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En lærerig weekend 
 

- af Jens Elgaard Madsen, biolog, tidligere 

formand for Genvej til Udvikling. 

 

Jeg repræsenterede GtU ved Agricultural 

Inspirationali Weekend, som fandt sted på Kalø 

Højskole / Økologiske Landbrugsskole den 25. og 

26. september. 2021. CISU havde inviteret fagfolk 

fra universitets- og NGO-miljøet, der kunne byde 

ind i forhold til klima, økologi, markedskræfter og 

digitale løsninger i udviklingslande. Det hele 

foregik på engelsk, så det gjaldt om at spidse 

ørerne. Der er dog altid berigende at overnatte 

under et kursus, hvor der er rig mulighed for at 

debattere med andre. Her følger et udpluks af 

berørte emner. 

 

En øjenåbner 
 

Vi – deltagerne – lærte meget nyt og blev 

samtidig inddraget i debatterne. Det overraskede 

mig, at det i Afrika er den øgede temperatur, 

snarere end nedgangen i nedbør, der er det 

klimatiske hovedproblem. Rationalet er, at 

afgrøderne lider af vandstress på grund af den 

øgede temperatur. En række afgrøder (fx kaffe og 

hvede) vil om nogle år skulle dyrkes nye steder på 

grund af de globale klimaforandringer.  
 

Småbønder kan enten flytte hen, hvor deres 

traditionelle afgrøder kan dyrkes, eller de kan 

tilpasse sig de nye vilkår. Det blev fremhævet, at 

det for fattige småbønder er svært at fungere i et 

omskifteligt miljø. Bønderne har brug for viden, 

så de kan træffe de rigtige, langsigtede 

beslutninger, og de kan med fordel organisere sig 

og udveksle erfaringer, idet enkelte familier ofte 

har gode løsninger, som andre kan drage nytte af. 

 

Den sociale kapital 
 

I Danmark har vi tillid til hinanden og en såkaldt 

høj ”social kapital”. Derfor har det historisk set 

været naturligt for danske landmænd at organisere 

sig i andelsselskaber. Den modsatte tendens gør 

sig ofte gældende i udviklingslande. Når 

levevilkår forringes pga. klimaforandringer (og 

andre faktorer) kan folk miste tilliden til hinanden. 

Især føler mange fattige småbønder sig med rette 

snydt af mellemhandlere. Vi blev introduceret til 

begrebet farmer marked schools, hvor småbønder 

trænes i simple markedsmekanismer.  
 

Det handler fx om at lære bønderne at sælge varer 

direkte til de handlende på markedspladser, men 

også at producere det, der reelt efterspørges i den 

rette kvalitet og mængde og samtidig præsentere 

varerne indbydende. Småbønder kan samtidig 

inspireres til at opbygge gode relationer til alle 

aktører, inklusive mellemhandlere, så de sikres en 

bedre pris for deres produkter. 
 

Vi blev også præsenteret for et spændende pilot-

projekt, der tog udgangspunkt i at mange 

afrikanere har en mobiltelefon. Kort fortalt tager 

småbønder fotos af deres marker hver 3 måned, 

fotos som uploades på en hjemmeside. De 

europæiske købere får derved et indblik i 

produktionsformen og en øget gennemsigtighed, 

der øger villigheden til at betale en anstændig pris. 

 

Klimasmart landbrug 
 

Industrialiserede lande står for de største 

stigninger i drivhusgasser; men udviklingslande 

rammes ofte hårdest af konsekvenserne. Alle 

former for landbrug har dog et CO2-aftryk, også 

subsistenslandbrug. Som et fremført eksempel 

giver Etiopiens 80 millioner kvæg mindre mælk 

end Hollands 1 million kvæg, men udleder 10 

gange så meget CO2. Regnestykket er naturligvis 

betydeligt mere komplekst, da mange faktorer er i 

spil, og oplægsholderes bemærkede da også tørt, 

at selv om det ikke er realistisk, så vil den 

hurtigste vej til at nedbringe CO2 i landbruget 

være at stoppe med at producere kød. 
 

Vi blev introduceret til Climate Smart 

Agriculture, hvor småbønder trænes i at dyrke 

jorden mere bæredygtigt og profitabelt samtidig 

med at CO2-udslippet begrænses.  Der blev 

henvist til småbønders mulighed for at få del i 

Carbon benefit certification, hvor slutkøberne 

betaler ekstra for et produkt, der er produceret 

klimaneutralt. Udfordringen er her, lige som med 

fair trade, at undgå, at det er mellemled, der 

høster fortjenesten. Endelig blev der talt varmt for 

at styrke de lokale markeder ved økologisk 

produktion. 
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