
HVEM SKAL BESTEMME  
OVER VORES MAD?



Forestil dig en verden, hvor du ved, præcis hvilken muld dine gulerødder er 
spiret i, hvad dine lokale madproducenter hedder - og hvor de bor. Hver gang 
du skal have nye friske råvarer, hopper du på cyklen; du kører enten direkte 
ud til din lokale producent, der bor i dit lokalområde, eller også møder du 
hende på det lokale madmarked eller i et fødevarefællesskab, hvor al ma-
den er lokalt dyrket. Du finder et bredt udvalg af råvarer, der imødekommer 
din madkultur, uanset om du har baggrund i Palæstina, Ukraine eller Nørre 
Snede.  
 
Lad os sige, du handler grøntsager hos Anne. Anne har gået på en landbrugs-
skole, hvor hun blev undervist i permakultur, regenerativt jordbrug og agro-
økologi. Det betyder at hun dyrker jorden på en måde der passer til lokale 
jordbunds- og klimaforhold. Her begyndte drømmen om eget smålandbrug at 
spire. I dag har Anne sin egen gård, hvor hun dyrker grøntsager i overens-
stemmelse med jordens naturlige biodiversitet. Det betyder, at grøntsagerne 
er sæsonbaserede, og at de kommer direkte fra jorden, således at alle næ-
ringsstoffer, vitaminer og antioxidanter bevares. Hos Anne vil du kunne smage 
over 300 forskellige lokale æblesorter - hvor det i dag kun er muligt at 
opstøve op til 10-15 forskellige arter i de danske supermarkeder.  Annes varer 
skal ikke gennem flere mellemhandlere, før de ender hos dig. På den måde får 
du som køber flere grøntsager for dine penge, men Anne får også flere penge 
for sine grøntsager. Mad skal nemlig være tilgængeligt for alle uanset social 
eller økonomisk ståsted.
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MAGT OVER MADEN
Historien om Anne illustrerer et mad- og land-
brugssystem, som vi selv kan være med til at 
forme. Et system, der giver madsuverænitet til 
forbruger, fordeler og producent. I Forum for 
Madsuverænitet arbejder vi for et landbrugs-
system, der er fri for undertrykkelse og ulighed 
mellem forbruger og producent, køn, folkeslag, 
befolkningsgrupper, sociale klasser og generatio-
ner. I et nyt landbrugssystem skal magten tilbage 
til forbruger og producent, og jordens ressourcer 
skal respekteres. 

JORDREFORM - UDSTYKNING AF LAND 
Frie Bønder Levende Land - La Vía Campesina 
Danmark, har lavet Dalbyplanen. I den fiktive by, 
Dalby, kan et nyt og alternativt landbrug opstå. 
Et landbrug, der kan fastholde og udbygge lokal 
produktion samt skabe større bosætning og til-
flytning til tyndt befolkede landområder og egne 
i Danmark. Dalbyplanen vil være et godt middel 
mod affolkningen i de store dele af landet, der 
meget upoetisk kaldes »den rådne banan«, dvs. 
Nordjylland, den jyske vestkyst, Sønderjylland, 
Fyn og Lolland Falster. Planen giver en mere 

varieret natur og en større biodiversitet end det 
nuværende landbrug, og det er til glæde for hele 
samfundet. Men for at planen kan føres ud i livet, 
kræves der både mod og nytænkning. Både land-
brugsloven og planloven skal laves om.

 
VÆR EN DEL AF MADBEVÆGELSEN 
Du kan blive en del af Forum for Madsuverænitet 
og være med i kampen for et alternativt mad-
system, som bygger på menneskelige, miljø- og 
klimavenlige værdier i stedet for et system, som 
kun tilgodeser store virksomheders interesser. 
Vi arbejder blandt andet med spørgsmål som: 
Hvordan kan vi samarbejde på tværs af bevæ-
gelser, der arbejder med andre temaer end os? 
Hvordan får vi inddraget småproducenter og 
andre uundværlige aktører? Hvilke barrierer er til 
hinder for, at vi kan få madsuverænitet i praksis? 
Hvilke alternativer findes allerede, og hvordan 
styrker vi dem? Det og meget mere kan du eller 
din organisation være med til at undersøge og 
arbejde videre med sammen med os i kampen for 
en bredt funderet madbevægelse.

“Vi må ikke lade os begrænse til at se os 
selv som forbrugere. Vi må være aktive 
medborgere, der går forrest for at ændre 
systemet!”

- Ashok Subron, koordinator i researchcentret CARES Mauritius og klimaaktivist



Madsuverænitet betyder, at lokalsamfund opnår en retfærdig og 
bæredygtig madproduktion og -forbrug, som ikke underminerer 
andre regioners mulighed for samme. Madsuverænitet bygger på 
økologiske hensyn og social retfærdighed og består af tre 
hovedelementer: bæredygtige metoder, lokale systemer og 
demokratisk kontrol.

Forum for Madsuverænitet er en sammenslutning af organisationer der arbejder for at fremme 
kendskab og opbakning til madsuverænitet og de underliggende principper både i Danmark og 
internatonalt.

Forum for Madsuverænitet er et samarbejde mellem organisationerne Global Aktion - tidligere 
Afrika Kontakt, Landsforeningen Levende Hav, Frie Bønder - Levende Land, Mellemamerika Komiteen, 
NOAH - Friends of the Earth Denmark, Permakultur Danmark og PUGAD.
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