
Videnskaben er en katastrofe for mennesket og miljøet 

I Landbrugsavisen den 18. november 2014 var en artikel, som kritiserede økologisk jordbrug. Over-

skriften var: Økologi er en katastrofe for mennesker og miljøet. Artiklen byggede på en bog 

”Den ekologiske drömmen”, som nogle svenske forskere havde skrevet. Jeg vil her kommentere 

forskernes påstande. De skriver blandt andet: 

"Mange tror i dag, at økologisk landbrug er godt for miljøet, og at det giver sikrere og sundere fø-

devarer. Salget steg med 30 procent i første halvdel af 2014, og staten investerer millioner i økolo-

gisk landbrug. Men stort set alle forestillinger om økologisk landbrug er forkerte.” 

Forskerne har beregnet, at udvaskningen til grundvandet er dobbelt så højt i økologiske jordbrug 

sammenlignet med giftindustrielle jordbrug. Det passer godt med de undersøgelser, som er lavet her 

i Danmark. Økologiske jordbrug, hvor man anvender dyregødning, forurener grundvandet mere end 

de jordbrug, hvor man bruger kunstgødning. Det har været et stort diskussionstema i Økologisk 

Landsforening, og man har år efter år igen og igen lagt planer om at overgå til kløvergræsmarker for 

at samle kvælstof – og så lade dyregødningen kompostere. Men man bliver ved med at udskyde det. 

Og de fleste danske økologiske landmænd synes ikke at være interesseret. De er mest interesseret i 

Ø-mærket og få en højere pris for deres produkter. Hvad fødevarerne indeholder, og hvordan miljø-

et bliver påvirket, er der ganske få, der interesserer sig for. Men det kan lade sig gøre at drive jorden 

økologisk sådan, at der ikke sker nogen udvaskning. 

"Hvis den samme mængde mad, som produceres konventionelt i Sverige i dag, skulle produceres 

økologisk, vil udledningen af drivhusgasser øges markant. Omdannelsen af natur- til landbrugsom-

råder i Sverige eller udlandet vil nemlig medføre så stor en udledning af kuldioxid, fordi det muld, 

der lagrer sig i skov- eller græsmarken, vil falde gennem længere tids dyrkning."  

Forskerne forudser, hvad der ville ske, hvis alle svenske landbrug blev omlagt til økologi, og anslår, 

at Sverige ville få brug for tæt på en fordobling af deres landbrugsarealer. 

Indtil 1600-tallet kunne man dyrke på samme areal 3 år i træk, og så skulle jorden ligge brak i 10-12 

år, hvorefter man igen kunne dyrke 3 år osv. Men så kom ”kvælstofrevolutionen”, hvor man opda-

gede, at man kunne tilføre kvælstof ved hjælp af kløvergræs. I princippet inddeler man sin jord i 4 

lige store stykker. På det ene stykke sår man kløvergræs. Det samler kvælstof. Næste år kan man så 

høste afgrøder som selleri og kål, der bruger meget kvælstof. Det andet år kan man dyrke kartofler 

og korn, der bruger mindre kvælstof. Det tredje år kan man dyrke gulerødder og løg, der kun bruger 

lidt kvælstof. Og på fjerde år sår man så igen kløvergræs, der samler kvælstof. På den måde kan 

man fortsætte uendeligt. I forhold til at bruge kunstgødning, hvor man hvert år kan avle på hele are-

alet, kan man altså med økologisk dyrkning avle på ¾ af arealet. Forskerne mener endvidere, at 

udbyttet pr. arealenhed vil være mindre med økologisk dyrkning end med traditionel dyrkning, fordi 

der er skadedyr. De traditionelle avlere bruger gift og får derfor ingen reduktion i udbytte. Men de 

økologiske avlere må ikke bruge gift, og derfor får de mindre udbytte. 

 

Der er ingen tvivl om, at mange af de nuværende økologiske avlere dyrker på en måde, hvor de 

svenske forskere har ret. Men hvis man dyrker i overensstemmelse med naturen, er det kun 2 % af 

planterne, som bliver spist af skadedyr. Det ses meget tydeligt på en ”sund” mark. Alle planterne 

strutter af sundhed. Men så er der lige pludselig én plante, som begynder at hænge. Og dagen efter 

er den fuld af skadedyr. I løbet af få dage er den totalt spist – både over og under jordoverfladen. 

 

I det traditionelle jordbrug bruger man traktorer, der har så store hjul, at der skal være 60 centimeter 

mellem rækkerne. Jorden bliver trykket, sådan at der kun kommer lidt luft ned til rødderne. Hvis 

man overgår til at arbejde med håndredskaber, med hest eller med små traktorer med smalle hjul, 

kan man nedsætte afstanden mellem rækkerne til 30 centimeter. Og dermed øge produktionen til det 

dobbelte pr. arealenhed. Her trykker man ikke jorden, og derfor kommer der mere luft ned i jorden. 



