per N-input (efter Dalgaard et al., 2005).
Totalt set har landbrugets produktionsværdi i store træk fulgt mængden af solgte produkter (Figur
1), og udgjorde ifølge statistikken i 2007-2009 hhv. 38 mia. kr. for husdyrprodukter og 19 mia. for
planteprodukter, hvilket er en stigning i forhold til 1980, hvor værdien var hhv. 25 mia. og 7 mia.,
og i 2000, hvor værdien var hhv. 35 og 15 mia. for husdyr- og planteprodukter. Værdien af solgte
planteprodukter toppede dog i overensstemmelse med Figur 1 i 1990 med 22,6 mia. kr. Den reelle
værdi af landbrugsproduktionen skal dog også ses i forhold til løsningen af større samfundsmæssige
problemer såsom miljøbeskyttelse, udledningen af klimagasser og fødevaresikkerheden, hvilket
diskuteres i de kommende afsnit, men derudover har der jf. Tabel 1 ikke de seneste år været nogen
betydelig udvikling i landbrugets BruttoFaktorIndkomst, BFI (dvs. indkomsten efter udgifter til råstoffer, hjælpestoffer, diverse tjenester, driftstilskud og produktionsskatter).
Tabel 1. Udviklingen i landbrugets produktionsværdi, og BruttoFaktorIndkomst BFI (dvs. efter udgifter til råstoffer, hjælpestoffer, diverse tjenester, driftstilskud og produktionsskatter).
Mia kr.
Husdyrprodukternes produktionsværdi
Planteprodukternes produktionsværdi
Landbrugets Brutto FaktorIndkomst, BFI

1980

1990

2000

25,3
7,1
13,1

35,1
22,7
22,3

35,5
15,3
20,1

20062008
37,8
19,2
19,1

Ad 2. Danske styrkepositioner ift. produktion og eksport af viden og know-how
Internationalt set er dansk landbrugs styrkeposition en høj effektivitet, ikke bare i produktionen,
men især i forhold til miljø- og ressourcebelastningen (Uthes et al., 2011). I særdeleshed med hensyn til udnyttelsen af næringsstofferne i husdyrgødningen er Danmark førende, og har over de seneste 20 år formået at halvere forbruget af N handelsgødning (Figur 8) og har dermed også næsten
halveret N-overskuddet og nitratudvaskningen (Kronvang et al. 2009, Figur 7); endda på trods af en
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fortsat stigende husdyrproduktion. Ligeledes er fosfortilførslen både fra husdyrproduktionen (Figur
8) og gennem forbruget af handelsgødning faldet betydeligt, idet den samlede tilførsel er faldet fra
over 100.000 t P i 1985 til ca. 60.000 t P i dag. Da fraførslen har været næsten konstant omkring
50.000 - 60.000 tons P er P-effektiviteten derved mere end fordoblet i perioden. I samme tidsrum er
udledningen af drivhusgasser fra landbruget også reduceret med 35%, og forventes at kunne reduceres yderligere i samme størrelsesorden frem mod 2050 (Dalgaard et al., 2011).

Figur 8. Udviklingen i forbruget af kvælstof i form af handelsgødning (efter Dalgaard et al, 2009).
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Figur 9. Tilførslen af fosfor fra husdyrproduktionen til de danske marker er reduceret betydeligt.

Endelig bør der nævnes at dansk landbrug har et meget betydeligt potentiale for at udvide produktionen af bioenergi, som i 2050 kan udgøre mellem 50 og 124 PJ (Tabel 2), i forhold til det nuværende samlede danske energiforbrug på ca. 850 PJ.
Internationalt set står dansk landbrug derfor forholdsvis godt rustet i forhold de udfordringer, der
nævnes i The Economists (February 26, 2011) rapporten, og en række artikler i Nature (2010). Alli-
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gevel er der helt klart en række kritiske faktorer at tage i betragtning i forhold til at bevare den danske styrkeposition på landbrugs- og fødevareområdet, og som kort gennemgås i det følgende:
Tabel 2. Energibalancen for dansk landbrug 2010, og en opgørelse af energibalancen i 2050, hhv.
ved en forholdsvis høj og en forholdsvis lav stigning i afgrødeudbytterne, og udvikingen i arealanvendelsen ifølge Figur 6 (efter Dalgaard et al. 2011)
(PJ)
Direkte energiforbrug:
Brændstof
El
Indirekte energiforbrug:
Gødning og pesticider
Maskiner
Bygninger
Foder import
Bioenergi-produktion:
Halm til kraftvarme
Skovrejsning
Energiafgrøder til kraftvarme
Biogas
Biobrændstoffer
Energi-balance

