Spis planter
Verden har
brug for det
- en informationspjece
om kød, miljø og klima
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Det ressourcekrævende kød
Der er i dag over 7 milliarder mennesker i
verden og tallet forventes at stige til over
11 mia. i 21001. Allerede med den nuværende befolkning og de nuværende madvaner skaber det en række problemer. Når
befolkningstallet fortsætter med at stige,
vil behovet for mad gøre det samme. Med
begrænsede ressourcer, og et allerede stigende antal underernærede mennesker,
kan det få alvorlige konsekvenser. På verdensplan optager fødevareproduktionen
nu 38 % af al landjord og sluger samtidig
store mængder fossile brændstoffer og
størstedelen af vores vandforbrug2.
I dag er kvæg den art på Jorden, bortset fra
mennesket, der er årsag til størst miljømæssig skade3, bl.a. gennem overgræsning, som
ødelægger jorden og skaber ørkendannelse,
og gennem fældning af regnskove for at få
plads til kvægbrug og dyrkning af soja til

Kilo pr.
person:

foder. Hertil kommer dyrenes eget udslip af
drivhusgasser og afføring.
Vi spiser alt for meget kød – faktisk er
Danmark blandt verdens mest
kødspisende nationer.
Jørgen E. Olesen, professor ved Aarhus
Universitet og medlem af FN’s klimapanel (IPCC)

Globalt stiger forbruget af kød og fisk i
dag mere end forbruget af nogen anden
fødevare, og de er samtidig nogle af de
mest ressourcekrævende fødevarer at
producere. I 2017 blev der produceret
over 300 mio. ton kød fra kyllinger, grise,
kvæg og andre landbrugsdyr. Det er 6
gange så meget som i 1961, og stigningen
fortsætter. I gennemsnit spiser hver verdensborger i dag over dobbelt så meget
kød som dengang. Samme udvikling ses
indenfor fiskeindustrien, hvor der i 2005
Der er en alvorlig sammenhæng mellem det, at folk spiser mere kød …
og ødelæggelse af miljøet. … Og som mange andre mennesker,
spiser jeg mindre kød nu end jeg før har gjort.
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blev produceret 8 gange så mange ton fisk
og skaldyr som i 19504. I Danmark har vi nu
et af verdens højeste kødforbrug på 95 kg
årligt pr. person5.
Vi spiser altså så meget kød som aldrig
før i menneskehedens historie6, og alligevel
forventes efterspørgslen på kød at stige
yderligere frem mod 20507. I samme tidsrum forventes antallet af dyr i landbruget
at vokse fra 60 til 120 mia., med betydelige
miljømæssige konsekvenser til følge8.
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værktøj i kampen for at sikre en bæredygtig verden. Videnskabelige studier i fødevareforsyning anslår, at en typisk vestlig
kost med kød kræver op til 3 gange så
mange ressourcer som en vegetarisk kost9.

Ved at skære ned på kød eller leve
vegetarisk kan du nemt sænke din
miljøpåvirkning og hjælpe med at
sikre forsyningen af fødevarer i
verden 2,3,10,11,12,13. Det kan du læse
mere om på de følgende sider.

En ændring i vores madvaner er et vigtigt
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kød. Derfor har andre anerkendte eksperter
anslået tallet for landbrugsdyrenes andel af
drivhusgasserne til at være langt højere –
faktisk helt op til 51 %! 13,16
Spis mindre kød.
Kød er en meget CO2-intensiv vare.
Rajendra Pachauri, leder af FN’s klimapanel (IPCC)

Til sammenligning har de fleste vegetabilske afgrøder til menneskeføde en relativt
lille miljøbelastning12,17, så jo mindre kød og
mælk på menuen, desto bedre for klimaet.

