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Introduktion
Verden står overfor en ny global fødevarekrise, som risikerer at koste millioner af menneskeliv. Under fødevarekrisen i 2008 blev omkring 100 mio. mennesker tvunget ud i
hungersnød, og de nuværende prisstigninger har allerede
skubbet 44 mio. ud i ekstrem fattigdom. Kriserne gør det
helt åbenbart, at den nuværende internationale markedsarkitektur ikke skaber global fødevaresikkerhed. EU er både
verdens største aktør inden for landbrugshandel og udviklingssamarbejde. Derfor er EU’s politik helt afgørende.
Danmark har EU-formandskabet i første halvår af 2012,
hvor forhandlingerne om den nye landbrugspolitik forventes at kulminere. Dette er en enestående mulighed for at
tage lederskab i forhold til at gennemføre en globalt ansvarlig reform, der fremmer bekæmpelse af sult og fattigdom
frem for at være en del af problemet.

DANMARK PÅ STØTTEN

De europæiske landmænd ville på ingen måde kunne opretholde deres nuværende produktion og eksport uden EUstøtten. Kommissionen vurderer selv i en analyse fra januar
2011, at den direkte støtte gennemsnitligt dækker 29 % af
de europæiske landbrugs faktoromkostninger – i Danmark
udgjorde støtten i gennemsnit over 60 %. Alligevel anses
et større og større antal danske bedrifter for at være teknisk insolvente. På trods af rekordhøje fødevarepriser og
rekordlav rente fra 2005 og frem til i dag giver den danske
produktion et konstant underskud på mellem 1 til 13 mia.
kr., når EU-støtten på ca. 7 mia. kr. årligt fraregnes. Dette
er endda i årene 2008 og 2011 med historisk høje priser, der
vurderes til at give en samlet værdi af produktionen på 70
mia. kr. begge år.
SUBSIDIERET EKSPORT SKADER VERDENS FATTIGSTE

EU SKAL IKKE BRØDFØDE VERDEN

EU-kommissionen argumenterer for, at et centralt reformelement er at styrke europæisk landbrugs bidrag til ”den
voksende fødevareefterspørgsel på verdensplan” samt ”garantere de europæiske borgere fødevaresikkerhed”. Det
anses som ”et vigtigt langsigtet valg for Europa”. Men verdens sultproblemer kan ikke løses gennem støtte til EU’s
landbrugsproduktion. Global fødevaresikkerhed opnås
kun igennem en styrkelse af fødevareproduktionen lokalt i
de fattigste lande og regioner – ikke i EU.
En fastholdelse af EU-støtten i dens nuværende form vil
blot tjene til at beskytte de europæiske landbrug imod negative effekter af prisudsving, og vil samtidig gøre dem
i stand til at kapitalisere på stigende fødevarepriser i opgangstider. Dette er i mange tilfælde med til at underminere
landbrugsudviklingen i fattige lande uden for Europa, hvor
landmændene ikke understøttes af EU’s hundredemilliarder-kronerssikkerhedsnet. EU’s nuværende landbrugspolitik er således snarere end del af problemet, end den er en
del af løsningen.
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På grund af EU’s størrelse som eksportør af landbrugsvarer har selv de mindste ændringer i produktion og eksport
voldsomme konsekvenser for lokale udviklingsøkonomier.
Dette var fx tilfældet, da EU i 2009 genindførte eksportsubsidier for smør, ost og mælkepulver – en handling, der efterfølgende blev kraftigt kritiseret af Europaparlamentet, som
påpegede eksportsubsidiernes ”katastrofale indvirkning på
fødevaresikkerheden og udviklingen af en levedygtig landbrugssektor i udviklingslandene”. Som en konsekvens af de
stigende prisudsving anvendes EU-støtteforanstaltninger
i stigende grad som “sikkerhedsnet” i tider med prisfald.
Sikkerhedsnettet gør altså landmændene i stand til at opretholde eksporten i nedgangstider, mens deres indtægter
stiger markant i opgangstider, hvor støtten derfor udgør en
relativt mindre del af værdien af EU-landmændenes produktion. Inden for de seneste fem år er EU’s eksport af korn
endda steget, når priserne på verdensmarkedet er faldet.
Konsekvenserne er en markant stigning i hyppigheden af
pludselige importstigninger, der har negative konsekvenser for lokale landbrug uden for EU.
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1. Den stigende globale efterspørgsel på fødevarer kan
ikke legitimere støtte til EU’s landmænd. Tværtimod
risikerer EU’s støtteordninger at underminere fødevaresikkerheden i verdens fattigste lande ved at hæmme den
lokale landbrugsudvikling.

