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Indledning
Soja udgør cirka 40 % af alle proteiner benyttet i EU. 95
% af sojaen importeres fra tredjelande1, hvilket betyder,
at den har en nøglerolle i masseproduktionen af kød og
mejeriprodukter i en fortsat voksende husdyrssektor.
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Sojaimporten fra USA er steget på det seneste, men
hovedparten af sojaen er i de seneste år kommet fra
Sydamerika – især Brasilien, Paraguay og Uruguay2. Det er
veldokumenteret, at produktionen har medført afskovning,
konflikter på landet og miljøforurening.
Nu er der en række initiativer, der sigter
mod at booste planteproteinproduktionen
i Europa, inklusive den Europæiske Soja-deklaration3, der blev underskrevet af
14 medlemsstater i juli 2017. Europa-Kommissionen sammensætter også en markedsanalyse, hvori potentialet for at øge
proteinproduktionen i EU skal vurderes.
Medlemslande, der har været involveret i udformningen af deklarationen, har
fremhævet de globale miljømæssige
udfordringer, som sojaplantager skaber,
inklusive tab af urskove og det faktum, at
langt det meste af den importerede soja
er blevet produceret med genmodificeret
såsæd4. Deklarationen og dens bilag retter opmærksomheden mod sårbarheden
forårsaget af EU’s store afhængighed af import og anerkender den stigende opmærksomhed blandt forbrugerne over for GMOfri foder. Deklarationen påkræver tiltag,
der kan forbedre brugen af proteiner fra
græsjorde og forpligter medlemslandene
til at opfordre deres borgere til at skifte til
mere plantebaseret kost.
Friends of the Earth Europe (FoEE) byder
det faktum velkommen, at deklarationen
anerkender de vidtrækkende problemer
forårsaget af storskala, industrielle sojaplantager i eksportlande, og tager fat
på EU’s afhængighed af importeret soja.
FoEE byder også anbefalingen om at pro-

movere lokale bælgplanter som dyrefoder
velkommen, som en del af promoveringen
af udviklingen af bæredygtigt og resilient
landbrug5. Der er dog problematiske emner som melder sig af deklarationen, og
der bør ses opmærksomt på disse. De bør
vurderes, også gennem Europa-Kommissionens Proteinrapport⁶, der peger på EU’s
fælles landbrugspolitik (CAP) som den
centrale politik til at håndtere problemer
relateret til EU’s afhængighed af importerede proteiner.
Europa vil kun reducere sit globale landfodaftryk, hvis regionen reducerer dens
samlede forbrug af proteinafgrøder, og
hvis deklarationen medfører målsætninger
om nedbringelse af den animalske produktion og et skift hen imod at benytte planteprotein og soja til at udbrede vegansk kost.
EU’s landbrugsprodukters landfodaftryk er
1,5 gange så stort som det landbrugsareal,
der er tilgængeligt i regionen. Næsten
trefjerdedele af landfodaftrykket er forårsaget af den animalske produktion⁷. Øget
produktion af planteprotein vil, hvis det
benyttes som animalsk foder, ikke mindske størrelsen af den animalske produktion,
men i stedet medføre øget import af andre
råvarer, der for tiden produceres i de områder, hvor proteinafgrøder ville tage over.
Indirekte ændringer af landanvendelse
(ILUC) kan kun undgås ved at formindske
den animalske produktion.
5

EU’s voksende
appetit på
sojafodrede dyr
EU’s kødproduktion forventes at nå op på 47,5 millioner
ton i 2030, drevet af indenlandsk og international
efterspørgsel. Det sker i takt med at det globale
kødforbrug estimeres til at stige med cirka 1 % om året
mellem 2017 og 2030 til et samlet globalt forbrug på 365
millioner ton (34,7 kg pr. indbygger) i 2030.8
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ENORM FORVENTET STIGNING I KØDPRODUKTIONEN

