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Eksempel på omstilling af en produktionssektor: 

Omstilling til en bæredygtig og demokratisk landbrugs- og fødevareindustri  
- med fokus på svineproduktionen 
 
En arbejdsgruppe

1
 nedsat af Hovedbestyrelsen i august 2013 fremlægger hermed et udspil til, hvorledes vi mener en 

af mange centrale produktionsområder kan og bør omstilles – og hvilke politiske krav, der bør anvendes for at fremme 
dette. Tilgangen til opgaven er endvidere ment som et paradigme for, hvordan Enhedslisten på andre 
produktionsområder kan strukturere en beskrivelse af, hvorledes vi mere konkret forestiller os, at en samlet sektor 
kan og bør omlægges – og hvorfor. Rapportens forslag, ideer og krav er en kombination af hidtidig Enhedslistepolitik 
og arbejdsgruppens forslag.  
Opgaven omfatter  

 Magtforhold 

 Ejerskab 

 Demokratisering 

 Miljøforhold og klimaaspektet 

 Økonomi 

 Beskæftigelse 
 
Arbejdsgruppen valgte at bruge landbrugssektoren som arbejdstema. Denne sektor er især præget af 
svineproduktionen som indeholder klare problemstillinger inden for de ovennævnte seks opgavetemaer. 
Vi har indsnævret arbejdet til primært at omfatte svineproduktionen, selvom der er mange andre aspekter i 
landbrugs- og fødevaresektoren. Vi har været nødt til at indsnævre arbejdsfeltet, men berører dog her og der andre 
hjørner af sektoren. 
Opgaven har ikke været let. Og den er ikke løst til bunds. Den viden der findes om at gå alternative veje, er yderst 
begrænset. Men vi mener den er løst tilstrækkeligt til, at nærværende udspil kan danne grundlag for en dialog med 
resten af Enhedslisten og omegn. Sigtet er at plante frø for en omstilling, og at rapporten kan benyttes af såvel 
Hovedbestyrelsen og Folketingsgruppen til at tage initiativer, der kan påbegynde trækket med at omstille 
svineproduktionen. Rapporten er opbygget efter modellen: 

 Problembeskrivelse af sektoren 

 De konventionelle svar herpå 

 Enhedslistens svar og konkrete forslag til proces for omstilling og tiltag 

 Effektvurdering af den foreslåede omstilling  
Vi håber, at rapporten kan anspore andre – det kan være fagforbund, interesseorganisationer og ikke mindst 
universitetsmiljøer i form af studerende og ph.d-projekter - til at gå dybere ned i analyser og handleligheder. 
Den store udfordring for arbejdsgruppen har været, at der eksisterer utrolig lidt tilgængelig viden om effekterne ved 
at omstille sektoren. Alligevel konkluderes, at det på en gang er muligt at omstille hele svinesektoren, så en 
nettoeksportværdi opretholdes, at der frigøres jord til mere natur, sikres beskæftigelse og opnås markante 
miljøforbedringer. En række analyser er baseret på skøn og vurderinger, som kun begrænset kan henvises til kilder. 
Men andre må så gå i rette med vore skøn og vurderinger gennem nye analyser eller bidrage til at kvalificere dem.
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2. Svineproduktionen kort 
 
Danmark har verdens mest intensivt opdyrkede landbrugsjord. Det har alvorlige konsekvenser for natur, landskab og 
mennesker, både i Danmark og andre lande. Landbruget som erhverv holdes alene i live gennem massiv 
skattefinansieret støtte, og det eneste argument herfor er den store eksport. Det påstås så, at denne eksport alene kan 
opretholdes ved at fortsætte i samme spor. Det er vores påstand, at patienten er alvorlig syg, og at kuren ikke er at 
fortsætte i samme spor. Kuren er en radikal omstilling. 
 
Det er endvidere vores påstand, at vi kan have et dansk landbrug med en svineproduktion, der er langt mindre 
miljøbelastende, forbedrer arbejdsforhold og dyrevelfærd, giver øget beskæftigelse og stadig kan give Danmark en høj 
nettoindtjening. Vi anbefaler følgende elementer i en omstilling. 
 

 Antallet af svin halveres. 

 Svineproduktionen omlægges til økologisk drift. 

 Der indføres jordrentebrug. 

 Der stoppes for eksport at levende og halve svin. 

 Der skrues kraftigt op for forædling af svinekødet inden eksport. 

 Eksporten målrettes højkvalitetsmarkeder. 
 
Der suppleres med øget lokal handel med lokale produkter, herunder selvforsyning frem for import. 
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De andelsejede slagterier blev omskabt til en 
international gigant, der har indtaget en førende position 
på verdensmarkedet. I 1990 blev storfusionen Danish 
Crown virkeliggjort. Efter år 2000 gav Danish Crown sig 
i kast med opkøb af forædlingsvirksomheder, organiseret 
som aktieselskaber, i Storbritannien, Tyskland, Polen og 
USA, mens et stigende antal slagtegrise blev sendt til 
slagterier i Hamburg og Berlin, hvor der anvendes billig 
arbejdskraft fra Østeuropa 

Centralisering 

 

3. Den problemfyldte svineproduktion 
 

Svineindustrien og det beskidte dusin 
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3.1 Centralisering 
Vores forslag er begrundet i den udvikling, at Danmark får færre og færre landbrug, som 
bliver større og større. For bare 20 år siden havde man næsten dobbelt så mange brug 

som i dag. Dengang var kun 5 pct. på over 10 ha. I dag er det 20 pct. Denne udvikling 
fortsætter og er en bevidst strategi fra storlandbruget og dets allieredes side.  
Fra begyndelsen af 1990'erne indtraf en tilsvarende proces med centralisering og internationalisering af den danske 
fødevareindustri, hvilket har omdannet en 
andelsbaseret sektor med fokus på danske interesser 
til tre store selskaber, der agerer som multinationale 
selskaber, og interessen for dansk beskæftigelse, 
økonomi og miljø er droppet. Nu tæller kun 
bundlinjen på det internationale marked.

 2
  I 

Danmark som på verdensplan betyder denne 
udvikling fåmandsvælde, og det får særlig betydning 
inden for et område som planteforædling. Dansk 
kornforædling domineres af Sejet, som ejes af DLG og 
Carlsberg. Danske DLF-Trifolium sidder på 80 pct. af 
handlen med rajgræs. Monokulturen bliver sat i højsædet, mens det økologiske jordbrugs krav om blandet sæd og 
mangfoldighed bliver vist vintervejen. 

3
 

 

                                                        
2 Den mest grundige beskrivelse af centraliseringsprocessen i fødevareindustrien findes i Jesper Strandskov 2011, 
konkurrence og koncentration. Svineslagteriernes fusionshistorie 1960-2010, Kbh. Se især 723-730. Se også 
http://www.denstoredanske.dk 
3 Anders Borgen 2010, Notat med fokus på korn: 11-13. 
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En tilsvarende centralisering som fandt sted hos slagterierne, 
skete også med mejerierne. Efter dannelsen af MD Foods i 
1988 og konsolidering på hjemmemarkedet, indledte dette 
nye selskab opkøb af engelske mejerier. I år 2000 fusionerede 
MD Foods med svenske Arla, og endnu en fødevaregigant var 
skabt. 

DLG (Dansk Landbrugs Grovvareselskab) overtog i 1994 
Superfos Grovvare og i 1999 Fyens Andels-Foderstof-
forretning og blev det altdominerende selskab inden for 
branchen. Det forsynede danske landbrugere med foder, 
sædekorn, gødning, kalk og brændstof, hvortil kom salg af 
grøntsager til catering og detailhandel, el-handel, 
telekommunikation, butikskæden Land og Fritid samt 
eksport af maltbyg, sædekorn, foder og raps. 

Formelt er fødevaregiganternes hovedselskaber 
stadig ejet af danske landbrugere efter 
andelsprincippet med én person én stemme. Men 
selskaberne er nu aktieselskaber med magtfulde 
direktioner, der satser på profitmaksimering i 
skarp konkurrence med andre globale 
fødevaregiganter. Derudover søger danske 
svinebønder at spinde guld ved at organisere sig i 
aktieselskaber, som med statspenge i ryggen kan 
investere i svinefarme i Østeuropa. Hovedaktøren 
er holdingselskabet Axzon med en samlet 
produktion på 650.000 grise og som lancerer sig 
selv under mottoet ”en bæredygtig intensivering af 
landbrug og fødevareproduktion”, alt mens de 
bliver mødt at stigende modvilje fra 
lokalbefolkningen.

4
 

 
Giganterne kan binde avlerne til lange kontraktperioder, så de har svært ved at skifte til lokale non-profit industrier. De 
kan klausulere salget af gamle mejerier og slagterier, de kan i samspil med detailhandlen introducere depositumkrav 
for at give adgang til hylderne. Der foreligger ikke undersøgelser af omfanget og dybden af disse magtinstrumenter, 
men offentligheden har med mellemrum kunnet observere deres eksistens. 
 
 

3.2 Miljøkrisen i landbruget  
Landbruget står for 90 pct. af forbruget af sprøjtegifte, der anvendes under betegnelse 
planteværn, sprøjtegiften havde i 2010 fundet vej til 44 pct. af de undersøgte boringer, heraf 
var en tredjedel over grænseværdien. Landbrugets udledning af kvælstof er blevet begrænset 

til næsten det halve gennem de senere år, men ensidig satsning på korn, majs og raps og store 
mængder husdyrgødning forårsager stadig udvaskning af kvælstof til grundvand og vandmiljø. Den intensive 
produktionsform presser biodiversiteten. 53 pct. af en undersøgt vegetation i 2010 var i tilbagegang. Den biologiske 
mangfoldighed er blevet reduceret år for år.

5
 

Tilbagegangen for arter og naturtyper er velbeskrevet og omfatter 1/3 af planterne, knap 2/3 insekterne, 1/3 af 
pattedyrene, 1/2 af padderne, 1/3 af muslinger og snegle og 1/5 af fiskene. For naturtyperne er situationen endnu 
værre med ugunstig bevaringsstatus for 2/3 af hederne, de ferske enge og moser samt omkring 15 pct. af skovene, 
som er det område, der hidtil er sluppet billigst. Hertil kommer erodering af jordens frugtbarhed, idet udspredning af 
gylle, fjernelse af halm og manglende sædskifte nedsætter jordens muldindhold. Gyllen virker som den rene gift på 
mange mikroorganismer, der er med til at omsætte organisk stof og gøre næringsstofferne tilgængelige for planterne. 
Med kobber som vækstfremmer og kobber i gyllen spredes et tungmetal med helbredsmæssige risici for både dyr og 
mennesker, og også medicinforbruget har fået forskere til at råbe vagt i gevær.  
 
 

3.3 Svineproduktionen lægger beslag på enorme arealer. 
Landbrugsjord lægger beslag på 62 % af det samlede areal på 4,3 mio. ha. De 56 % marker 
under plov gør Danmark til det mest intensivt dyrkede land, ikke alene i Europa, men også 
globalt. Til sammenligning er gennemsnittet for areal under plov i Europa kun 26 %. 

Det er alene de ni % af landbrugsjorden, der dyrkes til menneskeføde. 10 % dyrkes med industrikartofler, 
raps til biodiesel, frøgræs, juletræer, eller er udyrket. Langt hovedparten af arealet – ca. 80 % - anvendes til at dyrke 
foder til dyr.