EU’s eksportstøtte skal udfases allerede i 2014 som et afgørende element i reformen af EU’s landbrugsordninger,
og EU bør fortsætte bestræbelserne på internationalt at
afvikle alle former for eksportsubsidier i forbindelse med
afslutningen af WTO’s Doha-runde. Øgede kvoter og eksportstøtte er et direkte incitament til overproduktion og må
derfor stoppes.

Hvis EU’s fælles landbrugsordninger i fremtiden skal bidrage til at øge den globale fødevaresikkerhed, bør man i
stedet afvikle enhver form for handelsforvridende landbrugsstøtte, der mindsker fattige menneskers og landes
muligheder for at opbygge en lokal landbrugsproduktion.

4. EU skal overholde sin forpligtelse til at sikre sammenhæng/politikkohærens i forhold til udviklingspolitikken i udformningen af fremtidens landbrugspolitik.

2. Den afkoblede støtte (direkte arealstøtte) er forsat handelsforvridende og skader den lokale landbrugsudvikling i fattige lande uden for EU.
Til trods for at EU-støtten nu er afkoblet og indeholder
begrænsede mængder eksportsubsidier, er det tydeligt, at
EU-støtten påvirker verdensmarkedspriserne og handelsrelationerne med udviklingslandene og dermed også verdens fattigste. EU-støtten gør det urentabelt at investere i
udviklingslandenes landbrugssektorer og forhindrer derfor en international arbejdsdeling, der befordrer udvikling
og investeringer i lokal produktion i udviklingslandene.

EU’s institutioner og medlemslande er forpligtet til at udarbejde tilbundsgående analyser af sammenhængen mellem
konsekvenserne for udviklingslandene af EU’s landbrugspolitik, herunder konsekvenserne for den globale handel
og fødevaresikkerhed samt Lissabontraktatens målsætninger om global fattigdomsbekæmpelse.
5. Landbrugets klimapåvirkning skal indarbejdes på alle
planer i EU’s fremtidige landbrugspolitik.

3. Danmark bør arbejde for en fuldstændig afvikling af
EU’s eksportstøtte i overensstemmelse med Folketingets
WTO-vedtagelse fra 2005.

EU bør udover sine generelle klimaforpligtigelser specifikt
sikre sig, at landbruget bidrager til at nå EU’s mål om at
nedsætte klimapåvirkningen med minimum 30 procent
som led i de internationale klimaforhandlinger. En fremtidig landbrugsstøtte bør derfor omlægges, så landmænd
i EU tilskyndes til at producere bæredygtigt og med det
mindst mulige forbrug af ressourcer.
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FØDEVAREKRISE OG FREMTIDENS UDFORDRINGER

FN’s Fødevareorganisations (FAO) fødevareprisindeks har
ramt sit højeste niveau nogensinde, og Verdensbanken anslår, at de stigende priser allerede har skubbet 44 mio. mennesker ud i ekstrem fattigdom siden juni 20101.
Jorden rundt tilspidses de politiske reaktioner. Indien kæmper med en fødevareinflation på 18 %, Rusland hamstrer
korn til at komme gennem resten af vinteren og styret i
Beijing gransker verdenskortet efter nye indkøbskanaler,
der kan sikre madforsyninger til Kinas gigantiske befolkning. Alt imens foretager den mexicanske regering massive
opkøb af futureskontrakter for at håndtere de uregerlige
hvedepriser2. I Egypten lå fødevareinflation på 17 % indtil
revolutionen, og de stigende fødevarepriser har også været
en medvirkende faktor i opstandene i Algeriet og Tunesien3.
Lighederne med den fatale krise i 2008, der kastede 100 mio.
mennesker ud i hungersnød, er skræmmende, og viser med
al tydelighed, at den nuværende internationale markedsarkitektur har fejlet. Lige nu sulter 922 mio. mennesker, og
problemet intensiveres med den globale befolkningsvækst.
FAO anslår, at landbrugsproduktionen skal øges med 70 %
frem til 2050, hvor jordens befolkning vil være vokset til 9
mia. mennesker4. Samtidig vokser de globale markedsrisici
i form af voldsomt stigende prisudsving på landbrugsvarer
og ekstreme klimabegivenheder, der gør forsyningen fra
verdens vigtigste kornkamre ustabil. Hvede er i øjeblikket
2½ gange dyrere end på samme tidspunkt sidste år5. Alene
inden for det sidste år har skovbrande i Rusland, tørke i
Brasilien og oversvømmelser i Australien har fået udbuddet af basisprodukter til at kolapse med drastiske konsekvenser for verdensmarkedet.