EU er en af verdens største forbrugere af kød og animalske
produkter med et forbrug pr. indbygger på 68,8 kilo kød
forbrugt i 2017 (1,8 kg fåre- og gedekød; 10,8 kg okse- og
kalvekød; 24,1 kg fjerkræ og 31,9 kg svinekød).⁹
Landbrugsdyr i EU fodres med forskellige
slags foderafgrøder, og sojamåltider er en
vigtig komponent af dyrefoder. Især slagtekyllinger bliver overvejende fodret med so-

jabønnemåltider. Diagrammet nedenfor viser
sammensætningen af dyrefoder pr. dyretype
i EU:

Figur 1: DG Agriculture and Rural Development, EU Agricultural Outlook 2017-2030, side 36
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Mængden af dyrefoder, og derfor også soja, vil
stige i takt med det stigende antal landbrugsdyr. Det forventes, at produktionen af kyllingekød i eksempelvis EU vil blive udvidet
med cirka 5 % mellem 2017 og 2030, drevet af
stigende indenlandsk forbrug og efterspørg-

Svin

sel på verdensmarkedet.10 Den globale import
af kyllingekød forventes at stige med 3,2 millioner ton i forhold til niveauet i 2017 og nå op
på 15,5 millioner ton i 2030, og EU’s eksport
af kylling forventes at stige med over 18 % i
denne periode.11
7
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EU’S AFHÆNGIGHED AF SOJAIMPORT

Til trods for at være en så stor forbruger
af soja er EU dybt afhængig af importeret
soja. Hvert år importerer EU cirka 17 millioner ton rå proteiner (hvoraf 13 millioner
ton er baseret på soja og svarer til 30 millioner ton sojabønne-ækvivalenter)12. Med
hensyn til global handel med soja importerer EU cirka 9 % af alle handlede sojabønner
og 31 % af proteinmåltider, der overvejende
består af sojabønnemåltider.13 Omtrent 95
% af sojaimporten bruges til at fodre dyr
til kød, æg og mælkeprodukter14 og anden
brug tilsigtet industrielle fabrikslandbrug.

Den globale sojaproduktion er blevet mere
end tidoblet i løbet af de seneste 50 år,
fra 27 til 350 millioner ton15. Verdens sojabønneproduktion forventes at stige med
28 % i 2030 og dermed nå op på næsten
434 millioner ton, og forudsigelser af FN’s
Fødevare- og Landbrugsorganisation (FAO)
anslår en forøgelse til 515 millioner ton i
2050.16,17 Denne udvidelse af sojaproduktionen forventes at finde sted i Argentina,
USA og Brasilien – sidstnævnte forventes
at blive verdens største sojaproducent.

9

Skyggesiden
af sojaens
ekspansion
Det globale areal, der benyttes til at dyrke soja, er forøget fra
under 30 millioner hektar i1970 til over 100 millioner hektar
i 2012. Det forventes at nå op på 141 millioner hektar i 2050,
hvis forbruget af animalske produkter fortsætter med at
stige18.
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SOJA, LAND GRABBING OG KRÆNKELSE AF MENNESKERETTIGHEDERNE

Denne betydelige udvidelse af industrielt sojalandbrug
har bragt og vil fortsat bringe alvorlige miljømæssige
og menneskeretslige konsekvenser med sig. Disse
konsekvenser opleves hovedsageligt i Brasilien, Argentina
og Paraguay.19
Over 24 millioner hektar jord blev tilegnet
høst af sojabønner i Brasilien i 2012, 19
millioner i Argentina og 3 millioner i Paraguay20. Det har resulteret i tab af millioner hektar skov, savannah og græsland,
ødelæggelse af lokalsamfund, biodiversitet og økosystemer og har bidraget betydeligt til klimaforandringer. Sojaplantager
fortsætter med at være en trussel mod
urskove og regnskove såsom Amazonas,
Den Atlantiske Skov og Chiquitano Tørskov
såvel som den tropiske savannah i Cerrado og den varme og semi-tørre Gran Chaco, den argentinske Pampas og uruguayske Campos21. Genmodificeret soja kræver
store mængder sprøjtegift, der udpiner
jorden og medfører forurening af ferskvand

