Verdensmål 2 - Stop sult
Over halvdelen af verdens afgrøder anvendes som foder til landbrugsdyr, og fordi vi bliver
stadigt flere mennesker i verden, og flere får råd til kød, stiger arealet til dyrkning af foder
stadig – også i Danmark. Opdræt af dyr til kødproduktion giver generelt en dårlig udnyttelse
af afgrøder, da langt det meste af madens energi går tabt. Det kræver således typisk 7 kg foder
at producere 1 kg oksekød, 4 kg foder for hvert kg svinekød og 2 kg foder for 1 kg kyllingekød1.
Produktionsformer, geografiske forhold og foderets sammensætning gør dog, at tallene kan
variere kraftigt. Den reelle mængde foder per kg produceret kød kan derfor være langt højere.
Det er klart, at når halvdelen af klodens afgrøder bruges til at fodre dyr med, så kan man heller
ikke ignorere det potentiale, som ligger i at producere mindre foder og mindre kød. Danmark
producerer allerede mad til cirka 30 millioner mennesker, argumenterer nogle – altså, til
mange flere end vores egen befolkning. Professor Kristian Thorup-Kristensen fra Københavns
Universitet vurderede i 2010, at Danmark ville kunne brødføde op mod 80 millioner
mennesker, hvis vi producerede planteføde i stedet for dyrefoder. Både FN’s fødevare- og
landbrugsorganisation (FAO) og FN’s miljøprogram (UNEP) anbefaler en mere plantebaseret
kost i de lande, hvor der i dag spises mest kød.
Globalt produceres der, ifølge UNEP, 4600 kalorier (kcal) fødevarer om dagen per menneske.
Heraf går 600 kcal tabt efter høsten, inden fødevarerne når at blive distribueret videre.
Yderligere 1200 kcal går tabt til dyrefoder i forbindelse med produktion af kød og mælk, og til
sidst går 800 kcal tabt i forretningerne og hjemme hos folk – disse sidste 800 kcal er det, der
normalt betegnes som madspild. Dermed står verden tilbage med et faktisk indtag på cirka
2000 kalorier om dagen pr person 2. Med andre ord er forebyggelse af madspild også vigtigt i
forhold til at finde løsninger på den globale sult – men det samlede spild fra produktionen af
animalske fødevarer står for et endnu større madspild.
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Verdensmål 3 - Sundhed og trivsel
Det er videnskabeligt anerkendt, at der er klare sundhedsfordele ved plantebaseret kost, som
spænder fra veganske og vegetariske til semi-vegetariske eller fleksitariske kostvaner1,2,3,4,5.
Folk, der spiser en sund og varieret plantebaseret kost, har lettere ved at opnå vægttab og
holde en normalvægt, de har mindre kolesterol i blodet, lavere blodtryk og mindre forekomst
af type 2-diabetes, hjertekarsygdomme, hjertesvigt og endda nogle kræftformer. Nyere
forskning har desuden vist, at en sund plantebaseret kost er effektiv som en del af
behandlingen af både type 2-diabetes6 og hjertekarsygdomme7.
Fødevareministeriet udgav i maj 2020 et længe ventet studie8, bestilt hos Københavns
Universitet, om de sundhedsøkonomiske fordele for det danske samfund, hvis flertallet af
danskerne fulgte de officielle kostråd. Studiet viser, at der kan hentes knap 7 milliarder om
året, især ved at spise mindre kød, mættet fedt og salt. Beregningerne inkluderer ikke
besparelser som følge af mindre forekomst af overvægt og fedme – og der er derfor
potentiale for yderligere besparelser.
Den norske sundhedsstyrelse9 har beregnet, at hvis alle nordmænd fulgte kostrådene, ville
den norske stat spare cirka 10 mia DKK (12 mia NOK) om året i udgifter til sundhedsvæsenet
samt hente cirka 5 mia DKK (6 mia NOK) om året i form af færre udgifter til sociale ydelser og
øgede skatteindtægter. Cirka to tredjedele af beløbet handler om flere vegetabilske og færre
animalske fødevarer, mens den resterende del af beløbet primært handler om mindre sukker
og salt. Dvs. i alt ca. 10 mia DKK om året i direkte økonomisk gevinst til statens finanser, hvis
der spises den mængde vegetabilsk versus animalsk, som kostrådene anbefaler 10. Ved at
skifte til plantebaseret kost globalt, vil den samlede sundhedsøkonomiske værdi være op mod
7.500 milliarder kroner om året ifølge forskere fra Oxford University11
Forebyggelse af fremtidige epidemier er også et aspekt, hvor vores levevis har betydning, da
intensiv produktion af landbrugsdyr fremmer nye sygdomme. FN’s fødevare- og
landbrugsorganisation (FAO) udgav
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i 2007 en rapport, Industrial Livestock Production and Global Health Risks 12, om de globale
sundhedsrisici ved den animalske produktion. Rapporten pegede på, at tre ud af fire nye
virusser, som påvirker mennesker, stammer fra dyr eller animalske fødevarer. Den advarede
desuden om, at vi i fremtiden vil se epidemier og pandemier med nye sygdomme, som opstår
og muterer i produktionen af kød og derpå overføres til mennesker. Der er således enorme
sundhedsmæssige og samfundsmæssige gevinster ved at reducere kødforbruget og øge
indtaget af frugt og grønt.
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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
dag adgang til rent drikkevand1. 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 sektor,
der bruger mest vand overhovedet,2,3 og to tredjedele af det – 46 % af verdens vand –
anvendes til produktion af kød og mælkeprodukter4.