FØDEVARESIKKERHED SOM LEGITIMERING AF EU-STØTTE

Den globale fødevarekrise er et centralt tema i debatten om
reformen af EU’s fælles landbrugspolitik frem til 2020. I EUkommissionens første udspil hedder det: ”Den senere tids
eksempler på øget markedsustabilitet, ofte forværret af klimaændringerne, understreger [at] Europas evne til at levere fødevaresikkerhed er et vigtigt langsigtet valg for Europa, som ikke kan
tages for givet.”6 Forsøget på at legitimere EU’s landbrugspolitik ud fra fødevaresikkerhedshensyn er imidlertid en
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farlig retorik, der synes at dække over en række dybereliggende økonomiske interesser bag reformprocessen.
EU’s fødevaresikkerhed er på ingen måde truet. Beregninger fortaget af det europæiske forskningscenter for politisk
økonomi, ECIPE, viser, at ikke engang en tidobling af produktionsprisen på landbrugsvarer vil medføre fødevaremangel i Europa7.
EU har allerede et stort fødevareunderskud i forhold til omverdenen og dækker dermed ikke engang sit eget forbrug
med den nuværende produktion i Europa. EU’s import af
fødevarer kræver et produktionsareal udenfor EU på 35
mio. hektar, hvilket svarer til et areal på størrelse med hele
Tyskland8.
De nyeste vurderinger siger, at udviklingslandene skal fordoble deres fødevareproduktion for at imødekomme den
stigende efterspørgsel på mad9. Det vil kræve massive investeringer, og forudsætningen herfor er, at der skabes fornuftige incitamenter for såvel offentlige som private investorer og ikke mindst de fattige landmænd selv. EU-landenes
dispositioner er af helt afgørende betydning i denne sammenhæng, da Europa både er verdens største aktør inden
for udviklingssamarbejde og landbrugshandel. Derfor bør
fremtidens europæiske landbrugspolitik også fokusere på,
hvordan der kan skabes en effektiv international arbejdsdeling, der er befordrende for udvikling og investeringer i
den lokale produktion i udviklingslandene.
Danmark har EU-formandskabet i begyndelsen af 2012,
hvor forhandlingerne om den nye landbrugspolitik forventes at kulminere. Dette er en enestående mulighed for at
tage lederskab i forhold til at gennemføre en globalt ansvarlig reform, der fremmer bekæmpelse af sult og fattigdom
frem for at være en del af problemet.

FATTIGDOM, SULT OG GLOBAL FØDEVARESIKKERHED

Antallet af underernærede mennesker har været støt stigende de seneste 15 år fra ca. 780 mio. mennesker i 1995
til 925 mio. i 2010 (se Figur 1)10. Det lille fald mellem 2009
og 2010 skyldes en vis ’stabilisering’ efter det eksplosive
spring, da fødevarepriserne fordobledes fra 2006 til 2008 11.

www.concorddanmark.dk

4

FIGUR 1: UNDERERNÆREDE MENNESKER 1969-2010
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Den deprimerende tendens har fundet sted på trods af,
at verden oplevede enorm økonomisk vækst frem til finanskrisens udbrud i 2008, og mængden af mad målt på
tilgængelige kalorier per person er fulgt med befolkningsvæksten gennem hele perioden12. Problemet er ikke fødevaremangel på globalt plan, men en ekstrem ulighed, der
betyder, at verdens fattigste ikke har adgang mad, fordi de
hverken har råd til at købe den eller muligheder for at tjene
penge, så de kan ernære sig selv og deres familier.

Adgang til mad er en menneskeret!
Fødevaresikkerhed er en grundlæggende og universel
rettighed. Artikel 11 i FN’s konvention om økonomiske,
sociale og kulturelle rettigheder fastslår klart ”ethvert
menneskes grundlæggende ret til frihed for sult”.
FN’s har gennem sin special rapporteur for Right to
Food (Olivier De Schutter) længe agiteret for en rettighedsbaseret tilgang til fødevaresikkerhed. Som led
i EU’s handlingsplan for at nå 2015-målene har EUkommissionen fremsat en meddelelse og et tilhørende
arbejdsprogram om fødevaresikkerhed, der anerkender
retten til mad. Endelig arbejder Europa-parlamentet i
øjeblikket på en rapport om fødevaresikkerhed, der tager udgangspunkt i retten til mad (rapporteur, Gabriele
Zimmer).