Klimaforandringer
Mens polerne smelter og havene stiger,
er fagfolk i høj grad enige om, at klimaforandringerne er en af de største udfordringer, menneskeheden står overfor. De tre
væsentligste drivhusgasser, som gør det
sværere for solens varme at slippe ud af atmosfæren igen, er kuldioxid (CO2), metan
(CH4) og lattergas (N2O). Ændringer i den
måde, vi anvender land på, bl.a. gennem
landbruget, har betydelig indvirkning på
udslippet af CO2, men som de fleste ved,
spiller også brugen af fossile brændstoffer
her en betydelig rolle.
Til gengæld er landbruget uden sammenligning langt den største faktor, når det gælder de to andre væsentlige drivhusgasser.
Metan, som især kommer fra drøvtyggere
som kvæg og får, er en 23 gange stærkere
drivhusgas end CO2, mens lattergas, der
især stammer fra de store gyllemængder i
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landbruget, er en 296 gange stærkere drivhusgas end kuldioxid7,14,15. Derfor er menneskeheden nødt til at sænke forbruget af
animalske fødevarer, hvis den globale opvarmning skal bremses2.
Kød og kødprodukter er de fødevarer,
som giver det største klimaaftryk,
efterfulgt af mejeriprodukterne.
Jørgen E. Olesen, professor ved Aarhus
Universitet og medlem af FN’s klimapanel (IPCC)

Ifølge FN’s fødevare- og landbrugsorganisation (FAO) står produktionen af animalske
produkter på verdensplan for 14,5 % af de
menneskeskabte drivhusgasser47. Desuden
er kvægbrug den væsentligste årsag til rydning af regnskove, som ellers kunne opsuge
meget af den overskydende CO2. Endvidere kunne der opsuges yderligere CO2
ved genskovning, hvis verden spiste mindre

At kød er stærkt miljøbelastende har allerede fået myndigheder i mange lande til at
reagere. I Sverige, hvor de kun bruger omkring halvt så meget kød pr. person som
danskerne5, har fødevaremyndighederne
fx i 2009 direkte anbefalet, at man skærer
ned på kødet ud fra miljøhensyn18. Verden
over har byråd i byer som fx San Francisco,
Cape Town, brasilianske Sao Paolo og belgiske Ghent sat initiativer i gang for at få
borgere og spisesteder til at indføre ugedage uden kød19.

Så meget drivhusgas udleder hver fødevare per kilo
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Vandforbrug
også har medansvar for et stort vandforbrug i andre dele af verden.

Store dele af verden er ved at løbe tør for
vand, og op mod 1 mia. mennesker mangler i dag adgang til rent drikkevand20. Det
har skabt bred enighed om, at vi bør værne
om vores vandressourcer, så der også er
vand til mennesker, dyr og dyrkning af afgrøder i fremtiden.

Kød betyder stort vandspild og skaber
en masse drivhusgasser. Det lægger et
enormt pres på verdens ressourcer.
En vegetarisk kost er bedre.
Lord Nicholas Stern,
førende økonom og klimaekspert

Med en andel på 70 % af verdens samledeforbrug af ferskvand er landbruget i dag den sektor, der bruger mest vand overhovedet 2,21, og
to tredjedele af det – 46 % af verdens vand
– anvendes til kød og mælke-produkter.22

Kød fra forskellige dele af verden kræver
meget forskellige mængder vand afhængig
af dyreart, regnmængder, hygiejnestandarder, drikkevandsbehov, slagtemetoder,
rengøring og behov for vanding af foderafgrøder. Derfor kan de anslåede tal for vandforbrug ved produktion af 1 kg oksekød
variere meget, lige fra 13.000 liter21 helt op
til 100.000 liter24. I alle fald står det klart, at
produktionen er yderst vandkrævende sammenlignet med, at produktion af eksempelvis 1 kg hvede kræver max 2.000 liter vand,
og 1 kg kartofler kun 900 liter25.

I EU står landbruget for i alt 24 % af vandforbruget, men der er store regionale udsving, så landbruget i Sydeuropa bruger
over 50 % af vandforbruget (nogle steder
over 80 %)23. Landbruget er samlet set den
største vandsluger i EU, og tager man EUlandenes store import af dyrefoder i be
tragtning, står det klart, at europæerne
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Den bedste løsning ville være, hvis vi alle blev vegetarer.
Yvo de Boer, leder af FN’s klimaagentur (UNFCCC) 2006-2010, juni 2008

Vandforurening
Landbrugsdyr står for over halvdelen af
den globale vandforurening7. Det skyldes
udledning af dyrenes afføring, antibiotika,
hormoner, kemikalier fra behandling
af læder samt sprøjtemidler brugt ved
dyrkning af foder. Gylle spredt fra
landbruget kan have katastrofale følger
for kystnære havområder, søer, floder og
vandløb. Når forurenende stoffer som
fosfor, nitrogen og antibiotika kommer
ud i vandet, kan de gøre stor skade på
fiskebestande og andet dyreliv, bl.a.
ved at øge forekomsten af alger, der
afgiver giftige svovlbrinte og opbruger
ilten i vandet26. En situation, vi også har
set i Danmark, og som ifølge forskere
vil blive endnu hyppigere på grund af
klimaforandringerne27.