og grundvand og helbredsproblemer for
mennesker og dyre- og planteliv. Overgreb
på menneskerettighederne er omfattende,
og småbønder bliver tvunget til at flytte og
nogen gange snigmyrdet under land grabbing af sojaplantager. Alene i Paraguay er
129 bondeledere blevet ofre for lovstridige
henrettelser, og tusinder af landmænd er
siden ophøret af diktaturet i 198922 blevet
fænglet i forbindelse med kampen for land.
Handlen med soja og såkaldt “udnyttende
landbrugsfirmaer” spiller en magtfuld rolle
i den politiske diskurs i sydamerikanske
producentlande, ofte knyttet til politiske initiativer, der er skadelige for miljøet,
oprindelige folk og landarbejdere.23

SOJA OG EU’S FÆLLES LANDBRUGSPOLITIK (CAP)
CAP’en har en hel del af ansvaret for den globale ekspansion af forbruget af soja og de
ledsagende problemer i soja-producerende lande. CAP-støtte og markedsmekanismer
promoverer et landbrugssystem i EU, der uundgåeligt medfører intensivering af animalsk
landbrug. Da CAP’en ikke skaber gode nok incitamenter for landmænd til at udføre ekstensiv græsjordsfodring af dyr og blandet afgrøde-husdyr-produktion, bliver landmænd presset til at intensivere og specialisere deres produktion. På grund af de betingelser, som de
er fastholdt i, kræver intensive landbrugsdyr foder med et højt proteinindhold. Soja er en
bælgplante med et højt indhold af protein, hvilket er perfekt afpasset som foder i intensiv
animalsk landbrug, og det faktum, at der ikke er nogen told på importeret sojafoder, sikrer,
at EU faciliterer handlen med soja. Efterspørgslen inden for EU bevares som fortsat høj, og
de agroindustrielle plantagers negative konsekvenser for miljø, samfund og menneskerettigheder forbliver uhåndterede.24
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Produktion af
planteprotein
i Europa
Proteinrige afgrøder, der vokser i Europa bliver generelt
opdelt i olieholdige frø og afgrøder fra ærteblomstfamilien.
Det meste af EU’s proteinforsyning – cirka 65 %25–
kommer fra olieholdige frø. De olieholdige frø, der i stor
udstrækning produceres i Europa, er raps, majroeraps
og solsikkefrø. Efter at olien er trukket ud, benyttes det
proteinrige restmåltid til at fodre landbrugsdyr med.
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PROTEINAFGRØDER I EU

Afgrøder fra ærteblomstfamilien (Fabaceae-familien)
kan opdeles i kornbælgplanter (eller bælgfrugter) og
foderbælgplanter. De dækker cirka 3 % af EU’s proteinbehov.26
Foderbælgplanter inkluderer lucerneurt og kløver.
De mest almindelige bælgfrugter er bønner, linser, kikærter og ærter. Jordnødder
og sojabønner er også bælgfrugter, men
på grund af deres høje indhold af fedtstof
klassificeres de som olieholdige frø og
opgøres separat.
De primære afgrøder fra ærteblomstfamilien, som vokser i EU, er markærter, brede bønner og markbønner samt lupiner.
Markærter dyrkes overvejende i Frankrig,
Spanien og Tyskland, brede bønner og
markbønner dyrkes hovedsageligt i Storbritannien og Frankrig og lupiner i Polen.27
Europæisk produktion af afgrøder fra ærteblomstfamilien er dalet betydeligt i løbet af
de seneste 20 år på grund af lavt udbytte,

dårlige økonomiske incitamenter og toldfri
import af udenlandske proteinafgrøder og
olieholdige frø.28
Selvom den stadig er lille, er sojaproduktion i EU vokset hurtigt de senere år. Mellem 2007 og 2015 er denne produktion
steget med 183,2 %29 og nåede op på 2,7
millioner ton mellem september 2017 og
2018.30 Hovedproducenten af soja er Italien, efterfulgt af Frankrig, Rumænien og
Kroatien. I de senere år er sojaproduktion
kommet frem i Ungarn og Østrig. Serbien,
der for tiden er i en proces om tiltræden i
EU, er også en betydelig producent af sojabønner. Efter tiltrædelse vil Serbien være
den næststørste producent i EU.