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 13.000
liter6 og helt op til 100.000 liter7. 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.
Ydermere står landbrugsdyr for over halvdelen af den globale vandforurening 9. 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 vandet10. En situation, vi også har set i Danmark, og som ifølge forskere vil blive endnu
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hyppigere på grund af klimaforandringerne 11. Det vurderes, at landbrugsdyr på verdensplan
producerer omtrent 13 mia ton gylle årligt12, og dansk landbrug alene producerer omkring 30
millioner ton om året 13, hvilket svarer til, hvad der produceres af afføring og urin fra 80
millioner mennesker14. Et tal, som man bedre kan forholde sig til, er, at koen for hver liter
mælk producerer cirka 3 liter gylle15. 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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Verdensmål 9 - Industri, innovation og
infrastruktur
Der investeres mange penge i produktudvikling af nye plantebaserede produkter, og
supermarkederne melder om øget salg af plantebaserede produkter på 18 - 30 % i 20181, med
forventning om tilsvarende stigninger i 2020 og fremadrettet. Danmark kan være med i
udviklingen, særligt inden for økologiske veganske og vegetariske produkter, som der er stor
efterspørgsel på i Danmark og udlandet 2.
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Verdensmål 12 - Ansvarligt forbrug og
produktion
En ændring af vores madvaner er et vigtigt 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 kost1. Plantebaserede fødevarer
er nemlig generelt mere energieffektive at producere, fordi de kræver mindre landbrugsjord
og vand og medfører færre affaldsprodukter. Det er dog fortsat muligt at producere kød
bæredygtigt, det er blot i helt andre mængder end i dag. En bæredygtig mængde kød svarer
til cirka 12 kg pr verdensborger i 2050 per år, hvilket er en fjerdedel af det nuværende globale
gennemsnit på 43 kg 2 og cirka en ottendedel af det nuværende gennemsnitlige danske
kødforbrug på 95 kg3.
I dag er kvæg den art på Jorden, bortset fra mennesket, der er årsag til størst miljømæssig
skade4, bl.a. på grund af overgræsning, som ødelægger jorden og skaber ørkendannelse, og
gennem fældning af regnskove for at få plads til kvægbrug og dyrkning af soja til foder. Hertil
kommer dyrenes eget udslip af drivhusgasser og afføring, som både forurener og frigiver store
mængder drivhusgasser. Forskere fra USA og Israel har regnet ud, at kun 4 % af verdens
pattedyr i dag er vilde dyr, mens 36 % er mennesker, og 60 % er landbrugsdyr som køer og
grise. Forskerne vurderer samtidig, at cirka 30 % af verdens fugle er vilde fugle, hvorimod de
resterende 70 % er kyllinger og andet fjerkræ i landbruget 5. Disse tal må siges at være
temmelig tankevækkende.
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Verdensmål 13 - Klimaindsats
Fagfolk er 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 (CO 2), 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 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 CO 2, mens lattergas,
der især stammer fra de store gyllemængder i landbruget, er en 296 gange stærkere
drivhusgas end kuldioxid123. Derfor er menneskeheden nødt til at sænke forbruget af
animalske fødevarer, hvis den globale opvarmning skal bremses4. Ifølge FN’s fødevare- og
landbrugsorganisation (FAO) står produktionen af animalske produkter på verdensplan for
14,5 % af de menneskeskabte drivhusgasser5. Desuden er kvægbrug den væsentligste årsag
til rydning af regnskove, som ellers kunne opsuge meget af den overskydende CO 2. Endvidere
kunne der opsuges yderligere CO2 ved genskovning, hvis verden spiste mindre kød6.
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Verdensmål 14 - Livet i havet
I 2006 var der på verdensplan en samlet fiskeproduktion på 143 millioner ton fisk - 92
millioner ton fra fangst og 51 millioner ton fra dambrug. FN vurderer, at der allerede i 2030
vil være brug for yderligere 37 millioner ton fisk, hvis blot det nuværende gennemsnitsforbrug
skal opretholdes1. 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 bund 2. 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 havbunden 34.
Også opdræt af fisk i dambrug har store konsekvenser for miljøet. Dambrugsfiskene kræver
foder i store mængder – enten i form af vildfanget fisk eller sojafoder dyrket på landbrugsjord.
Det kræver f.eks. 5 ton vildtfanget fisk at fodre 1 ton laks i dambrug 5. 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 naturmiljø6. 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 området 7. Endelig forårsager
fangst og produktion i fiskeriet også store mængder drivhusgasser8,9. Eksempelvis er
klimaeffekten fra rejer og jomfruhummere meget høj med en udledning på 10,5 kg CO 2e for
hvert kg rejer og 20,2 kg CO2e for hvert kg hummere10.
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Verdensmål 15 - Livet på land
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 landbruget1. Arealet
til dyrkning af foder stiger stadig – også i Danmark2. 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 afgrøder til menneskeføde 3. 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 % anvendes til dyrkning af foder 4. 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 landbrugsdyr 5. Den danske
kødproduktion er således direkte med til at forårsage et øget behov for land i Sydamerika og
dermed rydning af regnskove6. 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 eller anvendes til rapsolie til biodiesel eller
juletræer7.
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Verdensmål 17 - Partnerskaber for handling
Der investeres, innoveres, udvikles og samarbejdes allerede på tværs af alle led i
forsyningskæden fra jord til bord for at tilbyde flere, bedre og nye muligheder for
plantebaserede måltider. Der er dog fortsat et stort udviklingspotentiale på dette område,
hvorfor etablering af nye partnerskaber på tværs af sektorer både nationalt og globalt er
centralt.

