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Herhjemme oplever danske forbrugere og virksomheder prisstigninger, men den 
globale fødevarekrise rammer de allermest udsatte hårdest. Derfor opfordrer 
Landbrug & Fødevarer og Folkekirkens Nødhjælp i fælles opråb regeringen til at 
skrue op for bæredygtige fødevareløsninger 

Fødevare-krisen får næring af klimaforandringerne og nu også krigen, der påvirker 
Ukraines kornkammer, som mange lande, ikke mindst i Afrika, er afhængige af. 

Som var det en genudsendelse af tidligere sultkatastrofer, ser vi igen forfærdelige 
billeder af døde kvæg og millioner af sultende mennesker på Afrikas Horn. Derfor er 
der brug for øjeblikkelig humanitær hjælp til Somalia, Kenya og Etiopien. 

Men der er i høj grad også brug for langsigtede løsninger til at forebygge 
sultkatastrofer og den eskalerende globale fødevarekrise. Krisen får næring af 
klimaforandringerne og nu også krigen i Ukraines kornkammer, som mange lande, 
ikke mindst i Afrika, er afhængige af. 

Herhjemme oplever danske forbrugere og virksomheder også prisstigningerne, men 
den globale fødevarekrise rammer de allermest udsatte hårdest. 

Derfor opfordrer vi i Landbrug & Fødevarer og Folkekirkens Nødhjælp regeringen til 
at skrue op for løsninger, der fremmer omstillingen til bæredygtige og 
modstandsdygtige fødevaresystemer. Løsninger, der er lokalt forankrede og kan 
bidrage til at forebygge tilbagevendende sultkatastrofer og afbøde konsekvenserne 
af fødevareprisernes himmelflugt. 

Det er nødvendigt, at vi sikrer mad på bordet til flere, uden at det sker på bekostning 
af klima og miljø. Det gælder i Danmark, hvor vi skal fastholde en stor og stadig 
mere bæredygtig og ressourceeffektiv produktion af fødevarer. Og det gælder 
globalt, hvor vi i samarbejde med udviklingslande kan fremme deres produktion 
inspireret af dansk innovation, kvalitet, bæredygtighed, fødevaresikkerhed, etc. 

Et samarbejde i Etiopien mellem Novozymes, Arla Foods Ingredients, Folkekirkens 
Nødhjælp, kiksefabrikken, Moya Foods Complex og lokale landmænd er opskriften 
på udviklingen af mere robuste lokale fødevaresystemer. Samarbejdet har resulteret 



i en ernæringsrig og sund kiks baseret på kikærter, der er en tørkeresistent afgrøde. 
Den er lokalt produceret, booster den lokale økonomi og bidrager til at gøre landet 
mindre afhængigt af import af hvede. 

Et tilsvarende samarbejde i Nigeria mellem Arla Foods, Landbrug & Fødevarer, 
SEGES Innovation, Care Danmark og lokale organisationer bidrager til at etablere en 
sammenhængende værdikæde for mælkeproduktion. Samarbejdet træner og styrker 
de lokale landmænd, løfter kapaciteten til at producere mere mælk og bidrager til at 
skabe et bedre kommercielt grundlag for at afsætte mælken lokalt. 

For at få den slags partnerskaber og projekter til at gro med højere hastighed og 
større volumen, så er der behov for risikovillig kapital og samarbejde med 
myndighederne. Derfor har vi tre anbefalinger til regeringen, der kan være med til at 
understøtte udviklingen af bæredygtige og mere modstandsdygtige 
fødevaresystemer, der involverer aktører på tværs af sektorer og grænser.         

Den danske regering bør arbejde aktivt for at sikre, at partnerskaber mellem små og 
mellemstore fødevareproducenter og civilsamfund prioriteres af de store 
internationale fødevarefonde, herunder Verdensbankens nye ambitiøse 
FoodSystems2030 fond. Der er et stort potentiale i at gøre fonden til katalysator for 
bæredygtig fødevareproduktion, der kobler lokale og danske løsninger. 

Vi anbefaler, at Udenrigsministeriets erhvervsinstrumenter bruges mere ambitiøst i 
forhold til at gøde jorden for udviklingen af innovative fødevareløsninger. Det nye 
Danida Green Business Partnerships skal målrettes partnerskaber, der bidrager til 
lokal kapacitetsopbygning og bæredygtig fødevareproduktion, nye afgrøder og fokus 
på at undgå tab i værdikæder og dermed også forebygge madspild. 

Investeringsfonden for Udviklingslande skal investere i skaleringen af de løsninger, 
der virker. Små og mellemstore producenter skal tænkes ind i investeringsprojekter, 
der bygger på den brede partnerskabsmodel, så vi skaber bedre synergi imellem 
udviklings- og investeringsinstrumenter. 

Endelig anbefaler vi, at Regeringen på Finansloven 2023 prioriterer 
udviklingsbistand til fødevaresikkerhed og klimatilpasning med blandt andet nye 
klimaresistente afgrøder. Både for at kunne sætte ind for over for akutte 
sultkatastrofer og for at understøtte den langsigtede omstilling af globale og lokale 
fødevaresystemer.   

Birgitte Qvist-Sørensen er generalsekretær i Folkekirkens Nødhjælp og Flemming Nør-
Pedersen er konstitueret administrerende direktør i Landbrug & Fødevarer. 

 