6
 

Med andre ord anvendes halvdelen af hele det danske areal til foderdyrkning, og heraf anvendes igen halvdelen som 
svinefoder, dvs. samlet godt 1 mio. ha til svinefoder. 
Hertil kommer, at den danske svineproduktion herudover importer foder fra især Sydamerika, hvor det lægger beslag 
på ca. 0,6 mio. ha. 

                                                        
4 Kampen om jorden, Politiken, 23. juni 2013. Hård kamp om dansk svinefarm i Polen, Politiken 29. juni, 2013. Om Axzons 
promovering, jvn. http://www.axzon.eu/ 
5 Danmarks Naturfredningsforening 2012, Sådan ligger landet – tal om landbruget, København: 13-22. 
6 Danmarks Naturfredningsforening 2012, Sådan ligger landet – tal om landbruget. 

http://www.axzon.eu/
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3.4 Dyrevelfærden er under al kritik 
Den danske svineproduktion er baseret på stadig mere industrilignende vilkår, hvor 
dyrevelfærd underlægges stadig højere effektivitetskrav. En ting er de vilkår produktionen har 
lov til og som indebærer manglende dyrevelfærd, men den lovgivning der trods alt er, bliver 

heller ikke overholdt.  
 
Industriproduktionen konsekvenser: 

 Hver dag dør 24.000 pattegrise, fordi avlen er så intensiv. Mange dør af sult eller kulde, fordi 

forædlingsarbejdet (bevidst) har medført, at der avles flere unger, end soen har mælkekirtler til. 

 Hver anden so og hvert tredje slagtesvin har mavesår, fordi de får for lidt foder og for fiberfattig kost. Det er 

allerede forbudt at sulte landbrugsdyr, men loven overholdes ikke. 

 Søer fikseres i metalbøjler i små bokse, så de ikke kan bevæge sig frit, og hver fjerde so er enten selvdød eller 

bliver aflivet, inden den når slagteriet.  

 Smågrise og slagtesvin har alt for lidt plads 

 Smågrisene får rutinemæssigt klippet halerne af, selvom det er ulovligt og smertefuldt.  

 Hangrise kastreres uden bedøvelse for at undgå ornelugt, men erfaringer fra f.eks. England og Spanien viser, 

at massekastration er unødvendig.  

 Dyrene har ikke adgang til tilstrækkeligt rodemateriale 

 Forbruget af antibiotika er enormt. I dag tages pattegrisene fra søerne, når de er for små til at fordøje 

almindeligt foder. Derfor får de diarré, som behandles med antibiotika.  
 
 

3.5 Monokulturens krise 
Den danske landbrugsproduktion har siden 1950'erne udviklet sig fra en alsidig 
produktionsform til en omsiggribende monokultur. Svineproduktion bliver stadig højere 

prioriteret. Størstedelen af kornproduktionen anvendes til foder, og den animalske produktion 
koncentreres om svin. Der tegner sig et billede af en stadig mere ensidig satsning på mere af det samme tilknyttet 
voldsomme krav om rationalisering. 
På hele 80 pct. af landbrugsarealet dyrkes foder til husdyr, især korn, roer og raps. På 10 pct. dyrkes juletræer, frø og 
raps til biodisel eller området ligger udyrket hen. I mange egne af landet er der siden 1960’erne nedlagt frugtplantager, 
kirsebærplantager og marker til brødkorn og grøntsager. 

7
 Landbruget ruster sig nu til en ny monokultur af endeløse 

majsmarker til biogas og rapsmarker til biobrændsel. Vekseldrift forsvinder, jorden eroderer, humuslaget nedbrydes. 
Inden for kornproduktionen dyrkes i stigende grad højtydende hvedesorter til svinefoder, hvis formalings- og 
bageegenskaber er væsentligere dårligere end de egentlige brødhvedesorter. I år 2000 udgjorde den danske 
producerede andel af brødkornet 62 pct., i 2009 var den på 42 pct. - Kvægbestanden er faldet fra 2,2 mio. i 1990 til nu 
1,6 mio., mens svinebestanden er øget fra 9,5 mio. til 13,2 mio. Hertil kommer en vækst fra 0,2 mio. til 8,4 mio. i 
eksport af levende svin, som ikke afspejles i bestanden. 
 
Den tidligere forsyningskæde fra smågriseproducent via slagtesvineproducent til et dansk slagteri er brudt. Fokus er på 
masseproduktion af lavt forædlede varer til lavest mulig omkostning frem for forædling af danske råvarer til 
kvalitetsprodukter med høj eksportværdi. Eksporten af landbrugsvarer udgør ca. 60 mia. kr. og er ikke steget i perioden 
efter 1990 undtagen i 2011, hvor især eksportværdien af minkskind steg kraftigt til 8,6 mia. kr. eksportværdien af ferskt 
og frosset svinekød ligger stabilt på 17-20 mia. kr. årligt. Hertil kommer eksporten af levende svin på nu 4 mia. kr. 
Derimod er eksportværdien af forarbejdede kødvarer faldet og ligger på små 6 mia. kr. Vi har i Danmark ikke fået 
nogen merværdi ud af den massive satsning på svineproduktion. Sektoren er derfor yderst følsom over for 
konkurrence på især lønnen. Det er sigende, at importen på fødevareområdet nu svarer til 45 pct. af den danske 
fødevareeksport. 
 
Den massive satsning på mængdeeksport med tilhørende krav om effektivitet har sat sig voldsomme spor. Det 
gennemsnitlige areal pr. bedrift er næsten fordoblet fra 1990 til 2010. På svinebrugene er den gennemsnitlige bestand 

                                                        
7 Danmarks Naturfredningsforening 2012, Sådan ligger landet – tal om landbruget, København:7f. 
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vokset fra 318 stk. i 1990 til 2.599 stk. i 2010. Denne strukturændring har på 20 år halveret antallet af beskæftigede i 
det primære jordbrug, fra 120.000 til 56.000. i forsynings- og forarbejdningsindustrien er der 78.000 
fuldtidsbeskæftigede, og det samlede antal på således 134.000 svarer til fem pct. af den danske beskæftigelse. 
 
Satsningen på svineproduktion har ført til stigende dødelighed i besætningerne. Af 100 nyfødte pattegrise dør næsten 
hver fjerde ved fødslen eller kort efter. Af de resterende 76 pattegrise ender blot seks på hjemmemarkedet. Af de 
eksporterede 70 er det alene de syv, som eksporteres i forarbejdet stand såsom bacon, konserves, færdigretter og 
pølser. De øvrige eksporteres som levende, som halve, som fersk udskåret og biprodukter. Værdiforædlingen af 
svinekødet daler og gyllespredningens skadevirkninger øges, mens det økologiske tryk på natur og alt levende vokser. 

8
 

 
 

3.6 Priserne på landbrugsjord 
Priserne på landbrugsjord er steget voldsomt frem til finanskrisen i 2008-09. Det viste sig at være 
en boble i lighed med boligboblen og aktieboblen, som bristede i efteråret 2008. De høje 
jordpriser blev belånt af mange landbrugere, som investerede i både produktionsmidler og 

værdipapirer. Beredvillige banker, der var antændt af en dumdristig udlånsekspansion (og som et 
ureguleret system gav carte blanche til låneexcesser), bød sig til med dristige kreditter i jord og fast ejendom. Både 
landbrug og banker var forblændet af uhæmmet vækst. Store tilskud fra EU og tilskud fra den danske stat gennem lave 
jord- og ejendomsskatter har yderligere bidraget til at sætte jordpriserne i vejret. Fra 1995 til 2010 steg landbrugets 
gæld fra 107 til 336 mia. – en vækst på 118 % fraregnet inflation. Mange blev efterladt i bundløs gæld.  
Da boblen brast, fik landbrugerne problemer med at betale ydelser på lånene, og sikkerheden i jorden var langt fra 
dækkende for de lånte penge. Som følge deraf gik også en række banker fallit eller blev overtaget af Finansiel Stabilitet. 
Staten og de dominerende klasser ræsonnerede, at storlandbruget og finansverdenen var ”too big to fall”. Både 
landbrug og finanssektor modtog redningskranse fra skatteyderne. Antallet af konkurser i landbruget tog fart frem til 
2012, men konkurser blev herefter overført til statens Finansiel Stabilitet og derfra til Landbrugets Finansieringsbank, 
LFB, som investerede i mere af det samme. 00’ernes uansvarlige lånecirkus kunne fortsætte, 

9
 mens konkurserne faldt 

til et mere normalt niveau efterfølgende. 
10

 
LFB er dog kommet langsomt fra start. Banken har udlånt omkring 10 pct. af det forventede, men forsøger stadig at få 
gang i processen. Det kan altså stadig nås at fremlægge spekulationsfrie og bæredygtige alternativer. 

11
 

 
I fødevareproduktionen har man ikke set en tilsvarende boble, men slagterierne er ramt af den generelle lavkonjunktur 
og dårlige priser på eksportmarkederne, hvilket har ført til øget eksport af svin og smågrise især til Tyskland, hvor 
lønningerne er lave. Det er ikke overraskende, at økonomisk trængte bønder benytter denne mulighed for øget 
indtjening. Landbrug drives som al anden kapitalistisk virksomhed med størst mulig profit for øje. En ”redningsplan for 
den vigende forædling i Danmark”, hvor slagteriarbejderne hos Danish Crown skulle aflevere en del af deres løn til en 
investeringsfond for at sikre øget svineproduktion, er blevet klart afvist af arbejderne på trods af tillidsrepræsentanters 
og fagforeningsledelsens anbefaling. Danish Crown lægger nu op til fortsatte nedskæringer og afskedigelser. 

12
 

 
Storlandbrugets urealistiske investeringer og ophobning af gæld ledsaget af udflytning af arbejdspladser i 
slagteribranchen får hverken gældskrise eller miljøkrise til at forsvinde. Det er på denne baggrund, at det er relevant at 
fremhæve at fremhæve nye spekulationsfrie ejendomsformer og omlægning til et bæredygtigt landbrug. 
 
 

3.7 Gælden vokser – lokalbanker lukker 
I 2013 er landbrugets situation, at der har været overskud de sidste tre år. Alligevel stiger 
landbrugets gæld. En analyse i Jyllands-Posten viser, at en rentestigning på 3 procentpoints vil 

fjerne landbrugets samlede indtjening, fordi 92 pct. af gælden er med variabel rente.
13

 Det får 
Henrik Zobb, leder af Institut for Fødevare- og Resourceøkonomi ved Københavns universitet, til at 

                                                        
8 De anførte tal er fra henholdsvis Natur- og Landbrugskommissionen og SCA 2012, Notat om god praksis for høst af 
brødkorn under vanskelige forhold, Aarhus Universitet:1f. 
9 Jens Hansen og Henrik Zobbe 2012, Landbrugets gæld, FOI KU: 2-10. Landbrugsavisen 11.9. 2013. 
10 http://www.dst.dk/pukora/epub/Nyt/2012/NR472.pdf 
økonomi data seneste 
11 http://finanswatch.dk/Finansnyt/Pengeinstitutter/article5980864.ece?utm_source=Feed&utm_medium=latest 
12 www.dr.dk 17. september 2013 
13 Jyllands-Posten 29. august 2013. Analysen er udført på grundlag af nye tal fra organisationen Landbrug og Fødevarer. 

http://www.dr.dk/
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kalde landbrugets gæld en tikkende bombe, og han påpeger det paradoksale i, at gælden fortsat stiger i år med 
rekordlave renter, gode afgrødepriser og flotte høstudbytter. Gælden var midt i 2013 på 362 mia. kr.