I den Mexicanske Golf har bl.a. forurening fra dyreopdræt skabt en »død
zone«, hvor der er for lidt ilt til at understøtte liv i havet. I sommeren 2004
strakte denne zone sig over mere end
15.000 kvadratkilometer26. Det vurderes, at husdyr på verdensplan producerer
omtrent 13 milliarder ton gylle årligt28,
mens dansk landbrug alene producerer
omtrent 30 millioner ton gylle om året29,
hvilket svarer til, hvad der produceres af
afføring og urin fra 80 mio. mennesker30.
Ser man samlet på vandforbrug og vandforurening, tegner der sig et klart billede:
Forbruget af kød er en af de væsentligste
årsager til den mangel på dyrebart drikkevand, som gennem mange år har været
tiltagende og efterhånden kan mærkes i
alle dele af verden.
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Kød og energiforbrug

Er I klar over, hvor mange kalorier det destruerer at producere de her 18-20 mio.
svin, som vi producerer herhjemme? Det korn burde jo gå til de fattige i stedet for.
Professor Henrik Hansen, Fødevareøkonomisk Institut, Københavns Universitet (jun. 2008)

Bæredygtighed og brug af land
30 % af verdens landareal – hele 70 % af
alt landbrugsland – bruges til opdræt af
husdyr. Meget er græsningsarealer, der
i stedet kunne være naturområder som
fx regnskov, men faktisk bruges ⅓ af alt
dyrkbart land til at dyrke foder til dyrene
i landbruget7. Og arealet til dyrkning af foder stiger stadig – også i Danmark31.
Det betyder samtidig, at efterspørger
man fx 1 kg kød, efterspørger man indirekte adskillige kg foder på et globalt marked, hvor vi i Europa er i både direkte og
indirekte konkurrence med verdens fattigste, som ellers kunne spise kornet eller
bruge landbrugsjorden til at dyrke andre
afgrøder til menneskeføde32.
Mens kødproduktionen stiger, ryddes
mere og mere regnskov for at skaffe de
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nødvendige, enorme landarealer. FN har
konkluderet, at kvægopdræt i dag er hovedårsagen til rydning af regnskov i Amazonas. 70 % af de områder, der allerede er
ryddet, bruges i dag som græsningsarealer for kvæg, mens det meste af de resterende 30 % anvendes til dyrkning af foder 7.
Meget af det foder, der dyrkes i Sydamerika, bruges til dyreopdræt i den vestlige
verden, og samlet anvendes over halvdelen af verdens afgrøder som foder til landbrugsdyr2. Hvert år dyrkes soja til dansk
import på 1,3 mio. hektar, eller lige knap
to gange Sjællands størrelse, og mindst 97
% af det dyrkes i Sydamerika15. Den danske
kødproduktion er således direkte med til
at forårsage et øget behov for land i Sydamerika og dermed rydning af regnskove33.

Globalt produceres der ifølge FNs miljøprogram UNEP 4600 kalorier (kcal) fødevarer om dagen per menneske. Heraf
anvendes 1700 kcal til foder til landbrugsdyr, hvoraf kun 500 kommer igen i form
af animalske fødevarer. Dermed spildes
1200 kcal hver dag per menneske.

De steder i verden, hvor dyrene lever af
spildprodukter eller græsser på arealer,
hvor der ikke kan dyrkes noget, er landbrugsdyr ressourceeffektive og ofte centrale for fattige menneskers overlevelse.
Men derudover giver opdræt af dyr til kødproduktion generelt en dårlig udnyttelse
af afgrøder, da langt det meste af madens
energi går tabt. En enorm procentdel af
den energi (89-97 % af kalorierne) og protein (80-96 %), der findes i foderet, bliver
ikke overført til det kød, man producerer6.
Det kræver således mindst 7 kg foder at
producere 1 kg oksekød, 3 kg foder for
hvert kg grisekød og 2 kg foder for hvert
kg kyllingekød2,11. Blandt andet produktionsformer, geografiske forhold og foderets sammensætning gør dog, at tallene
kan variere kraftigt og være langt højere.

