Verdensmål 6 - Rent vand og sanitet
Store dele af verden er ved at løbe tør for ferskvand, og op mod 1 mia. mennesker mangler i
1
dag adgang til rent drikkevand . 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.
Med en andel på 70 % af verdens samlede forbrug af ferskvand er landbruget i dag den
23
sektor, der bruger mest vand overhovedet, , og to tredjedele af det – 46 % af verdens vand
4
– anvendes til produktion af kød og mælkeprodukter .
I EU står landbruget for i alt 24 % af vandforbruget, men der er store regionale udsving, og
landbruget i Sydeuropa står f.eks. for mere end 50 % af vandforbruget (nogle steder over 80
5
%) . Landbruget er samlet set den største vandsluger i EU, og tager man EU-landenes store
import af dyrefoder i betragtning, står det klart, at europæerne også har et medansvar for
et stort vandforbrug i andre dele af verden. Kød fra forskellige dele af verden kræver meget
forskellige mængder af vand afhængigt 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, fra
6
7
13.000 liter og helt op til 100.000 liter . I alle fald står det klart, at produktionen er yderst
vandkrævende sammenlignet med produktionen af eksempelvis hvede, hvor det kræver
maks 2.000 liter vand at producere 1 kg, og med kartofler er vi helt nede på 900 liter til et kg
8
.
9

Ydermere står landbrugsdyr for over halvdelen af den globale vandforurening . 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
10
svovlbrinte og opbruger ilten i vandet . En situation, vi også har set i Danmark, og som
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ifølge forskere vil blive endnu hyppigere på grund af klimaforandringerne . Det vurderes, at
12
landbrugsdyr på verdensplan producerer omtrent 13 mia ton gylle årligt , og dansk
13
landbrug alene producerer omkring 30 millioner ton om året , hvilket svarer til, hvad der
14
produceres af afføring og urin fra 80 millioner mennesker . Et tal, som man bedre kan
15
forholde sig til, er, at koen for hver liter mælk producerer cirka 3 liter gylle . Ser man samlet
på vandforbrug og vandforurening, tegner der sig et klart billede: forbruget af kød er en af
de væsentligste årsager til manglen på dyrebart drikkevand.
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