 14
 Detaljer fra 

instituttets undersøgelser viser f.eks., at indtjeningen for de store mælkekvægbrug var faldende i 2012 for både de 
konventionelle og økologiske kvægbrug, mens resultatet for 2013 forventes forbedret. For de konventionelle brug var 
tallet for 2012 et minus på 232.000 kr. pr. bedrift med forventet stigning i 2013 til et minus på 19.000 kr. pr. bedrift. For 
de økologiske brug var tallet for 2012 et plus på 76.000 kr. pr. bedrift med forventet stigning til 151.000 kr. i 2013. 

15
 

Landbrugets gældsstiftelse i 00’erne var med til at forstærke finanskrisen. Gamle lokale sparekasser, der for længst var 
overgået til dristig profitmaksimering, lånte generøst, men også hovedløst til et vækstfikseret landbrug og 
byggebranchens matadorer. Fra Løkken Sparekasse i nord til Sparekassen Lolland i syd tog man med liv og sjæl del i 
optimisme og risikovillighed. Disse og lignende banker er for længst ophørt og opkøbt. Landbrugskrise og finanskrise 
forstærkede hinanden. Udkantsdanmark kom til at mærke krisen ekstra hårdt.

16
 

 
 
 
 

3.8 Arbejdsmiljøet 
Fødevarebranchen er en af de brancher, der har de mest påtrængende arbejdsmiljøproblemer. 
Her er problemer med ensidige og gentagne arbejdsformer, tunge løft, højt arbejdstempo, 
luftvejsbelastninger m.m. En stor undersøgelse fra 2013 bekræftede, at arbejdere i 

fødevareindustrien (og posten) havde det hårdeste arbejdsmiljø rent fysisk, men også psykisk – på 
grund af de usikre fremtidsudsigter.

17
 

 
 

3.9 Beskæftigelsen rasler ned 
Beskæftigelsen i landbruget er raslet ned siden 1960erne. Mens beskæftigelsen i 1966 var 
oppe på 276.000 i den primære landbrugsproduktion – svarende til 12.9 % af 

arbejdsstyrken, var den i 2010 reduceret til 65.000 - svarende til kun 2.5 % af arbejdsstyrken.  
En tilsvarende udvikling er sket inden for fødevareindustrien, dvs. slagterier, mejerier og engroshandel med korn og 
foderstoffer. Her har antallet af beskæftigede været støt faldende – især i slagteribranchen. I 2001 var der i 
slagteribranchen ansat ca. 21.000. Dette er i 2012 faldet til ca. 7.000. Samme udvikling ses i mejerisektoren.

18
 

 
3.10 Problematisk energiproduktion  

EU har besluttet, at 10 % af den anvendte energi i transportsektoren skal dækkes af vedvarende 
energi i 2020, hvoraf fem procent i skrivende stund bliver dækket af 1. generations 

biobrændstof fra oliepalmer, sukkerrør, majs, soja, hvede, sukkerroer og rapsolie fra raps. Det 
sidste har stor bevågenhed i dansk landbrug, som kører raps til Tyskland og drømmer om et dansk 
biobrændselseventyr, hvor mindst tre konkrete projekttiltag kæmper hårdt for afgiftslempelser og tilskud for at sætte 
gang i en dansk produktion. Klimakommisær Connie Hedegaard har uden held arbejdet for et lavere loft over brugen 
af biobrændstof, da flere og flere analyser peger på, at anvendelse af biobrændstof har store miljømæssige 
omkostninger gennem øget monokultur, udpining af naturressourcer og et stort energitab, som følge af energi til 
forbehandling, destillation og tørring. Hertil kommer, at produktionen gennem beslaglæggelse af store landområder i 
både den tredje verden og Europa får fødevarepriserne til at stige. Connie Hedegaards initiativ er udskudt til efter 
Europaparlamentsvalget i 2014.

19
 

Den store fokus på biogas på basis af gylle lægger beslag på store tilskudsressourcer og påvirker den samlede danske 
energiplanlægning. Gylleproblemet ønsker regeringen klaret via biogasanlæg, som stort set ikke leverer nogen energi 
af betydning, men sluger enorme ressourcer på bekostning af andre energiløsninger. Det gælder f.eks. PSO-midler til 

                                                        
14 Maskinbladet.dk, 29. september 2013 
15 Rapport 2012. Landbrugets økonomi. Fra institut for fødevare – og ressourceøkonomi, KU, udført af Henning Otte Hansen 
og Johnny M. Andersen. 
16 Se www.,landbrugsavisen. Dk 11,9, 2013, Politiken 23.12 2011 og Christens Sørensen 2013, Finanskrisen –
Kleptokratiets konsekvens, København: 93-96. 
17 Ugebrevet A4 16.9. 2013 har bearbejdet og ranglistet en større arbejdsmiljøundersøger. Det er A4 ,der når 
frem til fødevarearbejdernes og postarbejderens bundplacering. 
18 Se f.eks. Danmarks Statistik: NAT18N: Beskæftigede og antal timer efter branche  
19 Vedrørende typer og produkter jf. Biobrændsel kan opdeles ifølgende typer www.mst.dk. Debatten om 
biobrændsel er bland andet dækket af Information 19.9. 2012 og Ingeniøren 18. oktober 2013. 

http://www.,landbrugsavisen/
http://www.mst.dk/
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biogas, hvor der vil kunne opnås langt mere vedvarende energi ved i stedet at kanalisere disse PSO-midler til f.eks. 
solceller. 
 
 
 

3.11 Sundheden sættes over styr 
Trods adskillige politiske tiltag fortsætter svinebønderne med at give grisene mere antibiotika. 
Jo mere antibiotika der gives til svin, desto større er risikoen for mennesker, idet der bliver 

fremelsket flere resistente bakterier, som kan overføres til mennesker – både via smitte fra 
dyrene og via kødet vi spiser. 
Lovgivningsmæssigt må landmændene ikke give antibiotika forebyggende, men de må gerne have noget liggende til 
forventet sygdom. Men mange giver alligevel antibiotika forebyggende via drikkevand eller foder, da det er lettere og 
billigere end at behandle syge dyr. Men ved denne massemedicinering får alle svinene antibiotika, hvilket forværrer 
situationen. 
De resistente bakterier kan overføres til mennesker, og vi ved, at hvis de bakterier giver problemer hos mennesker, 
kan man ikke behandle med antibiotika, fordi bakterierne er blevet resistente. 
Problemet med det voksende forbrug forstærkes yderligere af, at det er forbruget af de farligste typer antibiotika, der 
er vokset mest.  
Op mod hvert andet dansk slagtesvin er således ramt af MRSA CC398 bakterien, en stafylokok, der er 
modstandsdygtig over for almindelige stafylokok-antibiotika. Ifølge Fødevarestyrelsen risikerer 30-80 pct. af de 
personer, der befinder sig i MRSA CC398-positive besætninger, at blive smittet. En amerikansk undersøgelse har 
yderligere vist, at beboere i nærheden af svinefarme er særlig udsatte. En person med MRSA stafylokokker risikerer 
betændelse, bylder og børnesår, mens personer, der i forvejen er syge eller svækkede, kan få alvorlige infektioner. 
Den seneste lovgivning fra 2010 med et gult kort til landmænd, der overtræder loven havde en kort virkning, men 
fordi konsekvenserne ved overtrædelse er for milde, er vi nu tilbage på samme niveau. Landbruget har således hidtil 
kunnet sætte indgreb mat og fortsætter med at øge risikoen for, at antibiotika ikke virker på mennesker. 
 
 

3.12 Der er store importudgifter knyttet til svineproduktionen 
Den danske svineproduktion er baseret på stor import af især foder fra Sydamerika (soja-protein). 
Når landbrugsorganisationerne fremhæver eksportværdien af dansk svineproduktion glemmer de 

at fratrække den tilhørende import. Via Danmarks Statistik kan kortlægges, at der til den 
traditionelle danske svineproduktion kan henføres en import på over 11 mia. kr. 
 
Import til landbrugsproduktion 2011, mio.  kr

20
 

                I alt Heraf til svineproduktion 
Foderstoffer         8.561  6.849 
Korn               4.912  2.210 
Gødningsstoffer rå 1.356  0.352  
Gødningsstoffer  
bearbejdede              1.868  0.485 
Vegetabilske olier 2.050  0.923 
Olieholdige frø  1.373  0.618 
I alt               20.120 11.437 

 
 

                                                        
20 Kilde: www.statistikbanken.dk/UHV7 Svineandelen er estimeret ud fra svineproduktionens andel af den samlede 
produktion og oplysning om svineproduktionens beslaglæggelse af 80 pct. af sojaimporten (andele: 80, 45, 26, 26, 45, 45). 
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4. Det konventionelle svar fra storlandbrug og fødevaregiganter 

Det konventionelle landbrug og deres allierede har haft et treleddet svar på krisen: 

 Fri adgang til opkøb af jord 

 Adgang til et grænseløst husdyrhold og eksport af levende dyr 

  Fri kapitaleksport – herunder udflagning til Tyskland og oprettelse af svinefarme i Østeuropa. 

 Færre krav til dyrevelfærd og miljø 
 
Seneste eksempel er ophævelsen af harmonikravet i 2010 (VKO+LA). Det hidtidige krav om et nøje defineret forhold 
mellem mængde af svingegylle og udspredningsjord, blev ophævet, og den såkaldte bopælspligt delvis fjernet. 
Dette banede vejen for jord på aktier, frigørelse fra snærende miljøpålæg og for industridrift, hvor aktieselskaber 
skulle sikre, at der kunne blive tilført fremmed kapital - et gældstynget erhvervs forsøg på at komme ud af krisen. 

21
 

 
Det er også storlandbruget og fødevaregiganterne, der udvirker, at økologien får en begrænset kvote inden for 
forskning. På statens forsøgscenter Foulum, nu underlagt Århus Universitet tildeles konventionelle markforsøg 70 ha. 
mens økologiske forsøg kun tildeles 20 ha. 
 
Natur- og Landbrugskommission anbefaler i sin slutrapport i 2013 at ophæve enhver form for loft over produktionen 
af husdyr og i stedet nøjes med en forureningsregulering, ligesom det importerede foders økologisk fodaftryk ikke 
indgår i kommissionens CO2-regnskab, hvilket ellers indgik i udvalgets kommissorium. Brugen af pesticider og 
kunstgødning foreslås styret via beregning af jordens og naturens lokale beskaffenhed, hvilket vil kræve et uhørt 
bureaukrati og kontrolsystem, som ikke vil fungere i praksis. 
Stødretningen er klar. Teoretiske miljøforbedringer mod ret til at holde et ubegrænset antal svin. 
 
Problemet med manglende svin til de danske slagterier vil Danish Crown løse ved, at slagteriarbejderne skal bruge en 
del af deres løn til bygning af nye stalde – og uden garantier for at jobs bevares – mens sektoren sender stadig flere 
smågrise over grænsen til lavlønsslagtning i Tyskland. 
 