de er derfor ekstremt sårbare overfor prisudsving på fødevarer (til sammenligning er tallet 16 % i EU16).
Analyser viser, at fødevareprisstigerne fra 2005-2008 gennemsnitligt øgede fattigdomsraten i udviklingslandene
med 4,5 procentpoint, hvilket er en meget voldsom stigning
i betragtning af, at den årlige fattigdomsreduktion har ligget på 0,7 procentpoint siden 198417.
En af verdens førende tænketanke inden for global fødevarepolitik, IFPRI, har netop udgivet en rapport, der gennemgår den seneste forskning i fødevarekrisen. Rapporten peger på, at der bagved de mange umiddelbare årsager ligger
tre årtiers underinvestering i landbrugssektoren, særligt i
de fattigste lande. De seneste 30 års lave fødevarepriser har
været sovepude for regeringer i både rige og fattige lande18.
2008-krisen blev et uhyggeligt ’wake up call’, der skabt politisk bevågenhed på den eskalerende sult og det står nu
fuldstændigt klart, at global fødevaresikkerhed kun kan
opnås gennem øget lokal landbrugsproduktivitet i verdens
fattigste lande. Med FAO’s ord: “The only sustainable solution to the problem of hunger lies in increasing the productivity of
the poor and food-insecure, especially in food-deficit countries.”19
FAO’s konklusion understøttes af både OECD, IFAD og Verdensbanken, der også har gennemført studier af fødevaresituationen i verden på baggrund af krisen20.

LANDBRUGET SOM UDVIKLINGSKATALYSATOR

Lige nu lever 1,4 milliarder mennesker under den ekstreme
fattigdomsgrænse på USD 1,25 om dagen13. 75 % bor i landområderne og er afhængige af landbruget som subsistensgrundlag14. I verdens mindst udviklede lande bruger en
husholdning 50-80 % af sin samlede indkomst på mad15, og

Ifølge FN’s udviklingsorganisation UNDP tegner landbruget sig for 30-60 % af de mindst udviklede landes BNP og
står for op mod 70 % af arbejdspladserne21. En række analyser af lande som er i det udviklingsstade har vist, at en stigning på en krone i landbrugets indtjening foranlediger en
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FIGUR 2: MARKEDETS FORVENTNING TIL HVOR MEGET
PRISEN PÅ RÅVARER KOMMER TIL AT SVINGE
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stigning på 2-2,50 kroner i samfundet som helhed22. Vækst,
der genereres af landbruget er op til fire gange mere effektiv
til at reducere fattigdom end vækst genereret i andre sektorer i udviklingslandene23.
Tallene viser med al tydelig, i hvor høj grad bekæmpelse
af ekstrem fattigdom og sult afhænger af at forbedre vilkårene for landmænd og landarbejdere i udviklingslandene.
De seneste år har der dannet sig en klar forskningsmæssig
og politisk konsensus om at landbrugsudvikling i de fattige
lande i helt særlig grad bør fokusere på småbrug24.
Omkring 85 % af landmændene i udviklingslandene har et
dyrkningsareal på under 2 ha25, og i Afrika producerer smålandbrugene ca. 80 % af den mad, der konsumeres på kontinentet26. Fire ud af fem husholdninger i landområderne
dyrker landbrug i et eller andet omfang27.
Der er således et åbenlyst potentiale, der kan realiseres, hvis
de rigtige betingelser fremdyrkes – både i forhold til fattigdomsbekæmpelse og øget lokal produktivitet. Konkret vurderer FAO, at investeringerne i udviklingslandenes landbrugssektorer skal øges med 60 % for at imødekomme den
stigende globale efterspørgsel på mad i 205028. Hvis dette
mål skal realiseres, er det absolut nødvendigt, at der skabes
fornuftige incitamenter for investorer - ikke mindst de fattige
landmænd selv. På grund af EU’s afgørende rolle i den globale fødevareøkonomi vil udformningen af fremtidens fælles
europæiske landbrugspolitik have afgørende betydning for,
om det er muligt at skabe et positivt investeringsklima eller ej.

