
EFTERSPØRGSLEN PÅ KØD  
PRESSER DE VILDE DYR

Der findes mange virusser blandt både flagermus og 
mange andre vilde dyr. For det meste finder disse  
virusser ikke vej til mennesker, men forbliver blandt  
de vilde dyr.

Genetisk er COVID-19 tæt på et virus, som forskere har 
fundet i flagermus, og forskernes aktuelle vurdering er,  
at dette virus enten har bevæget sig via et pattedyr, mu-
ligvis skældyr, eller eventuelt direkte til mennesker10.  
Det er måske sket på et kødmarked eller i Kinas omfat-
tende industrialiserede produktion af vilde dyrearter11.

Der er således en direkte forbindelse til den kinesiske 
handel med og produktion af kød fra vilde dyrearter.  
Men der er derudover også en forbindelse til den samle-
de globale efterspørgsel på kød.

Flagermus har f.eks. en højere kropstemperatur end 
andre pattedyr, som gør, at de virusser, de har i deres 
kroppe, forbliver inaktive under normale forhold. Men 
menneskers adfærd stresser flagermusene. Man kan 
sammenligne virus i flagermus med det virus, menne-
sker kan have, som giver forkølelsessår. Et forkølelses- 
sår går typisk i udbrud, når mennesker er stressede. 
Det samme gælder de virusser, som flagermus har i 
kroppen. Flagermusene stresses dels af forholdene på 
de kødmarkeder, hvor de sælges levende, men også af 
menneskers jagt på dem og ødelæggelsen af den natur, 
hvor de og andre vilde dyr lever12.

10   Andersen et.al. 2020. https://www.nature.com/articles/s41591-020-0820-9 
11   Vox 2020. https://www.youtube.com/watch?v=TPpoJGYlW54 
12   CNN 2020. https://edition.cnn.com/2020/03/19/health/coronavirus-human-actions-intl/index.html 
13   Poore & Nemecek 2018. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29853680
14   UNEP 2016. https://www.unenvironment.org/resources/frontiers-2016-emerging-issues-environmental-concern
15   The Guardian 2020. https://www.theguardian.com/world/2020/mar/25/coronavirus-nature-is-sending-us-a-message-says-un-environment-chief 
16   WWF 2017. https://www.independent.co.uk/news/science/meat-eating-destroying-planet-report-warning-a7985071.html 
17   FAO 2006. http://www.fao.org/3/a-a0701e.pdf 
18   Aftonposten 20. marts 2020. https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/P9A1db/professorn-inga-pandemier-om-alla-hade-varit-vegetarianer 
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Risikoen for, at flere virusser bevæger sig fra vilde dyr 
til mennesker, øges, fordi vi ved at omdanne skov til 
landbrug ødelægger de vilde dyrs levesteder, kommer 
tættere på dem og øger interaktionen med dem14.  
Chefen for FN’s miljøprogram (UNEP) mener, at coro-
nakrisen er et budskab fra naturen om, at menneskets 
pres på naturen og de vilde dyr er uholdbart15.

Den globale efterspørgsel på kød og andre animalske 
fødevarer er den primære årsag til presset på vilde 
dyrs levesteder16. Alene foderproduktionen optager 
over en tredjedel af klodens landbrugsareal17. Efter-
som Danmark er blandt de lande, som producerer og 
spiser mest kød per indbygger, er vi en del af dette 
samlede globale pres på de vilde dyr.

Björn Olsen, som er professor i infektionssygdomme 
ved Uppsala Universitet og forfatter til bogen Pande-
mi, vurderer med henvisning til ovenstående, at hvis 
alle levede vegetarisk, ville pandemier være yderst 
sjældne18.
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