                                                        
21 Asger Lehmann Høj og Beierholm 2010, Landbrug-væsentlige lempelser i landbrugsloven: 1. 
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5. Enhedslisten bud på en omstilling 

Landbrug, fødevareproduktion og eksport af fødevarer skal fortsat være en central sektor i produktionslivet, men på 
nye præmisser. Vi vil kæmpe for en radikal omstilling fra den nuværende konventionelle produktion til en økologisk og 
klimavenlig produktion med vægt på højkvalitetsvarer og lokale arbejdspladser. Dagens tilstande med stordrift på få 
hænder og en monopolpræget fødevaresektor skal afløses af nye deltagerstyrede virksomhedsformer (f.eks. 
udstykning til enkeltmandseje på jordrentevilkår med mulighed for samdrift (matrix-landbrug) og en non-profit 
fødevaresektor, der åbner for deltagelse fra ansatte og lokalbefolkning, men også byboere. 
 
Vi står over for en dobbeltbundet opgave. Der skal opbygges en modpol til de eksisterende ejendomsstrukturer og 
dyrkningsformer, som giver modspil til en syg struktur, der nedbryder mennesker og dyr og glimrer ved fravær af 
demokrati. Der skal skabes visioner og alliancer med f.eks. Frie Bønder Levende land, slagteriarbejdere i NNF, 
lokalbefolkningen i landdistrikterne og økologiske ildsjæle på landet og i byernes indkøbsforeninger.  
 
Men alt dette må nødvendigvis gå hånd i hånd med krav til det eksisterende storlandbrug og de monopollignende 
fødevarekoncerner, hvis den alternative sektor ikke skal låses uhjælpeligt fast i en niche. Vi må stille krav om åbenhed 
i beslutningsgangene, skærpede hensyn til mennesker og natur og krav om lønarbejder- og borgermagt, når 
produktionen udflager og lader de ansatte og lokalbefolkning stå magtesløse tilbage.  
 
Svineproduktionen indtager en dominerende og helt unik position i det danske landbrug, der – som gennemgået 
tidligere - har udviklet sig fra et lokalt forankret indslag i produktionslivet til dybt problematiske produktionsformer. Vi 
kræver en halvering af svineproduktion over et kort åremål, der kan sikre økologisk drift med langt større forædling og 
eksport af kvalitetsvarer samt øget fokus på lokal forsyning. Vor påstand er, at dette kan lade sig gøre uden tab på 
nettoeksporten og nettoindtægterne ved svineproduktionen samlet set.  
 
Den økologiske og klimavenlige omstilling kræver medspil til fremme af morgendagens alternativ og modspil – men 
hele tiden med anvisning af alternative løsninger - til den syge sektor  
 
Som virkemidler foreslår Enhedslisten ”det gode dusin” 
 

1. Øget selvforsyning og en alsidig lokalproduktion. 
2. Antallet af slagtesvin halveres og omlægges til økologisk drift. 
3. Indførelse af jordrentebrug. 
4. Stop for eksport af levende og halve svin. 
5. Eksporten målrettes højkvalitetsmarkeder. 
6. Mindre import af fødevarer og markant styrkelse af lokal afsætning af lokal produktion. 
7. Økologisk marked og efterspørgsel. 
8. Demokratisering af fødevaresektoren. 
9. Kampen mod udflagning. 
10. Arbejde på danske arbejdsmarkedsvilkår. 
11. Stop for statsstøtte til svinefarme i øst. 
12. Økologisk forskning - fra niche til hovedstrategi. 

 
Vor påstand er, at disse initiativer samlet vil løse påtrængende problemer og samtidig sikre en samfundsværdi af 
mindst samme størrelsesorden som i dag – og samtidig frigøre arealer, der i dag bruges til foderproduktion, men som 
kan omdannes til mere natur. 
 
I det følgende redegøres for initiativer og virkemidler, der kan fremme en omstilling til et bæredygtigt samfund, hvor 
også almindelige borgere kan få mulighed for at tage vare på jord, naturgrundlaget og fødevareproduktionen. I 
finanslovsaftalen for 2013 blev på EL’s initiativ taget de første skridt. 
 
Sideløbende hermed stiller Enhedslisten naturligvis krav til den industrielle svineproduktion f.eks. om dyrevelfærd og 
modvirker tiltag, der kan understøtte den industrielle produktionsform, herunder at investere i biogasproduktion som 
løsning på gylleproblemet. Disse krav er ikke inddraget herunder. 
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5.1 Øget selvforsyning og en alsidig økologisk lokalproduktion  
En større selvforsyning med fødevarer, som naturligt kan dyrkes herhjemme, vil fremme produkter, der i højere grad 
kan indgå i økologiens krav om sædskifte, mindske transportudgifter og samtidig reducere store arealer, som dansk 
produktion og forbrug lægger beslag på i omverdenen f.eks. via importeret svinefoder (det økologiske fodspor).  
Denne strategi indebærer, at produkter, som Danmark har naturlige betingelser for at producere, skal fremmes, mens 
produkter, der er knyttet til et højt importindhold og/eller høj miljøbelastning må indskrænkes (det gælder især 
traditionel dansk svineproduktion – herom senere).  
 
En række virkemidler kan fremme en mere alsidig produktion: 

 Eksisterende erhvervsstøtteordninger målrettes lokal forankret fødevareindustri, som kan bidrage til en 
økologisk omstilling, Det omfatter økologiske produkter inden for mejerier, slagterier, osterier, charcuteri, 
mosterier, brænderier, saftstationer, bryggerier og tilsætningsprodukter, men også lokale korntørrerier, 
maskinstationer, korn- og foderstofforeninger, der samvirker med matrix-landbrug, dvs. et landbrug hvor en 
klynge af landmænd er fælles om logistik, fælles CO2-regnskab, og fælles maskinpark m.v. er i højsædet.  

 Oprettelse af lokale butikker med afsætning af lokale fødevarer, f.eks. som socialøkonomiske virksomheder 
drevet af kommunen – se også 5.6. 

 Den økologiske forskning skal ændres fra niche til hovedstrategi. Dette er nærmere beskrevet nedenfor. 
 
5.2 Antallet af slagtesvin halveres som led i en økologisk omstilling 
Mange problemer knyttet til svineproduktionen kan mindskes markant ved en trinvis halvering af den nuværende 
svinebestand. Et sådant skridt kan gennemføres parallelt med at et tilsyneladende eksporttab modsvares af en 
væsentlig reduktion i import og gennem eksport af produkter med højere værdi, dvs. et paradigmeskift ud fra devisen: 
Halvt så mange kilo til eksport, men til dobbelt pris.  
Landbrugssektoren fremfører gang på gang den store eksportværdi ved svinestrategien, og bryster sig af 
en ”fødevareeksport” på 148 mia. kr. – et voldsomt oppustet tal, da det dækker alt fra fisk og maskiner til enzymer og 
tobak. Tallet knyttes ofte til svineproduktionen, men denne udgør dog alene 30 mia. kroner (2011). Men det er disse 
tal, der bruges som trumfkort, og får enhver regering til at ryste på hånden ved den blotte tanke om en opbremsning 
af svineproduktionen i Danmark. 
 
Lad os afveje fordele og ulemper ved en omlægning. 
Hvis vi reducerer dansk svineproduktion til det halve som led i en økologisk omlægning og erstatter importen af foder 
med en lokal produktion (hestebønner, lupin, ærte, raps og i nogen grad rødkløver (der også kan anvendes til 
grisefoder ved en fermetering), vil vi kunne notere en række oplagte fordele, som belyses i næste kapitel. 
 
Svineeksporten kan opgøres således: 
 
Svineeksport 2011, mio. kr. - Animalsk produktion

22
 

 I alt Heraf svin 

Fersk/frosset svinekød 19.295 19.295 

Forarbejdet kød 5.814 3.600 

Biprodukter af kød  1.700 

Øvrige animalske varer 6.616 1.100 

Smågrise levende 3.178 3.178 

Søer levende 66 66 

Slagtegrise levende 495 495 

Avlssvin levende 195 195 

I alt  29.638 

    
Men hvad landbruget løbende glemmer at oplyse er, at der er knyttet en stor import til denne produktion. Som anført 
i afsnit 3.12 kan den opgøres til 11,4 mia. kr. (2011) 
  
Hvis vi helt lukker ned for svineproduktionen vil netto-eksporttabet således alene være forskellen, nemlig 18 mia. kr. 
 

                                                        
22 Hans Otto Hansen 2012/4,FOI Udredning: 5, 14, 22. 
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Men ved at omlægge til økologisk drift med halvt så mange svin kan dels spares importen, og samtidig opretholdes en 
betydelig eksport, fordi eksportværdien pr. kg øges. Normalt giver økologisk produktion den dobbelte indtægt pr. kg. 
Vi anslår konservativt en eksportværdi på 25 mia. kr. ved den halve mængde økologisk svineprodukter. 
På bundlinjen får vi dermed øget eksportværdien fra 18 mia. kr. til 25 mia. kr. 
 
En væsentlig forudsætning for at importen kan sættes til 0 ved ren økologisk svineproduktion er, at vi kan producere 
de økologiske svin alene via dansk foder. 
Ifølge Concito

23
 kan de nuværende 627.000 tons importerede sojaprotein erstattes af f.eks. rødkløver dyrket på 0,25 

mio. ha (kræver, at vi gør det spiseligt for grise). Der vil så mangle noget foderenergi, men det kan f.eks. fås fra 
kløvergræs. Desuden eksporteres i dag et overskud af foderkorn, som ikke bruges i den danske svineproduktion. 
Behovet for foderareal kan dermed samlet reduceres fra 1 mio. ha til 0,65 ha selvom vi stopper for import af 
svinefoder (50 % af 1 mio. ha + 50 % af 0,25 mio. ha). 
 
Omlægning til økologisk produktion kræver til gengæld mere areal til hver gris. 
De økologiske regler siger, at søerne og smågrisene skal på reelt friland, mens slagtesvin er i stald men med løbegård 
eller andet udeareal. Ved en halvering af svineproduktionen vil det kræve ca. 15.000 ha i friland og hertil kommer 
løbegårde til slagtesvin.  
 
Det betyder samlet, at hele denne omlægning næppe vil lægge beslag på mere end 0,7 mio. ha landbrugsjord, og vi 
dermed frigør 0,3 mio. ha som kan omlægges til mere natur. Det betyder f.eks., at omlægningen kan give 3 gange så 
mange arealer til småbiotoper eller skovarealet øges med mere end 50 %. En omlægning kan i øvrigt kombinere 
friland og skovdrift. 
 
Omlægningen vil på bundlinjen betyde, at der frigøres ressourcer til at give sig i kast med nye højkvalitetsprodukter, 
hvor der anvendes flere arbejdstimer pr. eksporteret enhed, nye lokale øko-svineslagterier, nye afgrøder til eksport, 
ny teknologi og patenter på biologiske og mekaniske bekæmpelsesformer af ukrudt. Alt tyder på, der er et marked for 
de erfaringer, der udspringer af den grønne omstillingslogik: Eksporten af økologiske produkter er firedoblet på otte år 
fra 240 mio. i 2003 til godt en mio. i 2011.

24
  

Det globale marked for økologiske produkter er i 2012 vokset til 350 mia. kr. – en tredobling på ti år.
25

 
Landbrugets store trumfkort, valutaargumentet, er skrøbeligt. Det trænger til at blive udfordret. 
 