En væsentlig reduktion af indvirkningen [på miljøet] kan kun lade sig gøre
ved en betydelig global kostændring,
væk fra animalske produkter.
FN’s miljøprogram (UNEP) i en rapport (juni 2010)

Animalsk produktion kræver cirka 25 kalorier fossil energi for hver produceret
kalorie protein. Det er mere end 11 gange
så meget som ved produktion af protein
fra korn34.
Baseret på tal fra UNEP44

Høstudbytte
Efter høsten

Efter
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kød og mælk
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(nettotab)
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Produktion

Hvad vi faktisk spiser
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Noter

Fiskeri og verdenshavene
I 2006 var der på verdensplan en samlet
fiskeproduktion på 143 mio. ton fisk: 92
mio. ton fra fangst og 51 mio. ton fra dambrug. FN vurderer, at allerede i 2030 vil der
være brug for yderligere 37 mio. ton fisk,
hvis blot det nuværende gennemsnitsforbrug skal opretholdes35.
Det store forbrug lægger et betydeligt
pres på verdenshavene – uanset alle forsøg på regulering. En stor undersøgelse
gennemgik i 2006 alle eksisterende data
på området og konkluderede, at alt kommercielt fiskeri kan være slut inden 2050,
fordi bestandene af alle de arter af fisk og
skaldyr, som fiskes i dag, vil være fisket i
bund36. Fiskeriet lægger et enormt pres på
havenes økosystemer og har også konsekvenser for de mange andre arter af havdyr, som kastes døde tilbage som bifangst
fra store net eller lever på steder, hvor
trawlere ødelægger havbunden37,38.

Også opdræt af fisk i dambrug har store
konsekvenser for miljøet. Dambrugsfiskene
kræver foder i store mængder – enten i form
af vildfanget fisk eller fx sojafoder dyrket
på landbrugsjord. Det kræver fx 5 ton vildtfanget fisk at fodre 1 ton laks i dambrug39.
Dette forstærker presset på havene, og
dertil kommer store mængder spildevand
fra dambrugene med næringsstoffer, kemikalier og antibiotika, som kan gøre skade på
det omgivende naturmiljø40. I de tilfælde,
hvor fiskene fra dambrug slipper ud i et
naturligt miljø, hvor de ikke hører hjemme,
kan de desuden forårsage store skader på
den naturlige fiskebestand i området35.
Endelig forårsager fangst og produktion i
fiskeriet også store mængder drivhusgasser33,41. Eksempelvis er klimaeffekten fra
rejer og jomfruhummere meget høj med
udledning af 10 kg CO2 for hvert kg rejeeller hummerkød42.

Ved at skære ned på – eller helt droppe – kød og fisk kan du…
- begrænse CO2-udledning
- begrænse udledning af andre drivhusgasser som metan og lattergas
- spare store mængder vand
- begrænse forurening af floder/vandløb, søer og havområder
- reducere ødelæggelsen af landområder som følge af overgræsning og ørkendannelse
- udnytte klodens fødevareressourcer optimalt
- reducere rydning af regnskove, der huser talrige plante- og dyrearter
- nedsætte brugen af antibiotika og kemikalier
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Vær med til at udbrede plantebaseret kost
– Bliv medlem af DVF
Vi arbejder for at udbrede vegetarisk levevis samt
oplyse om fordelene ved at skære ned på animalske
produkter – såvel for dyr og mennesker som af hensyn
til global bæredygtighed
Vi er en forening for veganere, vegetarer og alle andre,
der støtter plantebaseret levevis
Vi er hele Danmarks forening med lokalafdelinger og
aktiviteter over hele landet
Vi er en non-profit organisation, der primært er
baseret på frivillig arbejdskraft

Telefon 51 91 89 78
kontakt@vegetarisk.dk

www.vegetarisk.dk
Følg vores arbejde på Facebook
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