HVEM DER INVESTERER I EUROPÆISK SOJA
En nylig undersøgelse bestilt af de rumænske landmænds organisation, Eco Ruralis31,
viser nogle af de aktører, der er involveret i europæisk sojaproduktion. Mange af
dem er større virksomheder, der i årtier har
været beskæftiget med sojaproduktion i
Latinamerika. En af de mest aktive aktører
på det europæiske marked, ADM, investerer i soja-forarbejdningsfaciliteter. Cargill,
der er en enorm råvarehandlende, er tils-

tedeværende over hele den europæiske
sektor for korn og olieholdige frø og har de
senere år investeret i erhvervelser i Østeuropa (Rumænien og Ukraine). Bunge, der er
aktiv i forhold til olieforarbejdning og nedknusning, udvikler forarbejdningsfaciliteter i Holland og Frankrig. Firmaer, der hører
under en af de største svineproducenter i
verden, Tonnies Group, driver allerede
cirka 7.000 hektar i nordøstlige Rumænien.
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Derudover bliver finansiel kapital en betydningsfuld kilde til at finansiere europæisk
soja med opfordring af investorer til at specialisere i spekulation i landbrugsjord, især
i Central- og Østeuropa. Endvidere støtter
grupper såsom FEFAC (foderproducenter), COCERAL (der repræsenterer foderhandlende) og FEDIOL (sammenslutning

af industrier, der producerer grøntsagsolie og proteinmåltider) også udvidelsen af
sojabønnedyrkning inden for Europa32. De
vil også gerne være sikre på, at europæiske landmænd er tilstrækkeligt støttet til at
producere olieholdige frø, så firmaerne kan
få billige inputs til deres produkter.

EN TRUSSEL FOR SMÅBØNDER

Det samlede antal landbrug i EU har haft en nedadgående
kurs i flere årtier. Mellem 2003 og 2013 blev en tredjedel af
alle små landbrug i EU nedlagt.
Denne udvikling gør sig gældende overalt i
Europa, hvor mere end halvdelen af landene har mistet mellem en tredjedel (Belgien,
Tjekkiet, Tyskland, Italien, Polen og Storbritannien etc.) og to tredjedele (Bulgarien og Slovakiet) af deres landbrug33. Det
samlede mønster for udviklingen af EU’s
landbrug er mod en større koncentration af
landbrug på relativt få hænder, med 3 % af
landbrugene som ejere af mere end halvdelen af landbrugslandet.34
Ifølge Eurostat bliver over 80 % af landbrugsområderne tilegnet specialiserede kornsorter, olieholdige frø og proteinafgrøder
dyrket af store og meget store landbrug (≥
25.000 euro).35
I Rumænien, et land, der tæller 33,5 %
af det samlede antal landbrug i EU-28 og
udpeges som et af de lande med størst
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potentiale for at øge EU’s sojaproduktion
inden for regionen, udgør andelen af det
samlede antal landejendomme, som tilhører småskalabønder cirka 95 % (< 8.000
euro), med over 65 % værende meget små
landejendomme (< 2.000 euro).
Små landbrug har en afgørende rolle i samfundet ved at understøtte beskæftigelse
på landet, bidrage betydeligt til udvikling
på landet, levere specialiserede lokale produkter og understøtte sociale, kulturelle og
miljømæssige ydelser (mange små landmænd benytter agroøkologi, og studier peger på, at små landbrug er bedre for biodiversiteten). Enhver yderligere udvidelse af
industriel sojaproduktion især i Central- og
Østeuropa vil derfor true småskala, agroøkologiske producenters eksistens og fortrænge eksisterende landbrugsproduktion
andetsteds.