5.3 Indførelse af (økologisk) jordrentebrug 
Vi oplever for øjeblikket en voldsom magtkoncentration i landbruget. Færre og færre ejer mere og mere, 
monokulturen breder sig. Enhedslisten vil en demokratisering, hvor langt flere får adgang til at dyrke jorden og 
bidrage til en alsidig produktion. Vi foreslår mulighed for udstykning ved konkurser og indførelse af jordrentebrug. Vi 
ser frem til et samvirke mellem by og land, hvor en forening af byboere får mulighed for at eje et landbrug, hvor langt 
flere nyuddannede og engagerede økologer kan bidrage med deres ideer til produktion og forvaltning af naturen, og 
hvor klynger af landmænd får mulighed for at samarbejde om maskinpark, ideer m.m. 
 
Gennem de sidste tre årtier har der været flere politiske tiltag for at skabe fornyelse og demokratisering i dansk 
landbrug. SF har i perioden fem gange forsøgt sig med forslag omkring en jordbrugerfond. En arbejdsgruppe i 
Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri udsendte i 2001 en rapport med udgangspunkt i en model, skitseret af 
SF i forbindelse med finanslovsforhandlingerne for 2001. Enhedslisten fremsatte i januar 2010 et forslag til 
folketingsbeslutning om oprettelse af en jordbrugerfond, der bortfaldt efter førstebehandling.   
 
5.3.1 En demokratisering af adgangen til jord  
En demokratisering af adgangen til jord er nødvendig. Her skal argumenters for en jordbrugerfond, der udlejer jord på 
jordrentevilkår med sigte på økologisk produktion. Storlandbrug skal udstykkes, når de rammes af stigende gæld, 
konkurs eller negativ afkast over flere år. Ændringen hviler på to afgørende præmisser: Den skal kunne finansieres, 
gennemføres og fungere under - og samtidig uafhængigt - af de eksisterende kreditforhold, og der skal findes 
personer, der har indstilling og villighed til at forfølge tanken om at være jordbruger under en jordbrugerfonds vilkår. 
Staten kan bevilge midlerne til en jordbrugerfond. Flere finansieringsveje kan betrædes: 

                                                        
23 Concito, 2014: Klimagevinster ved øget proteinproduktion i Danmark 
24 Danmarks Naturfredningsforening 2012, Sådan ligger landet – tal om landbruget, København:51. 
25 Pressemeddelelse fra Økologisk Landsforening 11.02.2014 
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1. Hvis der afsættes 1,5 milliarder kr. om året (hvilket er det samme beløb, som landbruget slap for at betale i 
grundskyld ved landbrugsreformen i 2010) kan staten opkøbe 20-100 landbrug om året. En forpagtningsafgift kan 
bidrage til opkøb af flere brug eller forrente statens udgifter.  
 
2. Jordbrugerfonden kan også forsynes med midler, som staten har til gode hos pensionsopsparere i form af udskudt 
skat, ca. 1.400 mia. kr. Landbrugsjorden i Danmark vurderedes i 2011 til at have en samlet værdi på 400 mia. kr. 
Lægges dertil driftsbygninger, bolig og maskinpark, kan den samlede aktivmasse i landbruget være op til 600 milliarder 
kr. Der burde derfor ikke kunne argumenteres for økonomiske hindringer. Den udskudte skat i pensionskasserne 
investeres nu i aktier, obligationer og fast ejendom.  
 
3. Der er også den mulighed, at stat eller kommune overtager et landbrugs gældsforpligtelser mod at få prioriteringer 
i jord og ejendom. 
 
I SF's forslag fra 2001 er der detaljerede planer for, hvordan forpagterdrevet landbrug kan etableres som en særskilt 
driftsform, men anfører også, at svingninger i jordpriserne kan give vanskeligheder ved beregning af 
forpagtningsafgiften.

26
 Disse skal derfor være skruet sådan sammen, at der er motivation til at drive et landbrug på 

rentabelt vis. Det kan være en sammensat afgift, f.eks. en procentdel (eventuelt følgende diskontoen) af 
jordbrugerfondens overtagelsespris plus en fast procentdel af overskuddet. En sådan afgift bør så føre til, at 
forpagteren ikke i øvrigt skal betale grundskyld og ejendomsskat, eftersom forpagtningsafgiften kommer til at ligne en 
ejendomsbeskatning. 
 
For at gøre landbrugsdrift attraktivt for unge eller personer, der midt i livet ønsker at blive jordbruger, må staten yde 
en særlig støtte til uddannelse af jordbrugsbesiddere. Certifikatet på uddannelsen skal dække økologisk drift, men det 
skal ikke hindre nogen i at dyrke konventionelt, så længe dette er samfundsaccepteret. Unge fra andre lande skal også 
kunne erhverve det danske certifikat og leje jord. Jordbruget skal støttes af forskning i alternativ avl og den økologiske 
produktion. 
                                    
5.3.2 Fri eller ufri bonde  
I 2010 fremsatte Enhedslisten forslag til en jordbrugerfond. Ved fremlæggelsen blev forslaget afvist med forestilling 
om den ufrie bonde, hvor staten bestemmer produktionsbetingelserne.

27
 Pudsigt nok lægger Natur og 

Landbrugskommissionen i sin slutrapport fra 2013 op til at støtte kapital, der vil investere i landbruget og udvikle nye 
ejerformer. Herunder selskabsdannelser, der kan medvirke til, at landbruget som helhed professionaliseres, ejes og 
drives som andre erhverv, hedder det. Hvad angår frihed er dette at komme fra asken i ilden.                                                                          
 
De første lænker, der skal klippes for at få frie og demokratiske landbrugere, er gældslænkerne. Gælden har medført 
mere af den samme produktion, som hidtil har ført til mere gæld, og hvilken frihed er der i at blive ansat af et 
aktieselskabs bestyrelse? En ordning med en jordbrugerfond vil gøre forpagteren til reel jordbrugsbesidder, der kan 
søge sine egne produktionsformer og mål. Afhængigheden for den forpagtende bonde kan ikke med berettigelse 
kaldes større end for den bonde, der i dag er afhængig af kreditforening, bank, EU-støtte - og af gælden, der tvinger til 
pris- og miljøbelastende produktion. Enhedslisten har et enkelt hovedkrav til jordbrugsbesidderne, der lejer jord af 
jordbrugsfonden, nemlig at produktionen skal være økologisk. Det er fordi, både varer, natur og klima bliver forbedret 
af økologisk drift. Som eksemplet i indledningen viser med malkekvægbruget, kan økologisk drift også være den mest 
rentable.                    
 
5.3.3 Eksempel på jordbrugsfond-projekt  
I det tænkte projekt, Dalby-planen, fremsat af medstifter af "Landsforeningen Frie Bønder - Levende Land", Henrik K. 
Schou, kommer nogle af Enhedslistens landbrugspolitiske mål til udtryk.

28
 En urentabel gård på 600 hektar udstykkes 

via en statslig jordbank til 19 nye landbrug, som er forskellig i størrelse og produktion. Brugene oprettes efter 
jordrenteprincippet. Der bygges nye huse og staldbygninger, som tilgodeser miljøet og energiforbruget. Modellen 
giver en mere varieret natur og større biodiversitet end det nuværende landbrug, og der kommer liv på landet igen. 

                                                        
26 En arbejdsgruppe i Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri udsendte i august 2001 en rapport om etablering af en 
jordbrugerfond. Rapporten tog udgangspunkt i en model skitseret af Socialistisk Folkeparti, fremsat i forbindelse med 
finanslovsforhandlingerne for 2001. 
27 Folketingstidende. B 113, samling 2009-2010. 1. behandling 
28 http://voresomstilling.dk/projekt/mere-jord-p%C3%A5-flere-h%C3%A6nder-dalby-p... 26-09-2013 

http://voresomstilling.dk/projekt/mere-jord-p%C3%A5-flere-h%C3%A6nder-dalby-p
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Men for at planen kan føres ud i livet, kræves der både mod og nytænkning blandt politikerne. Både landbrugsloven 
og planloven skal laves om. 
 
5.3.4. Omlægning af offentlig jord til økologi 
Det offentlige må påtage sig rollen som frontløber ved omlægning til økologisk jordbrug. Det offentlige ejer 55.000 ha 
landbrugsjord, heraf dyrkes kun 24 pct. økologisk. Her er et område, hvor stat, herunder folkekirken, og kommune 
umiddelbart kan gøre en forskel. Målet må være, at staten tager initiativ til  

 omlægning af al statsjord, der drives direkte af staten, til økologi inden for en 4-årig periode 

 opmuntrer til at bortforpagtede jorde drives økologisk - senest ved påbegyndelse af et nyt kontraktforløb. 

 at kommunerne omlægger deres jorde til økologi ved at revidere forpagtningsaftaler, ved at etablere 
kommunalt jordbrug og ved at udvide den offentlige støtte til kommunal, økologisk bespisning. 

Slagelse kommune har i sin Agenda 21 strategi og i sin klima- og miljøhandlingsplan for 2009-2011 således vedtaget 
som mål, at bortforpagtning af kommunal jord skal betinges af omlægning til økologisk eller særlig skånsom drift.

29
 

Opgaven er påtrængende, når man betænker, at det samlede økologiske landbrugsareal har stået i stampe i 00’erne 
 
Det samlede danske økologiske produktionsareal, ha. tusinde

30
 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

173 178 168 160 150 144 150 166 170 173 177 

 
5.3.5. Fra konkurs til jordrente og økologi 
Konkurser i landbruget, der i dag overføres til Finansiel Stabilitet og derfra til Landbrugets Finansieringsbank (LFB), 
udgør en bevidstløs støtte til mere af det samme. OO’ernes uansvarlig lånecirkus kan fortsætte. Enhedslisten kræver 
som modtræk, at midler fra FLB anvendes til jordopkøb, hvorefter bortforpagtes som økologiske jordrentebrug. Er der 
tale om et eller flere sammenhængende jordbrug, skal det overvejes, om de kan anvendes til udstykning eller som 
offentlige økologiske forsøgsbrug.  
 
5.4 Stop for eksport af levende og halve svin  
Der er kraftig vækst i eksporten af levende smågrise, som dermed dels ikke opfostres til slagtegrise herhjemme, dels 
ikke ender på et dansk slagteri, fordi fortjenesten for landmanden er lidt større ved at sende smågrise i lastbiler til 
udlandet. Der er stort set ingen værdiforædling. 
Ca. 10 % af de slagtede grise eksporteres uden opskæring og her dermed meget ringe værdiforædling. Langt 
hovedparten af eksporten er opskåret svinekød, men også her er der ringe værdiforædling. 
Enhedslisten ønsker en langt større satsning på, at der i Danmark skal ske en værdiforædling af råvarerne, hvorved der 
kan opnås en langt højere eksportværdi, som er forankret i en øget dansk beskæftigelse. 
Eksporten af levende dyr skal stoppes. F.eks. gennem transportkrav og/eller ved at følge Fødevareforbundet NNF, når 
de tilbage i 2009 stiller krav om pant på hver eneste født pattegris, der tænkes indløst ved aflevering til et dansk 
slagteri – med tiden til det lokalt forankrede, økologisk non-profit slagteri. Se 5.9. 
 
5.5 Eksporten målrettes højkvalitetmarkeder 
Danske landbrugsvarer har som andre produkter gennem årene været markedsført gennem støttede kampagner i 
udlandet. Som led i udviklingen af nye økologiske produkter kan iværksættes målrettede kampagner for at 
understøtte markedsføringen. Eksportmarkedet for økologiske produkter er i voldsom vækst. Danmark skal vælge 
denne strategi i produktion og eksport af fødevarer. 
 
