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I samfundsvidenskaberne har vi ingen laboratorier, hvor vi kan udlede generelle principper, der er gældende til hver en tid. Det genstandsfelt vi st uderer, nemlig samfundets økonomiske, politiske og organisatoriske indretning, ændrer sig i takt med historiens gang. Derfor er det
da også behæftet med særlig stor usikkerhed, når man i samfundsvidenskabelig sammenhæng
skal forsøge at udtale sig om fremtiden. Det gælder også, når emnet er dansk landbrugs fremtid.
Det er derfor nødvendigt indledningsvis at fastslå to centrale pointer, der danner metodisk grundlag for dette forsøg på at skitsere nogle fremadrettede perspektiver:
For det første, at overvejelser om fremtidige udviklingsmuligheder nødvendigvis må tage
udgangspunkt i en forståelse af udviklingen i den fortid, vi hidtil har oplevet og som er årsag til
nutiden.
For det andet, at fremtiden ikke er nogen mekanisk reproduktion af fortiden. Livet er forandring. Så - og det er nok den vigtigste pointe - når vi skal beskæftige os med fremtiden, så kan
vi nok sandsynliggøre nogle muligheder eller nogle potentielle valg, men vi kan ikke i nogen
absolut forstand vide, hvorledes der vælges, når valgene skal træffes. Det skal derfor hævdes, at
den historiske udvikling indeholder forskellige muligheder og ikke determinerede nødvendigheder, fordi menneskelig adfærd ikke kan reduceres til mekaniske principper.
Disse to pointer er vigtige at holde sig for øje. Det skyldes ikke mindst, at vi i den økonomiske videnskab gennem det seneste par årtier har oplevet, at de stadigt forbedrede muligheder
for statistiske og økonometriske beregninger har ledt en del af vores fags udøvere over i en te mmelig deterministisk retning, hvor det organiske og kvalitativt udviklende overses som forklaring
af samfundsmæssige forandringer. Hermed bliver betragtninger om fremtiden og dens udfordringer nærmere reduceret til mekaniske forlængelser af fortiden end til overvejelser over, hvilke
reelle ændringer vi kan have i vente som følge af historiens gang. Historiens gang indebærer, at
vi bliver klogere - og i visse sammenhænge sikkert dummere, når tidligere erfaringer gle mmes og i takt hermed ændrer vi holdning og adfærd. Det afgørende er i denne sammenhæng, at nye
ideer fødes og udvikles i takt med, at nye problemer og erkendelser opstår.

Herværende indlæg skal således ikke basere sig på kvantitative fremskrivninger eller anden form for talbehandling. I stedet præsenteres og sandsynliggøres nogle simple iagttagelser og
banaliteter, der må give anledning til forventninger om foranstående valg og heraf følgende forandringsprocesser. I første omgang skal indlægget således søge at skitsere et mere generelt og
abstrakt overblik over langsigtet, samfundsmæssig forandring, mens den sidste del skal søge at
antyde mere konkrete perspektiver af særlig nutidig relevans for de strategiske spørgsmål, man
kan stille i tilknytning til dansk landbrugs fremtid.
Det skal igen understreges, at der med overvejelserne ikke er belæg for at sige noget om,
hvordan udviklingen med sikkerhed vil forløbe, men mulighed for at påpege nogle valgmuligheder, der er opstået, og som man - hermed menes alle relevante aktører inklusive den samfundsvidenskabelige forskning - må forholde sig til på grundlag af historiens foranderlighed.

1. Nogle generelle forhold af betydning for kommende forandringer
Enhver historisk epoke, som et samfund gennemløber, har sine specifikke mål, hvortil der
hører relevante strategier som grundlag for de løbende valg, der til enhver tid må træffes. Betragter vi f.eks. situationen for henholdsvis Danmark og Sverige i perioden omkring 1870 og op til
århundredeskiftet, så var der tale om to landbrugsnationer i økonomisk og social krise. Men der
blev valgt to forskellige udviklingsstrategier som svar på krisen: I Danmark blev det en animalsk
kvalitetsstrategi for landbruget og i Sverige en industrialiseringsstrategi. Disse forskellige valg
medførte forskellige konsekvenser for de to nationer i de efterfølgende årtier, og gav anledning til
forskellige forandringsprocesser. De to nationers parallelle udvikling ophørte i et vist omfang og
adskiltes i to mere forskellige retninger, hvorved de derefter opståede valgmuligheder også blev
forskellige.
Det er oplagt ganske let at påpege, at man i Sverige havde jernmalm, hvilket vi ikke havde i Danmark. Hermed påpeger man en simpel, materiel forklaring. Det skal ikke benægtes, at det
med jernmalmen med en vis ret kan fremføres som en nødvendig betingelse, men også kun med
en vis ret, for der var vel i princippet ikke noget til hinder for, at man i Danmark kunne importere
jernmalm til videre forarbejdning, hvis det nu var det man ville. Man kan da også i denne forbindelse anføre, at den svenske centrifuge “Laval Separator” spillede en ikke ubetydelig rolle i
etableringen af de danske andelsmejerier. Men selvom man kan hævde, at den svenske jernmalm
til en vis grad var en nødvendig betingelse, så var det i alle tilfælde ikke en tilstrækkelig betinge l-