PRISCHOK

Markedschok er en af de allervæsentligste faktorer, der fastholder de fattigste landbefolkninger i fattigdom29. For ti år
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siden tog det seks måneder for verdensmarkedsprisen på
sukker at bevæge sig 2 %. Nu svinger sukkerprisen med
samme interval flere gange om dagen30.
FAO har beregnet, at prisudsvingene for landbrugsvarer er
steget markant, og verdensmarkedet forventer gennemsnitlige prisudsving på op til 35 % årligt på visse basisvarer (se
Figur 2). Enkelte dage og måneder kan udsvingene endog
være endnu større.
Problemet forstærkes af, at mange udviklingslande i stigende grad er blevet afhængige af import fra verdensmarkedet.
Fra 1990 til 2007 er udviklingslandenes import af korn mere
end fordoblet31 og ifølge FN er ca. en tredjedel af verdens
stater (70 stk.) nu såkaldte Low-Income Food-Deficit Countries (LIFDC)32.
Et af de helt centrale formål med EU’s landbrugspolitik er
at holde et sikkerhedsnet under de europæiske landmænd
i perioder med voldsomme prisudsving. Denne politik har
imidlertid negative konsekvenser for landbrugsudviklingen i fattige lande fordi den opretholder EU’s eksport på
niveauer, som ikke ville være mulige uden støtte. Kunstigt
billige eksportvarer fra EU og andre rige lande, der støtter egen landbrugseksport gør det meget svært for LIFDC
at skabe en konkurrencedygtig landbrugsudvikling – ikke
mindst fordi der mangler incitamenter til at investere i det
lokale landbrug. Upålidelige lokale markeder er en hovedårsag til at de allerfattigste og marginaliserede landbefolkningsgrupper ikke tør satse på at kommercialisere deres
brug og forbliver subsitensbrug. Velfungende lokale markeder er derfor helt afgørende, hvis de fattige landmænd/
og –kvinder skal kunne løfte sig selv og det omkringliggende samfund ud af fattigdommen33.
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FIGUR 4: DE 5 STØRSTE EKSPORTØRER
AF LANDBRUGSVARER
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FIGUR 3: DE 5 STØRSTE IMPORTØRER AF
LANDBRUGSVARER
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EU SOM GLOBAL LANDBRUGSAKTØR

eksportsubsidiernes ”katastrofale indvirkning på fødevaresikkerheden og udviklingen af en levedygtig landbrugssektor i udviklingslandene”39.

Med over 40 % af både den globale import og eksport af landbrugsprodukter er EU klart den største aktør verdensmarkedet – omkring fire gange større end USA, der er nummer to
(se Figur 3 og 4). Samtidig er EU det største eksportmarked
for udviklingslandene34.
Tallene viser med al tydelighed, at EU har vitale økonomiske
interesser på spil i landbrugshandlen – særligt på eksportsiden. En meget væsentlig del udgøres af fødevareindustrien.
Overordnet set har EU’s økonomiske interesser længe bevæget sig fra råvare- til forarbejdningsindustri. I dette lys tjener
produktionen af råvarer i dag primært som billigt input til
den europæiske fødevareindustri (der i øvrigt også modtager
store mængder støtte35). Hvor landbruget tegner sig for 6,4 %
af den samlede europæiske arbejdsstyrke og kun ca. 3 % af
arbejdsstyrken i Danmark36, beskæftiger EU’s fødevaresektor
13,5 % og står for 12,2 % af bruttoværditilvæksten i den europæiske forarbejdningsindustri37.

LANDBRUGSSTØTTEN

Landbrugsstøtten udgjorde i 2010 57,7 mia. euro eller 430 mia.
kroner, hvilket er ca. 40 % af EU’s samlede budget40. Dette er
langt over den samlede udviklingsbistand fra EU-landene
og svarer til mere end den samlede BNI for de 12 fattigste
lande syd for Sahara – en region hvor mere end en tredjedel
af verdens sultende bor.
Siden 1992 er der sket en gennemgribende omlægning af
landbrugsstøtten, så størstedelen nu gives som enkeltbetalinger i form af direkte arealstøtte – benævnt som Single
Payment Scheme (SPS) og SAPS i de nye medlemslande.
Ideen med den direkte støtte er, at den er ’produktionsneutral’ i den forstand, at landmanden vælger sine afgrøder på
baggrund af markedets signaler. EU garanterede tidligere
mindstepriser på bestemte landbrugsprodukter. En afledt
konsekvens af prisgarantiordningen var, at det kunne betale
sig for de europæiske landmænd at producerer mængder,
der ikke svarede til den reelle efterspørgsel. Resultatet var
de famøse smør- og kornbjerge i EU. Desuden blev den koblede EU-støtte anset som handelsforvridende af WTO. En af
hovedårsagerne til, at støtten blev frigjort fra eksporten, var
derfor at gøre EU’s politik forenelig med WTO’s regler.