 
5. 6 Mindre import af fødevarer og markant styrkelse af lokal afsætning af lokal produktion 
Det er naturligt at importere tropisk frugt, kaffe, the, kakao osv. , som ikke kan dyrkes under nordiske himmelstrøg, 
derimod er der al mulig grund til at være selvforsynende med f.eks. grøntsager, korn til brødmel, 
morgenmadsprodukter, kødprodukter og foderstoffer.  
Mens forbruget af fødevarer generelt står i stampe, så er importen af udenlandske fødevarer steget næsten 77 
procent på 10 år. Det er bl.a. større import af smør, kartofler samt okse- og kalvekød.

31
 Importen af fødevarer svarer 

til 45 % af eksporten
32

.  

                                                        
29 www.fvm.dk, 2012, Økologisk handlingsplan 2020, Det offentlige må gå foran. 
www.fvm.dk 2012, Målrettet investeringsstøtte skal sætte turbo på økologien. 
30 www.fvm.dk 2012, Økologisk handlingsplan 2020 - Det offentlige må gå foran. 
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Denne udvikling kan og skal vendes, jf. næste afsnit. 
Ved at sikre en kort afstand mellem producent og forbruger sikres friske varer, produkterne gøres billigere, 
transporten reduceres, og der tilføres liv til landdistrikter og bykvarterer. 
Den gryende tendens til lokale og regionale fødevarefælleskaber skal understøttes, hvilket bl.a. skal ske gennem en 
øget demokratisering af adgangen til jord og ophjælpning af en mangeartet og deltagerstyret non-profitsektor – hvor 
ikke blot mindre selvstændige jordbrugere, men også forbrugere, lokalbefolkning og ansatte kommer direkte til orde.  
Eksempler er lokale fødevarefestivaler, forbrugerdrevne fødevarefællesskaber fra København til Ålborg (i skrivende 
stund 10 i alt), som efterspørger lokalt og økologisk producerede fødevarer, forbrugerejede landbrug, Slow Food-
bevægelsen, der arbejder for brug af lokale og friske råvarer. Disse – og organisationer som Økologisk Landsforening 
og Frie Bønder – Levende Land trækker alle på samme hammel.  
 
Lokale produkter kan fremmes gennem  

 En statsautoriseret mærkning med markering af producentlokalitet, forarbejdningslokalitet og angivelse af, at 
denne vare er produceret inden for XX kilometers afstand. Lokalmærket skal ses som tillæg til Ø-mærket. En 
mere avanceret version er at indlægge disse data i varekoden og vise dem på en skærm i butikken, så kunden 
kan få uddybende information udover pris i dag. 

 Hjælp til lokale indkøbsforeninger, småbutikker i lokalsamfundet, lokale fødevarefestivaler og 
andelsorganiserede indkøbsforeninger, der styrker forbindelsen mellem byen og en dansk lokalitet.  

 Understøttelse af formelle samarbejder mellem land og by som f.eks. Landbrugslauget på Stevns, som er ejet 
af 500 andelshavere, driver den økologiske gård Brinkholm med to ansatte – en landmand og en bogholder.

33
 

 Understøttelse af alternative produktioner som f.eks. Sundby Kogræsseforening, hvor 100 familier i 
København har deres eget kødkvæg gående til opfedning på Vestamager som led i naturplejen

34
 

 
5.7 Økologisk marked og efterspørgsel 
Omlægningen til økologi kan fremmes ved at styrke efterspørgslen efter økologiske produkter. Stat og kommune kan 
begunstige økologien i de offentlige institutioner, på hjemmemarkedet og gennem særlige eksportinitiativer.  
 
5.7.1 De offentlige institutioner 
Med en bespisning på ½ mio. måltider dagligt, kan den offentlige bespisning være en offensiv drivkraft. Det handler 
om ældrepleje, skoler, hospitaler, offentlig administration mm. 
  Økologiske varer er dyrere en konventionelle– det gælder især økologisk kød. Men jo større afsætning jo større 
produktion og mulighed for at reducere omkostningerne. Vi foreslår derfor 

  at kommunerne forpligtes til at købe økologisk gennem lokale byrådsbeslutninger. 

 at kommuner, som kan indfri en fastsat målsætning for stigende økologisk forplejning, tilføres en særlig 
præmie for en kortere periode. 

 
5.7.2 Hjemmemarkedet som helhed 
Afsætningen af økologiske fødevarer i den almindelige butikshandel kan yderligere fremmes ved, at staten gennem 
særlige programmer understøtter lokal afsætning, hvor producenten er tæt på kunden. Fordyrende mellemled, der 
især rammer økologiske varer med ringe omsætning, kan herved undgås. 
Økologiske kødvarer, som ofte er betydelige dyrere end konventionelle produkter, fordrer en særlig indsats. Her kan 
det være aktuelt at gribe til momsfrihed for en kortere periode for at fyre op under markedet.  
 
5.8 Demokratisering, nye ejerformer og non-profit produktioner 
Skal den lokale non-profit fødevaresektor blomstre frem, er det imidlertid nødvendigt med en målrettet 
investeringsstøtte til lokal, non-profit fødevareindustri på i første omgang 100 mio. kr. efter lidt samme formel som 
den målrettede investeringsstøtte til økologisk landbrug, det skal gøre det attraktivt at omstille til et bæredygtigt 
landbrug.

35
 En del af midlerne hertil kan hentes fra promillefondene. 

                                                                                                                                                                                        
31 Dansk Handelsblad 8. dec. 2011 – http://www.dhblad.dk/nyheder/2011/12/8/krisen-giver-stoerre-import-af-foedevarer 
32 Hans Otto Hansen 2012/4,FOI Udredning: s. 30 
33 www.landbrugslauget.dk 
34 www.sundbyko.dk 
35

 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og fiskeri 18.juni 2012, Målrettet investeringsstøtte skal sætte turbo på økologien. 
(pressemeddelelse). På Vækstfondens hjemmeside kan man læse om dens lovgrundlag www.vf.dk  

http://www.vf.dk/
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Non-profit produktion defineres ved øremærkning af overskud til lokal-økologisk produktion, forbud mod at udtrække 
kapital med gevinst for øje plus forbruger- og medarbejderindflydelse. Det er disse krav, som hver eneste støttekrone 
skal overholde. Vi må kræve stop for kapitalisering af offentlige midler i jordejernes, aktionærernes og spekulanternes 
lommer. 
 
Når slyngcentre til honning i Nordjylland får landdistriktstøtte skal man således sikre, at disse foretagender er 
organiseret som non-profit virksomheder, der virker til fordel for lokalsamfundet.

36
 Det samme gælder de såkaldte 

LAK-midler, der bygger på regionalstøtte fra EU. Endelig skal Den Statslige Vækstfond, der yder medfinansiering til 
små og mellemstore virksomheder, underkastes justeringer, der tilgodeser en lokal forankret non-profitsektor. 
  
5.8.1 Demokratiser fødevareindustrien 
I 2003 tabte det nordsjællandsk mejeri Øllingegård en storkunde, fordi det ikke kunne få nye, men i øvrigt 
interesserede leverandører. De var bastet og bundet af kontrakter med Arla. Kritikken mod Arla brød løs. Den 
daværende erhvervsminister Bendt Bendtsen (K) blev under en forbrugerstorm tvunget til at bede Arla om at lempe 
bindingsperioden. Bindingsperioden blev ændret fra to års opsigelsesfrist til nogle få måneders varsel (4 til 13 
måneder)

37
  

  
Der er behov for:  

 At udvide konkurrencestyrelsen med et egentligt monopoltilsyn, som løbende sikrer en fri og lige 
adgang for en deltagerstyret og lokalt orienteret non-profit fødevaresektor.  

 En væsentlig opgave for konkurrencestyrelsen/monopoltilsynet består i oprettelse af en egentlig 
priskontrol. Det vil sige, at tilsynet skal sikre en ensartethed i udviklingen i priserne på råvarerne, 
forarbejdningsindustrien, og i distributionsleddet. Målet er at mindske prisstigninger, der ikke har en 
materielt og sagligt begrundet årsag. 

 At igangsætte en særskilt undersøgelse af barrierer ved etablering af en lokal, non-profit 
fødevareindustri. 

 Ytringsfrihed for ansatte i fødevareindustrien og supermarkeder. Ansatte skal have ret til offentligt 
at kunne sætte kritisable forhold ved fødevareindustrien til debat uden at frygte for repressalier.  

  
Samtidig skal der sættes ind i distributionsleddet. Det drejer sig især om at se på profitterne og kvaliteten i 
handelsleddet. 
Der er behov for:  

 Detaljeret prisopgørelse i supermarkeder. Alle supermarkeder skal føre en opgørelse over avancer 
på de enkelte produkter. Opgørelsen skal være tilgængelig på virksomhedens hjemmeside, ligesom 
den skal være fysisk tilgængelig i butikkerne, så forbrugerne kan tilgå dem ved indkøb. 

 Forbrugerråd. Alle supermarkeder skal nedsætte forbrugerråd, hvor kunderne lader sig 
repræsentere. Forbrugerrådene skal underrettes om udviklingen i varesortiment, prisudvikling og 
indtjeningsforhold. Forbrugerrådene har til opgave at udtale sig om de enkelte supermarkeders 
vare- og indtjeningsforhold.  
Samtidig skal forbrugerrådene medvirke til at udarbejde forbrugervejledninger til supermarkedets 
kunder om, hvilke lokale og årstidsbestemte råvarer forbrugerne kan indkøbe i det pågældende 
supermarked for at optimere den lokale og miljømæssige brug af råvarer. Målet er at gøre det nemt 
og billigt at handle miljø- og klimarigtigt. 

 Organisering af arbejdskraften i supermarkeder. Alle supermarkeder skal gøre opmærksom på den 
relevante fagforening inden for området, herunder overholdelse af danske løn- og ansættelsesvilkår. 

 Ytringsfrihed for ansatte i fødevareindustrien 

 Krav om salg af lokale fødevarer. Supermarkederne skal i videst muligt omfang sælge lokale råvarer. 
Råvarerne indgår i beskrivelsen af en god og sund forbrugervejledning, som forbrugerrådene er med til at 
udarbejde. 

 
 
 
 

                                                        
36

 Landbrugsavisen 30.april 2007 
37

 http://www.business.dk/diverse/arla-igen-beskyld-for -benspænd 
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5.8.2 Virksomhedsråd 
Fremtidens non-profitvirksomheder, offentlige som foreningsejede, skal etablere virksomhedsråd som en overbygning 
på tillidsmandssystemet. Virksomhedsrådet vælges af de ansatte undtagen lederne og ledelsens repræsentanter. 
Virksomhedsrådet har bestemmelsesret over arbejdets organisering og indflydelse på teknologi og produktkvalitet. 
I almindelige privatkapitalistiske virksomheder foreslås, at der ligeledes kæmpes for indførelse af virksomhedsråd, 
som en overbygning på tillidsmandssystemet. Virksomhedsrådet har hørings- og drøftelsesret ved investeringer, 
omstruktureringer, afskedigelser, outsourcing og udflagning. I tilfælde, hvor en virksomhed helt eller delvist udflages, 
har virksomhedsrådet dispositionsret over det efterladte produktionsapparat, der kan ses som led i en bæredygtig 
produktionsomstilling. Se 5.9. 
I det sidst nævnt tilfælde er der tale om krav, der udgør et modtræk til kapitalens frie bevægelighed. 
Virksomhedsrådene kan styrkes af en rammelovgivning på linje med sikkerhedsrepræsentantsystemet, men i sidste 
instans afhænger deres nærmere udformning af styrkeforholdet mellem arbejdere og arbejdsgivere. 
 