Hvis man med komposter jævnligt tilfører gode jordbakterier til sådan en jord, vil disse bakterier 

frigøre rigeligt med næringsstoffer til planterne, sådan at der er rigelig plantenæring til den dobbelte 

produktion. Det betyder alt i alt, at man kan dyrke 1½ gange så meget pr. arealenhed sammenlignet 

med traditionel dyrkning, hvor man bruge kunstgødning og tunge maskiner.   

 

Der er en myte om, at man skal bruge mere arbejdstid pr. produceret mængde afgrøde, hvis man 

dyrker sådan. Man al erfaring viser, at de to dyrkningsmetoder er meget forskellige, men at de sam-

let set bruger lige meget tid pr. dyrket mængde afgrøder. 

 

Forskerne skriver: 

"Den mest drastiske effekt bliver, at vi kun kommer til at producere halvt så meget mad på vores 

landbrugsarealer, som vi gør i dag. For at kompensere for de fødevarer vil vi være nødt til at dyrke 

større arealer. Hvis man regner med at udbyttet er cirka 40 procent mindre ved et økologisk land-

brug, vil vi være nødt til at øge vores arealer med 1,7 millioner hektar fra de nuværende 2,6 millio-

ner hektar, hvis alle landbrug var økologiske. Så store arealer har aldrig eksisteret i Sverige."  

Det ville blot medføre, at Sverige skulle importere endnu mere mad. Men i virkeligheden vil det 

blot være med til at eksporterer landets miljøproblemer til andre lande, skriver de. 

"Øget import øger efterspørgslen på verdensmarkedet med højere fødevarepriser og vil som følge 

deraf forandre landbrugsarealerne. Landbrugsarealer er en begrænset ressource, og derfor vil det 

resultere i skovrydning over alt i verden og i mindre fødevaresikkerhed for de fattigste," skriver de. 

Forskerne argumenter bygger på, at man skal drive økologisk på samme måde som traditionelt 

jordbrug. Den eneste forskel er, at økologisk jordbrug ikke må bruge kunstgødning og gift. Og jo, i 

så fald har de ret. Som gammel økologisk landmand ser jeg anderledes på kunstgødning og gifte. De 

er totalt unødvendige. Og man sparer en masse udgifter til dem. 

 

Landbrugsarealer er en begrænset ressource, skiver de. Men er det rigtigt? Globalt set er det kun 50 

% af den dyrkbare jord, der er taget brug til dyrkning. Og 80 % af alt dyrkningsareal får til foder og 

græsmarker til husdyr. Der produceres mere mad, end samtlige mennesker og husdyr kan æde. 

 

Til gengæld har vi tre reelle problemer. Den mad, som man producerer – traditionelt med kunstgød-

ning og gift eller økologisk traditionelt, hvor man bare undlader kunstgødning og gift – giver føde-

varer, der kun indeholder 30-60 grundstoffer. Og når man spiser dem, mangler kroppen en masse 

stoffer. Dels bliver man aldrig mæt, og spiser derfor mere og mere og bliver tykkere og tykkere. Og 

dels får man en lang række af sygdomme. Det andet problem er, at de fattiges jorde i ulandene er 

købt og bruges nu til biobrændsel og foder, som eksporteres til os. Og de fattige bor nu i pap skure 

rundt om storbyerne, hvor de sulter. Det tredje problem handler om, at den globale kødproduktion 

medfører cirka 32 gigaton mere drivhusgas pr. år. Det er så meget, at selv hvis der ikke udledes 

nogen CO
2
 gas fra afbrænding af olie, kul og gas, vil man nå til en global opvarmning på over 2 

grader inden 2030. Denne opvarmning har allerede medført, at der er områder, hvor havvandet er 

steget så meget, at jorden står under vand, og folk må flygte. Og der er andre områder, hvor der nu 

er så megen ørken, at intet kan høstes, og folk også må flygte. 

 

”Økologi er en katastrofe for mennesker og miljøet”, påstås det. Og jo, men den rette videnskabelig 

forskningsmetode er det rigtig. Man skal isolere en masse faktorer, og så kun undersøge en bestemt 

problemstilling ud fra nogle uforanderlige forudsætninger. Og når man så sidder ved sit skrivebord 

– og i øvrigt ikke har direkte kendskab og erfaring fra virkeligheden, kan man hurtigt nå frem til en 

konklusion.  
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