På grund af EU’s størrelse som eksportør af landbrugsvarer kan selv den mindste ændring i produktion og eksport
have voldsomme konsekvenser for lokale udviklingsøkonomier. Dette kommer bl.a. til udtryk når EU pludselig forhøjer sine eksporttilskud eller på anden måde blander sig
i markedet. Alene meddelelsen om at EU-kommissionen
i 2010 besluttede at øge sukkereksporten med 500.000
tons udover de normale kvoter fik verdensmarkedsprisen
til at falde med 21 % i løbet af en måned, hvilket udløste
voldsomme protester fra de mange sukkereksporterende
udviklingslande38. Et andet grelt tilfælde var, da EU som
reaktion på krisen på mejerimarkedet i 2009 øgede mælkekvoterne og genintroducerede eksportsubsidier for smør,
ost og mælkepulver. En handling, der året efter blev kraftigt
kritiseret i en rapport af Europa-parlamentet, der påpegede

Den afkoblede EU-støtte accepteres i WTO under den såkaldte ”Grønne boks”, der angiver, at støtten ikke er handelsforvridende. Samtidig udgør EU’s eksportsubsidier nu
kun ca. 2 % af den samlede støtte41, og EU lovede i 2005 at
afvikle subsidierne fuldstændigt som led i afslutningen af
den såkaldte Doha-runde i WTO. På denne baggrund hæv-
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FIGUR 5: ANDELEN AF LANDBRUGETS FAKTOROMKOSTNINGER
DÆKKET AF STØTTE

FIGUR 6: NØGLETAL FOR DANSK LANDBRUG 2005-11
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der EU-kommissionen, at nævneværdige skadelige virkninger for udviklingslandene hører fortiden til.

drastiske prishop tvinge dem til at sælge hele bestanden for
at overleve45. Måske med det resultat, at husholdningen aldrig kommer tilbage i mælkeproduktion igen.

Men i realiteten fastholder den omlagte landbrugsstøtte
dog stadig produktionsniveauer inden for en lang række
sektorer, der ikke ville kunne eksistere uden de forskellige
EU-støtteinstrumenter. Det betyder, at europæiske landmænd ved en given pris, stadig producerer flere fødevarer
og landbrugsprodukter end de ville have gjort uden støtten
med omfattende handelsmæssige konsekvenser til følge.
Kommissionen offentliggjorde i januar 2011 en analyse
af den direkte støttes andel af landbrugets faktoromkostninger (omkostninger til lønninger, fast ejendom mm). I
2007-2009 udgjorde den direkte støtte 29 % for det gennemsnitlige landbrug i EU – i Danmark udgjorde støtten i
gennemsnit over 60 %, se Figur 5.
Tallene viser, hvor afhængig hele den europæiske landbrugsproduktion er af EU-støtten, og at EU’s landmænd
på ingen måde kunne ville opretholde deres nuværende
produktion og eksport uden den gennemgribende støtte.

I Danmark må et større og større antal bedrifter ifølge Fødevareøkonomisk Institut anses for at være teknisk insolvente46. På trods af rekordhøje fødevarepriser og rekordlav
rente er det danske landbrug stadig fuldstændig afhængigt
af EU’s landbrugsstøtte. Som det fremgår af Figur 6 giver
den danske produktion i perioden 2005-2011 et konstant
underskud på mellem 1 til 13 mia. kr., når EU-støtten på
ca. 7 mia. kr. årligt fraregnes. Dette er endda tilfældet i 2008
og 2011 med historisk høje priser, der har medført en samlet
værdi af produktionen på 70 mia. kr. begge år.
Grundet de stigende udsving i fødevare- og landbrugspriser, anvendes EU-støtteforanstaltninger i stigende grad
som “sikkerhedsnet” i tider med prisfald. Dette forhindrer
prisfald i at underminere produktionen i de berørte sektorer og gør det muligt for EU’s landbrug at kapitalisere
i tider med pris opsving. Det europæiske ’sikkerhedsnet’
består af en lang række elementer udover arealstøtten.

Eksempelvis viser en rapport fra British National Farmers
Union (NFU), at der er en forskel mellem prisen og produktionsomkostningerne på mælk i omegnen af 2,9 mia. kroner (£ 330 mio.) årligt42. En britisk landmand mister derfor
i gennemsnit mere end 2,5 kr. på hver liter mælk han eller
hun producerer. Dette skal ses i lyset af, at EU’s mælkeproducenter årligt modtager 5 mia. euro i direkte støtte, og at
sektoren derudover modtog 600 mio. euro som krisehjælp
i 200943.

Inden for WTO’s ”grønne boks” giver EU således også
såkaldte Non-Product specific Subsidies (NPS), såsom
vandingssubsidier og fradrag på brændstof etc., der kan
fordeles på produktionen47, samt yderligere støtte til forarbejdede varer, hvor støtten omregnes via EU’s egen nøgle48.
Derfor må ’den samlede støttepakkes handelskonsekvenser
vurderes inden for den enkelte produktgruppe, hvor konsekvenserne ofte er voldsomme.