5.9 Kampen mod udflagning  
Danske arbejdspladser i slagteribranchen flytter til Tyskland. I Danmark er organisationsgraden på slagterierne næste 
100 procent. På de tyske slagterier ligger den mellem 5 og 15 procent. Hertil kommer, at Danish Crown i de tyske 
datterselskaber gør brug af østarbejdere, der arbejder som selvstændige under en kolonnefører. De kommer selv med 
deres knive og arbejdstøj, og virksomheden har ingen forpligtigelser. I midten af 00’erne havde Danish Crown 15.000 
ansatte i Danmark, i 2011 blot 9.000 ansatte og nu nærmer det sig 7.000. Fødevareforbundet NNF har derfor haft 
blikket stift rette mod øget tryghed dvs. bedre opsigelsesvarsel, solide fratrædelsesordninger og bedre 
efteruddannelse.

38
 I dette spil står slagteriarbejderne med ryggen mod muren. 

  Opgaven består derfor i at vende den defensive kamp til en offensiv kamp. Fagbevægelsen bør derfor ikke støtte 
landbrugsorganisationernes fokus på flere svin og mere af det samme, samt alene fokusere på krav om 
fratrædelsesordninger og bedre efteruddannelse, men også på omstillingspuljer til videreførelse af 
produktionsapparatet med afsæt i en ny strategi.  
Den 6. november 2010 udtalte Enhedslistens hovedbestyrelse: ” Alle store virksomheder, der fyrer medarbejdere, fordi 
de flytter til udlandet, skal oprette en fyringspulje, der dækker medarbejdernes videreuddannelse med fuld løn i et år 
og overdrager produktionsfaciliteterne til stat eller kommune, så en alternativ produktion eventuelt kan etableres 
under de ansattes og lokalsamfundets kontrol”.

39
 Udtalelsen ønsker at åbne for non-profit virksomheder (f.eks. et 

lokalt andelsejet foretagende) med det offentlige som fødselshjælper. Sådanne krav må støttes af 
lovgivningsinitiativer, der må sikre: 

 At efterladte bygninger og værktøjer frit kan overdrages til det offentlige. Heraf følger at kommunal udleje af 
bygninger gøres til sædvane og store firmaers klausulering af bygninger ved udflagning forhindres under 
påberåbelse af fællesskabets interesse og retten til fri etablering af lokale virksomheder. 

 At fagbevægelsens kamp for medbestemmelse støttes af lovfæstet krav om virksomhedsråd blandt ansatte 
på linje med den tyske tradition for bedriftsråd under påberåbelse af lokalsamfundets ve og vel. Sådanne 
virksomhedsråd skal ses som et aktuelt modstykke til kapitalens frie bevægelighed og udstyres med ret til at 
stille krav om varsling af fyringer og behørig tid til at forberede sig på omstilling af produktionsapparatet. De 
nærmere betingelser herfor aftales af arbejdsmarkedets parter. Når de private ikke vil investere i et område, 
må fællesskabets have ret til at overtage rollen som producent.

40
 

 At der af hensyn til den lokale produktion og dyrevelfærd udstedes forbud mod transport af svin og kvæg på 
over to timer. 

 At der indføres et pantsystem, som foreslået af Fødevareforbundet NNF og Socialdemoraterne i 2009. Når 
der fødes en pattegris i Danmark, deponerer producenten et beløb, som kommer til udbetaling, når grisen 
leveres til et dansk slagteri. Disse krav er på kollisionskurs med EU-retten, hvorfor det blot er ekstra vigtigt at 
udfordre den gældende retstilstand.

41
   

 At der etableres en statsautoriseret mærkning af lokalt producerede varer med producentlokalitet og 
forarbejdningslokalitet. Lokalmærket skal kunne optræde på linje med andre statsautoriserede 
kvalitetsmærkninger. 

 
 

                                                        
38

 www.food-supply 2011. www.nnf.dk 
39

 Enhedslisten 2011, Socialistiske svar på den økonomiske krise, Kbh. : 18. 
40

 Vedr. de tyske traditioner Erik Prinds har til PØU udarbejdet et notat om europæiske erfaringer med medarbejderindflydelse jf. 
Erik Prinds 2013, Forslag til og erfaringer med medarbejderindflydelse.., Kbh. Kan rekvireres hos christian@tastrup.dk 
41

 DR 9.marts 2009 

http://www.food-supply/


Side 18 af 22 
 

 
 

5.10 Arbejde på danske arbejdsmarkedsvilkår 
Der henvises her til Enhedslisten generelle krav mod social dumping. 
 
5.11 Stop for statsstøtte til svinefarme i øst 
Investeringsfonden for Østeuropa (IØ), der har støttet danske svinekoncerners etablering i Østeuropa, er under 
afvikling fra 2010, men nogle af aktiviteterne føres videre i Investeringsfonden for Udviklingslandene. Støtten til 
svinefarme i Ukraine er ikke afviklet. Det skal derfor sikres, at enhver form for statsstøtte til fødevareimperialisme og 
forurening i øst afvikles. Alternativt kan der gives støtte til udveksling af viden og erfaring mellem forskere og non-
profit selskaber i Danmark og Østeuropa.

42
 

 
5.12 Økologisk forskning - fra niche til hovedstrategi 
Den økologiske forskning befinder sig i en niche. I dag koordinerer Internationalt Center for Forskning i Økologisk 
Jordbrug (ICROFS) økologiske jordbrugsforskere fra forskellige institutioner og universiteter. Hermed sikres udveksling 
og fælles fremstød. Men kun centerets egne ansatte arbejder heltids med økologi. De øvrige deltager med 
tidsbegrænset projektforskning, som er afhængig af fonds- og puljemidler. ICROFS har endvidere fået et internationalt 
perspektiv, som fjerner fokus fra den praksisorienteret danske jordbrugsforskning.

43
 Samlet har der siden 1996 været 

afsat 35 mio. kr. årligt samt en række mindre fonde og puljer. Hertil kommer 10 mio. kr. til Fonden for økologisk 
landbrug. Dette skal ses i forhold til den milliard kroner, som blev tildelt den samlede fødevareforskning i Danmark i 
2010.

44
 

 
Trods små økologiske midler har de alligevel gjort en betydelig forskel. Der er skabt ny viden og nye metoder i 
primærproduktionen - fra håndtering af gødning og ukrudt til sygdomme og fodring, forbedret recirkulation af 
næringsstoffer med god brug af efterafgrøder og godt sædskifte. Den økologiske forskning udtrykker en ambitiøs 
forskning, som ikke alene kommer det økologiske jordbrug til gavn, men også det konventionelle med f.eks. reduktion 
af antibiotika som mål.

45
  

 
Den økologiske forskning rummer, når den er bedst, også kritiske potentialer over for økologien og dermed dens 
videreudvikling – f.eks. når den påpeger, at pattegrisedødeligheden i økologiske besætninger er højere end i 
konventionelle (bl.a. fordi der anvendes de samme fremavlede søer med overproduktion af pattegrise, hvilket 
skærper behovet for bedre overvågning, når soen farer i hytter på friland)

46
, og som kræver nyt avlsarbejde, der 

reducerer antal pattegrise igen. 
 
Når alt dette er sagt, kan det ikke gentages tit nok: Det var økologiske ildsjæle og praktikere, der banede vejen for den 
økologiske forskning, alt mens den skattefinansierede jordbrugsforskning med stærke bånd til de landbrugsindustrielle 
kompleks i tiden før 1993 sad fast i den vante tankegang. Her kan således også drages paralleller til energisektorens 
vindmøllesucces. 
Målet er en praksisnær, men også uafhængig og kritisk forskning, der kan virke som motor for økologisk omstilling, 
der viser agtpågivenhed over for natur- og kulturhensyn, og som medtænker forbrugernes og lokalbefolkningens 
deltagelse. 
 
Når SRSF-regeringen ønsker en fordobling af det økologiske areal i forhold til 2007, er det logisk at kræve den 
økologiske forskning fordoblet tilsvarende.

47
 

 
Umiddelbare bud kan være 

 Den økologiske forskning skal have sine egne forsøgsgårde, som får mulighed for at sammentænke hensyn til 
produktion, natur og kultur ud fra en eksperimenterende holdning. Eksempler er det nu afviklede 

                                                        
42 Se f.eks. Kampen om jorden, Politiken 23. juni 2013. Hård kamp om dansk svinefarm i Polen Politiken 29. juni 2013. 
43 http://www.icrofs.dk 
44 Camilla Mathiesen og Linda S. Sørensen (red.) 2011, Økologisk forskning og udvikling gennem 15 år ( 1996-2010): 
65-70, især 67. 
45 Camilla Mathiesen og Linda S. Sørensen (red.) 2011, Økologisk forskning og udvikling gennem 15 år ( 1996-2010): 
Kapitlerne 3 og 4, 66-67. 
46 DCA 2013, Status, årsager og udfordringer i forhold til løsning af forhøjet dødelighed hos økologiske pattegrise, Rapport nr. 
21,Århus. 
47 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2012, Økologisk handlingsplan 2020, Kbh.: 6-7- 



Side 19 af 22 
 

 
 

Rugballegård (Forskningscenter Bygholm) på 140 ha. og Københavns Universitets beskedne økologiske 
forsøgsgård Bakkegården på 48 ha.

48
 

 Det statslige forsøgsbrug Foulum under Århus Universitet, hvor alene 20 ha. ud af 590 ha. anvendes til 
økologiske markforsøg, skal omstilles til 100 pct. økologi over en årrække.

49
 

 Den økologiske grundforskning skal i langt højere grad varetages af fastansatte, der er uafhængige af 
projektansøgninger. 

 ICFROFS skal have en selvstændig, dansk platform med repræsentanter for danske forbrugere, praktikere og 
forskere.  

 Som overbygning på den økologiske grundforskning skal der etableres økologisk puljer til målrettede 
aktiviteter, der kan bidrage til at udvikle økologien her og nu, herunder fremme af nye produktionsformer (jf. 
den eksisterende Pulje for eksperimenterende økologi). 

 
 

                                                        
48¨www.gf.life.ku.dk  
49 http://dca.au.dk/om_dca/au-foulum/ 
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I dette afsnit gennemgås de 12 problemfelter i kap. 3 igen – men nu med fokus på hvilken effekt Enhedslistens 
konkrete forslag vil have på disse problemfelter. 
 