PRODUKTION AF PLANTEPROTEIN I EUROPA — SOJA-ALARM

Figur 2: Eurostat (2017) Landbrugs-, skovbrugs- og fiskeristatistikker, 2016-udgave, side 53
— Graf 2.16: Andel af benyttet landbrugsjord ud fra typen af landbrug og gårdenes økonomiske størrelse,
EU-28, 2013 (% af det samlede).
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— Andel af det samlede antal landbrugsejendomme ud fra økonomisk størrelse, 2013 (% af det samlede).
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Produktionsmetoder, der virker
for bønderne og
miljøet
Der er en stigende international anerkendelse af, at
det globaliserede fødevaresystem ikke er bæredygtigt.
Verdensmålene for bæredygtig udvikling såvel som
EU’s Strategi for Bæredygtig Udvikling belyser det
presserende behov for at udvikle mere bæredygtige
og resiliente fødevaresystemer i Europa. Der er en
stigende anerkendelse af, at det er nødvendigt med et
fødevaresystem, der på en gang brødføder en stigende
befolkning og beskytter naturressourcerne, lokalmiljøerne
på landet og naturen.
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BÆREDYGTIGHED, AGROØKOLOGI OG MADSUVERÆNITET

Det påstås nogle gange, at industrielt storskalalandbrug
er mere effektivt end økologisk landbrug, og at det leverer
passende metoder og teknologier, der kan brødføde en
voksende befolkning.
Dette argument fejler dog i forhold til at
tage hensyn til de betydelige miljømæssige, sociale og helbredsmæssige problemer, der er konsekvensen af industriel fødevareproduktion, forarbejdning,
distribution, forbrug og affald.36 Det påstås
nogle gange, at fødevareproduktionen
skal øges, for at vi kan gøre noget ved sult
og underernæring. Ikke desto mindre har
forskere beregnet, at der allerede produceres tilstrækkelige mængder mad til at
brødføde langt flere mennesker end der
allerede befolker Jorden – nemlig op til
10 milliarder mennesker.37 Forskning viser
tydeligt, at sult ikke skyldes mangel på en
global fødevareforsyning, men snarere fattigdom, mangel på demokrati og ulige adgang til land, vand og anden infrastruktur
og ressourcer.38
For at kunne producere mad nok til den
globale befolkning på en bæredygtig made
er det nødvendigt at beskytte de økolo-

giske ressourcer, der er essentielle for nuværende og fremtidig fødevareproduktion.
Fyrre års videnskabelig forskning har vist,
at agroøkologisk landbrug, koblet med
varieret økologisk landbrug, er den mest
effektive måde at opnå bæredygtig fødevareproduktion på, samtidig med at det
håndterer miljømæssige problemer såsom
klimaforandringer, jorderosion, vandmangel og tab af biodiversitet.39
Plantning af afgrøder fra ærteblomstfamilien i dette afvekslende system ved at
benytte passende lokale sorter såvel som
velplanlagt sædskifte er en mangeårig og
veletableret metode til at reducere brugen af kunstige pesticider, bevare og øge
biodiversiteten i landbruget og bidrage til
et bæredygtigt landbrug. En vigtig del af
dette er at skære den animalske produktion drastisk for at reducere fødevareproduktionens økologiske fodaftryk.

MINDRE SOJA, FLERE BÆLGPLANTER
Toldfri import af olieholdige frø og proteinafgrøder i kombination med manglende
støtte til lokalt dyrkede afgrøder fra ærteblomstfamilien har medført, at landmænd
både har mistet interessen for produktionen
og kapaciteten til at dyrke dem i Europa.40