FAO anslår, at 150 mio. husholdninger i verdens fattigste
lande er involveret i mælkeproduktion44. For et lille familiebrug med få køer kan en pludselig importstigning eller

EU’S KORNSTØTTE ER STADIG HANDELSFORVRIDENDE
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Kornsektoren er et af de områder, hvor eksportstøtten er
blevet sænket gradvist siden 2005 og er fuldstændigt ud-
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faset med henblik på at gøre EU’s politik forenelig med
WTO’s regelsæt. Men det betyder imidlertid ikke, at støtten ikke længere er handelsforvridende. Tværtimod viser
et officielt evalueringsstudie af omlægningen, foretaget for
EU-Kommissionen i 2009, at EU ville gå fra sin nuværende
position som netto-eksportør af durumhvede til at blive
netto-importør, hvis støtten blev afviklet49.
Når afviklingen af EU’s eksportsubsidier inden for kornsektoren ikke har haft nogen mærkbar betydning, kan det i
høj grad skyldes, at der er sket en eksplosiv stigning i arealstøtten, der er gået ind i kornproduktionen. Som det det
fremgår af Figur 7, er arealstøtten (SPS+SAPS) således gået
fra at være ca. 1,5 mia. euro i 2005 til at være ca. 4 mia. euro
i 201050 parallelt med afviklingen af eksportsubsidierne.
Dette gør EU-producenter og -eksportører i stand til at kapitalisere på prisstigninger og ikke bekymre sig om prisfald. Fra Figur 8 ses det, at støtten som procentvis andel af
værdien af eksporteret korn falder når priserne er høje og
stiger når priserne falder.
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for offentlig støtte. Derfor må investeringsplaner ofte ændres, både når man ser på den enkelte families landbrug
og på større plantager. De er nødt til at omprioritere og
justere produktionen af de berørte varer. Dette er særlig
afgørende i nedgangstider, hvor det er svært at få produktionen til at give overskud. Men som det fremgår af Figur
9 er det netop i nedgangtider, at EU’s korneksport er højest.
FAO har foretaget analyser, der viser en stigning i hyppigheden af såkaldte import-surges af landbrugsråvarer i
udviklingslandene siden liberalisering i form WTO’s Agreement on Agriculture (AoA) i 1995. Import-surges er defineret som pludselige importstigning, der har negative konsekvenser for lokale landbrug51. Korn er blandt de råvarer,
som figurer i FAO’s studier, og EU er nettoeksportør af korn
og kornprodukter til såkaldte Low-Income Food-Deficit
Countries (LIFDC), der netop har akut behov at udvikle deres lokale landbrugsproduktion52.

KLIMA

Sikkerhedsnettet gør altså landmændene i stand til opretholde eksporten i nedgangstider mens deres indtægter stiger markant i opgangstider, hvor støtten derfor udgør en
relativt mindre del af værdien af EU-landmændenes produktion. Inden for de seneste fem år er EU’s eksport af korn
endda steget når priserne på verdensmarkedet er faldet og
faldet igen når priserne stiger, se Figur 9.
Anderledes ser det ud i udviklingslandene. Her bliver
landbruget nødt til at forholde sig aktivt til prisfald, især
i tider med store prisudsving, uden nogen lignende form
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EU er ikke selvforsynende med landbrugsvarer, idet der
importeres en smule mere end der eksporteres. Dette skyldes især det europæiske landbrugs store foderimport, som
betyder at EU bruger 2,2 gange biokapaciteten af sine egne
landbrugsområder53. En af konsekvenserne er, at EU’s landbrugsproduktion har voldsomme klimakonsekvenser for
lande uden for EU. For eksempel udgør sojabaserede produkter 60 % af EU’s foderimport, og da sojaprisen steg i
2007, fordobledes afskovning i Sydamerika, der er den klart
største leverandør af soja til EU54.
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IMPORTBARRIERER OG PRÆFERENCEEROSION
BIOKAPACITET betegner størrelsen af Jordens biologisk

produktive områder samt deres evne til at producere
fornybare naturressourcer. Der er samlet set 11,3 milliarder hektarer biologisk produktive land- og havområder på Jorden, hvilket svarer til omkring en fjerdedel
af Jordens samlede areal. Landbruget forvalter 42 % af
EU’s samlede areal. I Danmark er tallet 62 %.
KILDER: WWF: DANMARKS GLOBALE FODAFTRYK; DET ØKOLOGISKE RÅD MILJØINTEGRATION I EU’S LANDBRUGSPOLITIK