 

6.1 Magtkoncentration eller deltagerstyre 
Den foreslåede omstilling af den udflagede koncerndrift til en non-profitvirksomheder 
med myndige virksomhedsråd, hvor overskuddet øremærkes til fortsat økologisk 

omstilling, samt statens og kommunernes opkøb af jord til udleje på jordrentevilkår vil give 
flere adgang til at dyrke jorden. Det gælder grønne ildsjæle fra jordbrugsskolerne, lokale foreninger, byernes 
indkøbsforeninger og dagens fallerede og dybt frustrerede landmænd, der er tynget af gældskrise.   
Der vil stadig være interessekonflikter og dilemmaer mellem hensynet til produktion og naturgrundlag, mellem 
ansatte og forpagtere, mellem andelsejere og driftsherre, men disse konflikter bliver åbenbare og led i et 
forhandlingsdemokrati, hvor de enkelte parter får magt og mæle, og hvor konflikter stilles åbent til skue med henblik 
på løsninger. Produktionens målsætning har ændret sig fra enøjet stræben efter maksimal profit på 
eksportmarkederne til krav om kvalitetsprodukter, der baserer sig på hensynet til miljø, dyrevelfærd og mennesker. 
Fælleseje til jord vil tillige virke som et modtræk mod kommende spekulationsbølger i jord og tyngende gældskriser. 
Enhedslistens forslag har en pris. En fåtallig og vigende gruppe mister gevinsten ved nye eksporteventyr af 
gårdsdagens standardvarer. Den omkostning vedgår vi os gerne 
 
 

6.2 Fra miljøkrisen i landbruget til økologi og hensyn til natur 
Kravet om omstilling til økologi og halvering af svineproduktionen vil frigive arealer til øget 
natur. Omstillingen væk fra pesticider mm. vil fjerne en række af de nuværende 
miljøproblemer. Der vil stadig være en løbende konflikt mellem produktion og naturhensyn, 

men nye deltagerstyrede ejendomsformer med driftsoverskud bundet til fornyelse af en 
bæredygtig produktion kan sikre en demokratisk debat om de opgaver og konflikter, der kalder på løsninger. 
 
 

6.3 Landbrugsjorden lægger beslag på enorme arealer 
En halvering af svineproduktionen, økologisk omstilling, egenproduktion af foder og en langt 
mere alsidig og lokal fødevareproduktion vil samlet vil på bundlinjen frigive arealer til mere 
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natur. Vi vil stadig have en høj produktion af foder, men det skal ske som led i et øget sædskifte med et stærkt indslag 
af flerårige afgrøder og ikke mindst rødkløver, der kan styrke jordens frugtbarhed, porøsitet og fiksere kvælstof.

50
 

  Denne omstillingsøvelse er kompliceret, store kapitalinteresser er bundet i det danske svineeventyr. Netop derfor er 
der behov for at pege på alternative produktionsløsninger gennem nye deltagerstyrede ejerformer, nye foderafgrøder 
(hestebønner, lupin, rødkløver m.v.) og øget fødevareproduktion af brødkorn, frugt, grøntsager, afgrøder til medicin, 
ham og hør til en bæredygtig tekstilproduktion. Omstillingen vil samlet betyde, at der kan anvendes flere ressourcer til 
dyrkning, fremavling og bearbejdning af højkvalitetsprodukter med flere mange mandtimer pr. enhed i 
fødevareindustrien.  
Med øget fokus på at anvende eksporfremmemidler på økologiske produkter vil Danmark over en årrække kunne 
sætte sig på en større andel af det hastigt voksende globale marked for økologiske produkter, som aktuelt er på 350 
mia. kr. Den danske eksport er firdoblet på otte år fra 240 mio.kr. i 2003 til godt en mia. i 2011 viser, at der er et 
voksende marked for bearbejdede højkvalitetsprodukter.

51
 Hvis denne vækst på 20 % årligt kan holdes ved lige, vil den 

om 16 år være på niveau med svineeksporten.  
 

6.4 Dyrevelfærden forbedres kraftigt 
Det økologiske koncept rummer en betydelig bedring i dyrevelfærden og hovedparten af 
de problemer vi kender i dag – fiksering, plads, kupering, kastrering, rodemateriale, 

medicin. Der er dog stadig udfordringer. 
Den økologiske so kan bygge rede, når den skal fare, hønen kan hakke i jorden og køerne komme på 
græs, ja økologimærket stiller direkte krav om gode pladsforhold, strøning med halm og græsning. Dyrene får et rigere 
liv, men også denne produktionsform rummer problemer. Dødeligheden blandt de økologiske pattegrise er på linje 
med de konventionelle, hvilket kræver avlsarbejde til søer, der føder færre og sundere grise.  
 

6.5 Fra monokultur til mangfoldighed 
 Med en langt mere alsidig produktion, hvor et større areal anvendes til menneskeføde - til 
grøntsager, brødkorn, kartofler frugt og bær – fås en større selvforsyning og mindre import af 

fødevarer. Landbrugsjorden styrkes ved en økologisk og mangesidet omstilling, hvor det gamle 
landmandskabs regelsæt om sædskifte genaktiveres. Naturen får mere frirum. Perspektivet er en ledsageindustri af 
saftstationer, brænderier, bryggerier, slagterier, mejerier og osterier og tilsætningsindustri (sennep, krydderi, chutney 
m.m.), der puster liv i landdistrikterne.  Ved at skabe en kort afstand mellem producent og forbruger sikres friske varer, 
transporten reduceres, der åbnes for større fødevaresikkerhed, landdistrikterne får nyt liv og en mere selvcentreret og 
robust økonomi tager form 
 

6.6 Fra jordspekulation og gældsfælde til tryghed gennem fast lejeudgift til jord 
Enhedslisten kræver som modtræk mod de stigende jordpriser, at midler fra statens Finansiel 
Stabilitet og fra Landbrugets Finansieringsbank, FLB, anvendes til jordopkøb, som derefter 

bortforpagtes til økologiske jordrentebrug med en fast lejeudgift til benyttelse af den fælles jord. 
En ny tids bonde er dermed frigjort fra afhængighed af bank- og kreditforening. Prisen er stop for en dristig – 
undertiden selvmorderisk - spekulation i jord og fast ejendom. Målet er en jordbrugsfond, der kan sikre et landbrug 
uden spekulation i jord. 
 

6.7 Gælden reduceres  
Overgang til jordrentebrug vil løbende reducere landbrugets samlede gæld til spekulative 
banker. Offentlig eje til jord gennem jordrentebrug og en offentlig, deltagerstyret 

samfundskredit, der låner til produktion, er ikke spekulation. Der er her tale om 
foranstaltninger, der kan åbne for et nyt produktionsliv og mildne, men ikke afskaffe kommende 

kriser.  
 

6.8 Arbejdsmiljø: Fra nedslidning til nye rettigheder og muligheder 
 Det økologiske koncept indeholder hverken i det primære landbrug eller i 
fødevareindustrien et særligt hensyn til arbejdsmiljø. Til gengæld rummer kravet om en 

non-profit fødevaresektor, hvor alle interessenter tildeles indflydelse, mulighed for et andet 

                                                        
50 Danmarks Naturfredningsforening 2012, Sådan ligger landet – tal om landbruget, København: 6. Markbrug nr. 
260 2002: 7-8.  
51 Danmarks Naturfredningsforening 2012, Sådan ligger landet – tal om landbruget, København: 51. 
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og bedre arbejdsliv. Men i sidste instans afhænger de ansattes arbejdsvilkår af kampen for virksomhedsråd med en 
veldefineret indflydelse på dagligdagens organisering, herunder vetoret i arbejdsmiljøspørgsmål. 
 

6.9 fra fald til vækst i beskæftigelsen  
Den hidtidige udvikling kan vendes med omlægning til økologi og en lokalt forankret 
følgeindustri. Der bør gennemføres større analyser, som ligger ud over arbejdsgruppens 

ressourcer, af beskæftigelseseffekten. Men hver eneste gang et større landbrug omlægger 
til økologi, kan vi observere en øget beskæftigelse. Da godset Knuthenlund i 2007 begyndte at omlægge til økologi, 
havde det 4 ansatte, i dag er der 20, der i øvrigt arbejder til overenskomsten. Alt tyder på, at dette tal vokser 
efterhånden som man differentierer produktionen og opretter mindre, lokalt forankrede følgeindustrier med 
højkvalitetsprodukter.

52
  

Ligeledes vil en langt større forædling af økologiske svin – trods lavere antal – give langt flere beskæftigede i 
fødevareindustrien. 
 

6.10 Fra biobrændsel til fødevareproduktion 
Enhedslisten afviser anvendelse af biobrændstof, da denne strategi i forhold til dansk 
energiplanlægning er overflødig og ikke giver reelle CO2-reduktioner. Vi kan opbygge et 

vedvarende energisystem uden bioenergien. Når biogas spiller så stor en rolle i andre partiers 
energipolitik – og også hos ngo’er – er det pga. miljøproblemerne fra gyllen. Ved en omlægning til økologisk 
svineproduktion findes gylle ikke længere. Derfor er det en forkert og misforstået strategi at investere store 
samfundsressourcer i biogas. Landbrugsjorden skal i stedet bruges til fødevareproduktion, omstilling til natur og til 
egen foderproduktion til økologiske svinedrift uden import af soja. 
 

6.11 Sundhedsproblemer – økologien åbner for en løsning 
Alt tyder på at et lavere forbrug af antibiotika vil kunne nedsætte MRSA CC 398 
smittetrykket. Når vi medtænker, at økologiske svineproducenter bruger meget lidt medicin 

i produktionen (I 2011 var forbruget pr. svin blot 1/10 af den konventionelle produktions forbrug), 
taler alt for, at den økologiske produktion udgør en mere sundhedsmæssig robust produktionsform. Hertil kommer i 
øvrigt, at vækstfremmere er forbudt i økologisk husdyrproduktion. 

53
  

 
6.12 Fra sojaimport til dansk produktion  

Danmark importerer soja fra Sydamerika i en størrelsesorden, der lægger beslag på et 
landområde svarende til Sjælland og Sydhavsøerne. Udledningen af drivhusgasser 

relateret til denne import skønnes til 6 mio. tons CO2/år ifølge en CONCITO rapport fra 2013, 
hvilket svarer til 80 pct. af udledningen fra danske personbiler. Hallo! Hertil kommer de drivhusgasser, som 
svineproduktionen i sig selv medfører. Endelig er det energiøkonomisk irrationelt at fodre svin med korn (som også 
anvendes hertil). Hvis 5.000 kg korn bruges direkte som menneskeføde giver det 17,5 mio. kcal/ha, men hvis den 
samme mængde korn anvendes som foder til grise, der til sidst havner på spisebordet, giver det blot 4,3 mio. kcal/ha. 
54

 
Svaret er som nævnt en halvering af svineproduktionen (som et første og krævende mål) ledsaget af lokalt produceret 
foder og en udvidet produktion til menneskeføde. 
De nye flerårige afgrøder til erstatning for soja kan sikre lagring af kulstof, reduktion af udvaskning af kvælstof og 
tillige indgå i et økologisk sædskifte, der kan forbedre jordens frugtbarhed og porøsitet.  

 
 

                                                        
52 Danmarks Naturfredningsforening 2012, Sådan ligger landet – tal om landbruget, København:7f. 
https://www.realdania.dk/landbrugsforum/pages/%C3%98kologip%C3%A5Knu... 
53 MRS C398 2011, DVT 15; Fødevarestyrelsen 2012a, MRSA; den amerikanske undersøgelse er omtalt i 
Ingeniøren 27. januar. Om økologiens antibiotikaforbrug jf. Økologi og Erhverv 30.5. 2012, www.okologi.dk  
54 CONCITO 2013, Klimagevinster ved øget proteinproduktion I Danmark, København: 10-14. Danmarks  
Naturfredningsforening 2012, Sådan ligger landet – tal om landbruget, København: 8. 

http://www.okologi.dk/