2010

2050
Lavt udbytte
Højt udbytte

-20
-6

-19
-5

-19
-5

-10
-4
-6
-19

-8
-4
-5
-16

-8
-4
-5
-16

19

40
2
37
28
3
53

40
2
109
28
3
124

1
3
2
-41

The Economist (2011) nævner adgangen til land (i), vand (ii) og næringsstoffer (iii) som de tre vigtigste begrænsende faktorer for at føde en voksende befolkning i Verden:
Ad (i): Arealet af det danske landbrugsland svinder som sagt ind år for år, som konsekvens af den
almindelige samfundsudvikling med nye veje, byområder, skovrejsning og naturbeskyttelse mv.
(Figur 6). Der er selvfølgelig behov for at styre denne udvikling med omhu i forhold til de øvrige
ønsker i samfundet, og så vidt muligt beskytte de værdifulde landbrugsarealer, men den vigtigste
udfordring ligger i at beskytte de tilbageværende landsbrugsarealers, langsigtede frugtbarhed og
jordkvalitet (Schjønning et al. 2000). Herunder er det vigtigt med en langsigtet indsats for at sikre
mod jorderosion og jordstrukturskader fra tunge maskiner. Desuden er det faldende indhold af organisk stof (kulstof) på en række vigtige produktionsjorder i Danmark kritisk for jordens langsigtede frugtbarhed. Heidmann et al’s (2001) undersøgelser viste således, at kulstofindholdet generelt
falder mod et kritisk lavt niveau på mange af de ellers højest ydende lerjorde, som primært ligger i
Østdanmark. Her tilføres der mindst husdyrgødning og dyrkes mange korn- og salgsafgrøder i omdrift, i forhold til arealet med grovfoder og flerårige afgrøder. Derimod stiger det organiske stofindhold generelt i de husdyrtætte områder i Vestdanmark med mere de mere sandede jorde, og de nyeste opgørelser fra kvadratnettet bekræfter denne udvikling. Man kan derfor sige at husdyrproduktionen er en styrkeposition, der bidrager til at opretholde eller ligefrem øger jordfrugtbarheden (jf. Fi8