For at imødekomme disse problemer bør den nye landbrugspolitik indeholde en klar strategi for, hvordan det
europæiske landbrug skal bidrage til at nedsætte EU’s udledningen af drivhusgasser med 30 % svarende til det løfte,
EU har fremsat i forhandlingerne om en bindende global
klimaaftale. Det indebærer bl.a. at støtten skal betinges af
mere ambitiøse klima- og miljøkrav og en større andel af
landbrugsstøtten bør målrettes europæiske landbrug, der
er mindre miljøbelastende.
Udviklingslandene rammes klart hårdest af klimaforandringerne. I mange afrikanske lande vil det forventede høstudbytte blive reduceret med 50 % i 202055, og nogle forskere
forudser, at op imod 200 millioner mennesker bliver internt
fordrevne. pga. konflikter og klimarelaterede katastrofer56.
Endelig står verdenssamfundet over for en kæmpe udfordring i og med, at fremtidens landbrugsudvikling i de fattige lande skal være langt mere bæredygtig end den, vi har
gennemført i EU med de seneste 50 års industrialisering af
landbrugssektoren i EU. Senest har to store internationale
rapporter - IAASTD Agriculture at Crossroads (2009) og den
såkaldte Foresight-rapport fortaget for det britiske videnskabsministerium (2011) - sat fokus på verdens fødevareudfordringer57. Flere hundrede forskere fra mere end 50 lande
har bidraget til udarbejdelsen af rapporterne. Konklusionerne er klare: der skal investeres massivt i bæredygtighed
og udvikling af landbrugssektoren i de fattigste lande, og
det internationale samarbejde skal forbedres markant.
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EU’s praktiserer forsat en udviklingsfjendtlig handelspolitik som forhindrer fattige lande i at eksportere deres landbrugsproduktion. EU’s toldsatser på landbrugsvarer er
stadig tre gange højere end på andre varer58. Men de vigtigste handelsbarrierer er i dag tekniske og består bl.a. omfattende standarder for registrering og kvalitet og pålægger
dermed udviklingslandene særdeles vanskelige vilkår for
at skabe eksportdrevet landbrugsudvikling. Fair og gennemsigtige kvalitetsstandarder, der bygger på et videnskabelig dokumenterbart grundlag er derfor helt afgørende for
udviklingslandene – særligt for landene i Afrika, Vestindien
og Stillehavet (AVS), da 60 % af AVS-landenes landbrugseksport går til EU59.
Mange udviklingslande har kvote- og toldfri adgang for en
lang række landbrugsprodukter til EU’s markeder i kraft af
særlige handelsaftaler under Cotonu-aftalen og den såkaldte ”Everything but Arms”-aftale mellem EU og de mindst
udviklede lande. Men værdien af disse præferenceordninger udhules imidlertid med EU’s støtteomlægning, fordi
ordningerne gav fattige lande mulighed for at afsætte deres produkter til samme garanterede høje priser som EU’s
egne landmænd. Men med faldende interne EU priser på
landbrugsvarer skal AVS-landene i dag konkurrere med
EU’s landmænd (som forsat modtager store mængder landbrugsstøtte), samt nye opvoksende økonomier, som har
indgået handelsaftaler med EU. Denne kombination vanskeliggør udviklingslandenes muligheder for, at tilkæmpe
sig en plads på EU’s markeder.

KOHÆRENS

En europæisk landbrugspolitik, der belaster klimaet og underminerer udviklingsmulighederne og fødevare-sikkerheden uden for Europa er uforeneligt med det traktatfæstede
begreb om politik-kohærens for udvikling (PCD)60.
Kommissionens kohærens-arbejdsprogram for 2010-2013,
som den nye danske udviklingsstrategi ”Frihed fra fattigdom - frihed til forandring” støtter op om, udpeger fødevaresikkerhed som et af de fem indsatsområder og indeholder
blandt andet et mål, at EU skal udvikle indikatorer for importen af biobrændsels konsekvenser for fødevaresikkerheden i udviklingslandene61. Det afgørende spørgsmål er
imidlertid om EU-landene er parate til at omsætte de ambitiøse målsætninger til handling og gennemføre politikker
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der vil gøre en forskel i praksis. Med afsæt i regeringens
udviklingsstrategi bør Danmark gå forrest og bringe EUsamarbejdet de vigtige næste skridt frem mod en mere udviklingsvenlig landbrugspolitik.
Dette må nødvendigvis indebære en tilbundsgående analyse af de forskellige reformelementers konsekvenser for
udviklingslandene, hvilket allerede bør være inkluderet i
EU-kommissionens kommende konsekvensanalyse, der
forventes fremlagt i marts 2011. Men hvis denne analyse
ikke er udtømmende bør der gennemføres et mere tilbundsgående studie samt konsultation af centrale interessenter i
udviklingslandene med særlig fokus på AVS-landene.
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