Fra 2007 er antallet af planteforædlende
programmer til hjemmehørende, europæiske proteinafgrøder svundet ind til fem. Som
konsekvens af den lille efterspørgsel på frø
og teknisk støtte er europæisk forskning
inden for dette område også blevet mindre.
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Forbedring af kvaliteten af produktionen
af bælgplanter og ikke blot soja i Europa vil have positive effekter på europæisk
landbrug og miljøet. På grund af deres
kvælstoffikserende kvaliteter kan benyttelse af afgrøder af ærteblomstfamilien i
sædskifte reducere brugen af kunstgødning og dermed reducere forureningen
af vand forbundet med et stort forbrug af
kunstgødning. Når sædskifte praktiseres
på behørig vis, er det muligt at reducere
brugen af kunstgødning med kvælstof med
op til 100 kg pr. hektar om måneden.41 Dette
kan reducere drivhusgasudledningerne
væsentligt, da lattergas, der opstår, når
der er overskud af kvælstof i jorden, har
310 gange så stor påvirkning af den globale
opvarmning som CO2. Årligt sædskifte reducerer også plantesygdomme og derfor
behovet for pesticider. Ved at have en stor
procentdel af afgrøder af ærteblomstfamilien i sædskiftet styrkes også biodiversiteten og de gavner bestøvende insekter. Genindførelsen af mere mangfoldige sorter af
bælgplanter i europæisk landbrug vil også
hjælpe med til at bevare diversiteten af frø,
hvilket øger den generelle resiliens.
Landmænd vil også få betydelig gavn af
at afveksle afgrøder og dyrke flere bælgplanter. Reduktion af brugen af kunstgødning og pesticider vil reducere udgifterne,
sædskifte kræver mindre pløjning på
grund af bevarelse af jordens humus og
fugtighed. Samtidig betyder det, at kulstof kan bindes i jorden og dermed gavne
klimaet. En undersøgelse fra 2010, foretaget af den franske regerings Kommission
for Bæredygtig Udvikling, har beregnet de
sammenlagte besparelser i Frankrig ved at
benytte mindre kunstgødning til at nå op
på 100 millioner euro om året.42 Casestu-
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dier i Polen og Frankrig viser, at dyrkning
af afgrøder fra ærteblomstfamilien giver
producenter mulighed for at spare betydeligt på transportomkostninger forbundet
med at købe proteinbestanddele.43 For at
denne forøgelse af produktionen kan finde
sted inden for et agroøkologisk regi og ikke
følge den nuværende model med “business
as usual” er det nødvendigt at integrere
dyre- og afgrødesystemer, veksle mellem
arter og fokusere på de måder, afgrøder
og dyr gensidigt kan få gavn af hinanden.
Produktivitet kan øges over tid, på tværs
af både landbrugs- og fødevarekæden og
dermed fjerne vægten på at øge udbyttet
gennem monokultur. Ud fra et socialt og
politisk perspektiv er det nødvendigt at
give opmærksomhed til de måder, hvorpå individer, lokalsamfund og lokale myndigheder kan bidrage til denne forandring.
At hjælpe småbønder til at udvikle lokale
forsyningskæder bør være en prioritet
frem for udvikling af globale eller brede europæiske, specialiserede forsyningskæder.
For at fremme dyrkningen af diverse kornog foderbælgplanter i EU er det nødvendigt at bevare eksisterende redskaber,
der støtter dyrkningen af bælgplanter,
og nye redskaber, der kan støtte dyrkningen, bør introduceres – som nogle af de
forbedrede betingelser (”conditionalities”, krydsoverensstemmelse) i CAP’en,
økoordningerne og programmerne for
landdistriktsudvikling. Gode eksempler
kunne være flerårige programmer, der genopliver sektoren for proteinplanteforædling, suppleret med uddannelse og træning
såvel som decentraliserede faciliteter til
produktion af animalsk foder baseret på
regionale og lokale afgrødesorter.
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Policyanbefalinger
Friends of the Earth Europe påskønner de initiativer, som
Europa-Kommissionen præsenterer i Proteinplanen for
Europa, og villigheden, som EU’s medlemsstater har vist i
forhold til at reducere import af soja fra det globale Syd.
Friends of the Earth Europe råder dog beslutningstagere
til at kulegrave problemets rod: industriel animalsk
produktion.
Hovedparten af de importerede proteinplanter benyttes som dyrefoder, og ikke til menneskers forbrug. Problemet med den industrielle animalske produktion bør takles med en
politik, der fokuserer på “mindre, men bedre kød”.
En ægte omstilling mod bæredygtig proteinproduktion nødvendiggør inkludering af
en anden form for landbrugsstrategi baseret på agroøkologi, inklusive sædskifte på alle
landbrug, og målrettet støtte til småbønder og bæredygtige landbrug. Opskallering med
henblik på at indsluse de bæredygtige landbrug i værdikæder kontrolleret af råvarehandlere bør undgås, og enhver handling bør indebære, at de bevarer deres mangfoldighed,
selvstændighed og aktivt kan deltage på markedet.44
For at øge EU’s planteprotein tilstrækkeligt bør Europa-Kommissionen og EU’s medlemsstater:
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Introducere konkrete tiltag, der reducerer produktionen og forbruget af produkter fra det
industrielle kød- og mejerilandbrug og øger efterspørgslen på planteproteinafgrøder til
menneskers forbrug. Dette kan ske ved at øge toldsatserne på importeret soja og proteinafgrøder
og gennem CAP-støtte til implementering af lokale fødevarestrategier, der fokuserer på vegansk
og vegetarisk, agroøkologisk kost.
Skabe incitament til produktion af forskelligartede og p.t. underbenyttede proteinafgrøder til
menneskeføde frem for intensivering af animalsk produktion.
Promovere lokal produktion af afgrøder fra ærteblomstfamilien til foder, der sideløbende kan
bidrage til produktionen af andre varer via biavl og tilvejebringelse af vilde bestøvere samt
kvælstoffiksering i jorden.
Foretage en fyldestgørende undersøgelse med resultatindikatorer af, hvordan målsætningerne i
Proteinplanen kan håndteres i CAP’en, inklusive:

Inkludering af afgrøder af ærteblomstfamilien i definitionen på forbedrede betingelser
for direkte betalinger til landmænd.
Fjernelse af støtte til monokulturer og kortvarig sædskifte, intensiv animalsk landbrug
– inklusive koblet støtte – og andre praksisser, der effektivt medfører koncentration af
landbesiddelser; og sørge for, at disse praksisser ikke promoveres uden for EU.
Støtte forskelligartede agroøkologiske landbrugsmetoder, støtte til sædskifte og
diversificering af praksisser, der involverer dyrkning af bælgplanter, skabe korte
forsyningskæder fra jord til bord og retfærdige priser for landmænd og borgere, for
eksempel gennem økoordninger.
Øget finansiel støtte til den Landbrugsrådgivende Service for at øge landmænds
bevidsthed om den positive betydning brug af afgrøder fra ærteblomstfamilien har for
forbedring af jordens frugtbarhed over tid.
Tilvejebringe en tilskudsfond under CAP’ens søjle II, der kan hjælpe landmænd med at
bevæge sig væk fra intensiv, animalsk landbrug over mod produktion af græsfodrede dyr
og proteinafgrøder til menneskeføde.
Sørge for tilgængelighed af frø fra ærteblomstfamilien, som ikke er GMO, og til retfærdige
priser, og anerkende dette som en mulighed for at introducere økologisk forædling af
bælgfrugter og -planter til menneskelig indtagelse og deres marketing i værdikæden.
Tilvejebringe en tilskudsfond under søjle II, der støtter forbedrede, decentraliserede
faciliteter til frøudvælgelse og -udvikling, forarbejdning, opbevaring og marketing af
lokale og regionale varianter af bælgplanter.
Omfordeling af landbrugsstøtten til småbønderne, så der afsættes en væsentlig andel af
de direkte betalinger til de mindste gårde ved at give mest støtte til alle bedrifters 10 første
hektar, i og med at 75% af landbrugene i EU – der kun ejer 11 procent af landbrugslandet
- er under 10 hektar.
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