gur 2). Land som en begrænsende ressource skal også ses i forhold til den stigende efterspørgsel efter biomasse til energiforbrug og andre non-food formål. Figur 6 viser hvor stor en del af arealet der
kunne tænkes at gå til andet end fødevareproduktion frem mod 2050. Forudsætningerne er her fortsat stigende gennemsnitsudbytter i planteproduktionen, en uændret foderimport, og en uændret fødevareproduktion. Dvs. pga. den løbende effektivitetsudvikling forventes den nuværende danske
fødevareproduktion at kunne produceres på et mindre areal, og alt efter prioriteringen vil der forventes et overskydende areal til øvrige produktionsformer eller evt. en udvidet fødevareproduktion.
I virkeligheden vil det dog nok netop være en styrkeposition at kunne kombinere forskellige produktionsformer i et såkaldt multifunktionelt produktionslandskab, hvor hovedafgrøden med fordel
kunne være til højværdi fødevareprodukter, mens mellemafgrøder, biprodukter og intelligent placerede bræmmer til opsamling af vand- og recirkulering af næringsstoffer i landskabet med fordel
kunne være til øvrige anvendelser, og samtidig bidrage til at løse de to øvrige hovedudfordringer
der gennemgås i det følgende:
Ad (ii): Som nævnt i The Economist artiklen er vand til plantevækst helt essentielt. Med de forventede klimaforandringer og det øgede pres på fødevareproduktionen vil vand i fremtiden blive en
endnu vigtigere begrænsende faktor for produktionen. I den forbindelse må det bemærkes at dansk
landbrug er forholdsvist godt stillet ift. vandforsyning, og er netop en af vore styrkepositioner. Hvor
klimaforandringerne i mange andre fødevareproducerende områder leder til mindre nedbør, må det
forventes, at vi i Danmark får mere nedbør, men skævt fordelt over året. Således kan en vigende
sommernedbør kombineret med højere temperaturer blive kritisk for dansk planteproduktion, men
konsekvenserne er usikre, idet højere CO2-koncentrationer samtidig betyder en mindre fordampning
fra afgrøderne, og mere majs betyder vandforbrug senere på sæsonen (se gennemgangen af det 3.
spørgsmål, nedenfor). Dyrkning af planter der kan tilbageholde og udnytte vandet (og dermed næringsstofferne) udenfor sommerperioden er en mulighed for tilpasning, i samspil med kulturer, der
er bedre tilpasset tørrere somre (det kunne f.eks. jf. Figur 4 lede til en fortsat forøgelse i majsarealet,
og med stigende temperaturer vil majs til modenhed blive en realistisk fremtidig afgrøde). Samtidig
er der behov for at udrede mulighederne for en optimeret, og evt. udvidet markvanding og en bedre
udnyttelse af overskudsnedbøren udenfor sommerperioden. Alt i alt, forventes vandmangel at blive
et større problem i andre dele af verden end i Danmark, hvor vi har muligheder for at tilpasse management således, at der vil være vand nok til husdyrproduktionen og en tilpasset planteproduktion.
Ad (iii): Ligesom med landressourcen, er udnyttelsen af næringsstofferne i landbruget vigtigere end
mængden af næringsstoffer, idet en øget mængde af næringsstoffer, der ikke udnyttes, leder til en
lang række alvorlige miljø- og sundhedsproblemer og medfølgende betydelige omkostninger for
samfundet (Brink et al. 2011). En klar styrkeposition og et fortsat udviklingspotentiale for dansk
landbrug og den relaterede industri- og servicesektor er derfor viden om-, og teknologier til at recirkulere og udnytte næringsstoffer fra husdyrproduktionen og i planteproduktionen.
Baggrunden for at udnytte styrkepositionerne på ovenstående felter er helt klart integrering af viden
om management i alle led af produktionen. Dansk landbrug har en unik styrkeposition på dette felt,
og en meget effektiv organisering ikke bare af produkternes afsætning på hjemme- og især på eksportmarkederne, men også omkring uddannelse af landmændene og deres konsulenter, samt forskning og udvikling af ressourceeffektive produktionsformer. Værditilvækst kræver integrering af
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denne viden i hele kæden fra jord til produkt. Den jævnt stigende husdyrproduktion over de seneste
100 år (Figur 1) har resulteret i en ligeledes voksende produktionsværdi og omsætning i landbruget,
men væksten i bruttofaktorindkomsten har især i de senere år bl.a. været hæmmet af, at væksten i
foderforbruget i husdyrproduktionen i højere grad dækkes af importeret foder. Det vil være en styrkeposition, hvis der i højere grad kunne tænkes i værditilvækst i form af højpris ”kvalitets” fødevarer med et lavere ressourceforbrug. Trends til større efterspørgsel af f.eks. økologiske produkter og
nordiske madprodukter er eksempler på områder med en international styrkeposition.
Gordon Conway (1997) bruger begrebet ”The Doubly Green Revolution” om det udviklingsbehov
verdens landbrug har for at møde udfordringerne med en befolkning på 9 mia. mennesker. Her er
