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30 % af verdens landareal – hele 70 % af alt landbrugsland – bruges til opdræt af
landbrugsdyr. Meget er græsningsarealer, der i stedet kunne være naturområder, f.eks.
regnskov, men faktisk bruges halvdelen af alt dyrkbart land til at dyrke foder til dyrene i
1
2
landbruget . Arealet til dyrkning af foder stiger stadig – også i Danmark . Det betyder
samtidig, at efterspørger man 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
3
afgrøder til menneskeføde . Mens kødproduktionen stiger, ryddes mere og mere regnskov
for at skaffe de 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 %
4
anvendes til dyrkning af foder . Meget af det foder, der dyrkes i Sydamerika, bruges til
dyreopdræt i den vestlige verden, og samlet anvendes over halvdelen af verdens afgrøder
5
som foder til landbrugsdyr . Den danske kødproduktion er således direkte med til at
6
forårsage et øget behov for land i Sydamerika og dermed rydning af regnskove . I Danmark
anvendes over 60 % af landets areal til landbrug. 80 % af dette areal anvendes til at dyrke
dyrefoder, mens cirka 11 % bruges til føde til mennesker og kun cirka 9 % er uopdyrket areal
7
eller anvendes til rapsolie til biodiesel eller juletræer .
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