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Økologisk jordbrugs rolle i…

ved Marie Trydeman Knudsen, FØJO

FØJO 

Globalisering – hvad betyder det?

Nedbrydning af de barrierer i 
tid og rum, der begrænser 
menneskelig aktivitet på 
jorden 

– og den stigende bevidsthed 
om disse ændringer

FØJO 

Økologisk jordbrug i DK og globalisering?

FØJO 

Økologiske varer fra hele verden

FØJO 

Økologiske varer fra hele verden

På gårdene…

GÅRDEN:

Sojabønner fra Brasilien

Sojakager fra Bolivia 

Solsikkekage fra Uruguay 

Solsikkekage fra Ukraine

Rørmelasse fra Brasilien

SUPERMARKED:

Ananas fra Uganda

Bananer fra Dom. Rep.

Mango fra Brasilien

Appelsiner fra Uruguay

o.s.v

I supermarkedet...
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Udbredelse af økologisk jordbrug i verden

LATINAMERIKA

5.8 mill. ha (0.7 %)

Uruguay (4%) Costa 
Rica (3%), 
Argentina 3 mill. ha 
(1.7%) og Chile 
(1.5%)

Primært til eksport

EUROPA

5.5 mill. ha (2 %)

Liechtenstein (26%), Østrig (11%), 
Schweiz (10%), Italien 1.2 mill. 
ha (8%), Finland (7%), Danmark 
(6.7%), Sverige (6%) o.s.v.

Europæisk marked

ASIEN

0.8 mill. ha (0.07 %)

Producenter: Israel, 
Ukraine, Indonesien, Kina, 
Indien (0.9-0.3%)

Markeder: Primært Japan, 
men også Kina, Sydkorea, 
Singapore, Hong Kong og 
Taiwan

AFRIKA

0.3 mill. ha (0.1 %) 
(stigende)

Uganda (1.4%), 
Tunesien (0.3%), 
Egypten (0.2%), 
Ghana (0.2%) o.s.v.

Primært til eksport

AUSTRALIEN

10 mill. ha (2.2 %)

Primært til eksport 

- lille hjemmemarked

NORDAMERIKA

1.5 mill. ha (0.3 %)

Canada (1.3%), USA (0.2%)

Amerikanske marked nu 
større end det europæiske 
(Whole Foods Markets)
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Udbredelse af økologisk jordbrug i verden

Både certificeret – rettet mod eksportmarked og højere priser

Men også ikke-certificeret økologisk jordbrug – har potentiale 
til at bidrage til lokal fødevaresikkerhed

FØJO 

Hvordan ser resten af verden ud?

Hvordan kan økologisk jordbrug bidrage til dette billede?

FØJO 

Fødevarer og landbrug i verden

Produktions- og udbyttestigninger  -
primært i I-lande
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Developed countries
Developing countries
Industrialised countries
China
Afrika, developing

Øget forskel i produktivitet

Handelsgødningsforbruget er steget –
primært i I-lande

Pesticid- og antibiotikaforbrug er steget

Specialisering, monokultur, 
industrialisering og øget transport

FØJO 

Miljømæssige effekter

Udvidelse af 
landbrugsarealer

Skovrydning m.m.

Overudnyttelse af 
naturressourcer

Udpining eller tab af 
jordens frugtbarhed

Jorderosion eller tab af 
dyrkningspotentiale

Øget forbrug af energi, 
handelsgødning og 
pesticider

Specialisering, 
industrialisering

Klimaforandringer 

Tab af næringsstoffer til 
vandmiljø og økosystemer

Reduktion i biodiversitet
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Socio-økonomiske effekter
Forskel i landbrugsmetoder 

– marginalisering af småbønder…

I-lande:
•Stort udbud af billige fødevarer

•Faldende priser

•Større gårde

•Få, store foderstof- og 
fødevarevirksomheder

U-lande:
•Import af billige varer fra I-lande –
faldende priser

•Fokus på salgsafgrøder – øget 
afhængighed af fødevareimport

•Risiko og manglende kapital til 
agrokemikalier – gældsætning

•Forsømme dyrkningssystemet

•Rammer især fattige, småbønder i 
dårlige landbrugsområder, som udgør ¾ 
af verdens 800 mill. underernærede

FØJO 

Globalisering set fra forskellige synsvinkler

Globalisering af den
økologiske sektor…
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Set fra globalt synspunkt:

• Kan økologisk jordbrug bidrage til at løse 
verdens problemer – er det et bæredygtigt 
alternativ?

• Er det forsvarligt at anbefale økologisk 
jordbrug til U-lande?

– Gavner det småbønder?
– Hvad med fødevareforsyning- og sikkerhed?
– Er fair trade mulig?

• Kan økologisk jordbrug beskytte 
naturressourcer? 

FØJO 

Set fra økologiske princippers synspunkt:

• Er globalisering af økologisk jordbrug 
bæredygtigt?

• Økologiske nærhedsprincip
– Brændstof til transport

FØJO 

Set fra dansk økologisk jordbrugs synspunkt:

• Konkurrence og handel
– Fra lande med lavere lønniveau og billigere 

jord 
(skelne mellem landbrugsprodukter, der kan
produceres i DK og produkter der skal
importeres)

– Mulighed for eksport

FØJO 

Potentiale:

Beskytte småbønder 
og naturressourser i 
marginaliserede 
områder o.s.v.

Problemer:

Transport, certificering, 
eksportorientering og 
specialisering o.s.v.

Globalisering af den økologiske sektor
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