det vigtigt at gøre sig klart, at behovet for at sikre mad til 2 mia. flere mennesker end i dag ikke kun
kan løses ved at øge madproduktionen. Ifølge FAO (2010) og WHO (2010) så er næsten halvdelen
af verdens befolkning ramt af mangler i deres diæt. Ca. 1 mia. er truet af egentlig sult, medens lige
så mange er enten overvægtige eller fede med et BMI på over henholdsvis 25 og 30. Derudover er
der endnu flere som lider af mangel på essentielle mineraler og vitaminer (WHO 2009). FAOs undersøgelser af fødevareforsyningen viser klart at det ikke er mangel på produktion der fører til fødevaremangel. Det er derimod fattigdom og mangel på uddannelse. Dansk landbrugs styrkeposition
er at være på front med denne udvikling med vores egen fødevareproduktion, og udbytte chancen
for at eksportere knowhow om, hvordan en sådan udvikling faciliteter. Analyser fra Verdensbanken
viser at det især er fortsat udvikling i landbrugssektoren som skal sikre at store befolkningsgrupper i
den tredje verden skal undgå fattigdom i fremtiden. Der er derfor behov for at Danmarks og den
vestlige verdens udviklingsbistand i langt højere grad anvendes til udvikling af fødevareproduktionen end det har været tilfældet de senere 10-15 år.
Sikring af den fremtidige fødevareforsyning til en stigende befolkning kræver en fortsat øgning af
effektiviteten i fødevareproduktionen. Der er derfor behov for konstant fokus på muligheder for øgning af effektiviteten uden at miljø eller dyrevelfærd kompromitteres. I husdyrproduktionen finder
der effektive mekanismer til at finansiere en sådan fortsat udvikling via produktionsafgifter. På
planteområdet findes dette ikke eller kun i begrænset omfang. Bl.a. derfor er produktivitetsudviklingen på planteområdet aftagende i disse år hvor den offentlig støtte til sådanne tiltag er stærkt vigende. Specielt må det forventes at nye forædlingsmetoder i fremtiden vil kunne bidrage stærkt at
øge effektiviteten i såvel husdyr- som planteproduktionen.
En fortsat udvikling af fødevareproduktionen i Danmark og især i udviklingslandene kræver adgang
til frie markeder, Her er der store barrierer for udviklingslandene som skuldes såvel mangel på infrastruktur som handelsmæssige barrierer.
Adskillige analyser peger på at afskaffelse af fødevarespild kan imødegå 9 mia. udfordringen (The
Economist 2011), og at op til 30-50% af fødevareproduktionen spildes inden den når frem. Danmark har en meget effektiv og intens overvågning af den samlede fødevareproduktionskæde. Alligevel viser undersøgelser at der er et betydeligt fødevarespild (se notatet af Mogensen et al. 2011
for mere baggrundsviden). Der bør gennemføres politikker til at imødegå dette spild. Dette kan
f.eks. være ved ændrede mærkningssystemer, udvikling af nye pakningsmetoder så der kun indkøbes det der forbruges etc.
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Som nævnt ovenfor er verden ramt af en fedmeepidemi som udvikler sig eksplosivt også i Danmark. En effektiv imødegåelse af fedmeepidemien kan reducere fødebehovet og øge den generelle
sundhed. En imødegåelse af fedmeepidemien kræver bl.a. udvikling af nye fødevarer og nye kostvanen. Her er der grund til at pege på ”Det Nye Nordiske Køkken” som har sat fokus på kvalitet og
på lokale produkter. Der bør skabes et samarbejde mellem fødevareindustri og en innovativ udvikling af nye madprodukter således at nye, sunde og velsmagende produkter som ikke føre til overforbrug kan fremmes. Det handler i høj grad om at finde ny velsmag med minimal anvendelse af energirige produktioner som sukker (tomme kulhydrater) og fedt. En påvirkning af befolkningens samlede diæt kræver en langsigtet og koordineret indsats fra en lang række af private og offentlige aktører.
En meget væsentlig årsag til det øgede pres på fødevareforsyningen i fremtiden er en forventning
om en øget andel af animalske produkter i den samlede diæt på verdensplan. Ud over at dette kræver et stærkt fokus på effektivitetsforbedringer i den animalske produktion så bør ovennævnte bemærkning om udvikling af nye og sundere produkter også anvendes til at fremme en bedre balance
mellem animalske og plantebaserede produkter i den samlede diæt.
Ad. 3. Særlige problemstillinger ift. vand som en begrænsende faktor for dansk landbrug
De forventede klimaændringer indeholder en generel temperaturstigning, men der er stor usikkerhed
om, hvor stor forøgelsen af temperaturen bliver, samt om hvorledes temperaturændringen geografisk vil slå igennem. I Figur 10 og Figur 11 er vist resultater fra den hollandske KNMI model, der
giver et forsigtigt skøn over ændringer i temperatur og nedbørsmønsteret, baseret på et realistisk
scenario for udviklingen i drivhusgasemissioner (A1B scenariet, se www.dmi.dk/dmi/ipcc.pdf).

Temperaturændring

Figur 10. Årlig gennemsnitstemperatur for perioden 1985-2005 (Baseline) og den modelberegnede
temperaturstigning for hhv. 2020 og 2040 (Upublicerede resultater fra Ag2020 EU projektet).
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En temperaturstigning i sommerperioden vil medføre, at fordampningen øges, mens de øgede CO2koncentrationer modsat bevirker en mindsket fordampning fra afgrøderne. Der er store usikkerheder om den totale effekt, men specielt på sandjordene forventes der hurtigere at forekomme udtørring, og et større vandingsbehov, ligesom variationerne fra år til år forventes at blive større.
Klimaændringerne vil også føre til en ændret nedbørsfordeling over året. I Figur 11 er de
prædikterede ændringer i nedbør i sommerperioden (Juni, Juli og August) vist. Af figuren ses ikke
en større ændring i sommernedbøren for Danmark for de to perioder (2020 og 2040) – dog er der en
tendens til mindre nedbør. Således vil den øgede fordampnming, som følge af højere temperatur
ikke kompenseres af øget sommernedbør. Den samlede effekt forventes således at blive et større
vandingsbehov, som kræver nye vandboringer og øger presset på grundvandsresourcen, ligesom
nye oppumpninger kan føre til lokal udtøring af søer og vandløb. Mere vinternedbør vil imidlertid
også føre til en højere grundvandsstand på jorde med frit grundvandsdannelse; dvs. især på de
sandede jorde i Vestjylland, hvor også kvægproduktionene koncentreres. I den forbindelse kan det
nævnes at behovet for vanding netop vil være mest udtalt på disse kvægbedrifter, som sikring af en
stabil grovfoderproduktion, og for højværdi specialafgrøder såsom kartofler og grøntsager.

Ændret sommernedbør

Figur 11. Sommernedbør (Juni, Juli og August) for perioden 1985-2005 (Baseline) og den
modelberegnede temperaturstigning for hhv. 2020 og 2040 (Upublicerede resultater fra Ag2020 EU
projektet).
Samlet konklusion
Dansk landbrugs primære styrkeposition er ressourceeffektiviteten. Den høje effektivitet, både med
hensyn til omkostninger og miljøbelastning, er opnået ved omfattende investeringer i teknologisk
udvikling, og ikke mindst en førende udvikling af landbrugets organisation og management praksis.
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En forudsætning for at opretholde en høj fødevareproduktion i Danmark er nye investeringer i uddannelse, forskning og teknologisk udvikling. I den forbindelse vil Danmarks særlige bidrag til udfordringen med at føde 9 mia. mennesker på jorden især være eksport af viden og know-how om
forøgelse af ressourceeffektiviteten internationalt og i særdeleshed i U-landene, samt udviklingen
og udbredelsen af nye grønne teknologier (fx bioforgasningsanlæg, bio-rafinaderier/enzymer og informationsteknologiske løsninger), eller nye metoder til fødevareproduktion (fx Ny Nordisk Køkken traditioner for fødevarer med mindre ressourceindsats, in vitro kødproduktion etc.).
Styrkepositionen for dansk fødevareproduktion er lange værdikæder med et lille fødevarespild.
Over de sidste 100 år er produktionen af husdyrprodukter f.eks., med baggrund i et meget effektivt
produktionsapparat og en stigende foderimport, steget støt (Figur 1). Efterhånden kan disse produkter produceres billigere andre steder i verden. Udfordringen for dansk landbrug er målretning mod
en produktion med større værditilvækst, i stedet for en større ”Bulk-orienteret” produktion. Det er
en styrke, hvis fødevareproduktionen i højere grad kan udvikles til at understøtte det globale behov
for et mindre madspild, og samfundets behov for nye fødevarer med en mindre ressourceindsats
(Ny Nordisk Køkken, økologisk jordbrugsproduktion mv.), som samtidig, gennem en mere afbalanceret anvendelse af animalske og plantebaserede produkter, kan imødegå truende fedme-epidemier,
og sundheds- og miljøproblemer.
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