se, ligesom centrifugen - svensk eller ej - ikke var en tilstrækkelig betingelse for etableringen af
dansk mejeribrug. Der måtte nødvendigvis også være en vis idé om, hvad jernmalmen skulle
bruges til, og hvordan denne brug kunne omsættes til og organiseres som en økonomisk aktivitet
på ganske samme måde, som der i Danmark måtte være en idé om, hvordan bønderne - uden
noget umiddelbart økonomisk grundlag - kunne opbygge og organisere en produktion, forarbejdning og afsætning af animalsk baserede fødevarer. Altså kan man generelt anføre, at der nok
eksisterer materielle betingelser, der omen de er nødvendige, ikke er tilstrækkelige betingelser.
Ideer eller - som Grundtvig udtrykte det - ‘ordet’ må i en eller anden forstand inddrages i vores
udviklingsforståelse.
Hønen og ægget
Den pointe, der søges fremhævet her, kan have en vis analogi i diskussionen om, hvorvidt
hønen eller ægget kommer først. Vi kan givetvis i endnu hundredvis af år have fornøjelse af at
diskutere dette problem, men når det kommer til konkret forståelse af naturen, så er det givetvis
det mest hensigtsmæssige at henholde sig til, at uden høne ingen æg og uden æg ingen høne.
Tilsvarende er det inden for samfundsvidenskaberne meningsløst, at reducere enhver tankeaktivitet til noget materielt - f.eks. til biokemiske processer - og på ganske samme vis meningsløst, at
reducere materielle forhold - som f.eks. miljøproblemer - til ord. Det der konstituerer mennesket
er netop samspillet mellem de materielle betingelser og vores ord, herunder begreb om, hvorledes
vi kan forholde os til - og i et vist omfang ændre - de materielle betingelser.
Det er derfor relevant at overveje, hvordan vi får indfortolket ordet, ideerne, sproget - eller hvad man nu foretrækker som begreb om begrebet. Det er også relevant at overveje, hvorledes
‘ordet’ indgår i et samspil med de materielle forudsætninger for ud fra dette at nå frem til en
udviklingsforståelse. Det skal nedenfor forsøges gennem introduktion af begrebet ‘forestilling’.
Forestilling om rationalitet
Et samfund konstitueres ved en fælles begrebsramme, der implicerer, at man forstår hinanden, og at man derved kan samarbejde, hvad enten det er i familien, virksomheden, lokalsamfundet, nationen eller imellem nationer. Denne begrebsramme må nødvendigvis indeholde en vis
angivelse af en rationalitet - i modsat fald kan man ikke samarbejde eller overhovedet organisere
sig i forhold til hinanden. I samfundsvidenskaben i almindelighed og nationaløkonomien i særdeleshed a ntager man meget ofte, at folk træffer beslutninger ud fra, hvad der tjener deres objektive

(det vil som oftest sige materielle/økonomiske) interesser bedst. Men folk går jo ikke rundt til
daglig - om nogen sinde - og foretager videnskabelige analyser af, hvad der overhovedet er deres
objektive interesse, og dernæst af hvilke valgmuligheder, der bedst vil kunne imødekomme disse
interesser. Det skal her postuleres, at folk i det daglige træffer beslutninger ud fra forestillinger forestillinger om, hvem de selv er, om dem selv i forhold til deres omgivelser, om hvad der er
hensigtsmæssigt for dem, om hvordan man bør behandle sine medmennesker o.s.v. Forestillingerne bliver således handlingsanvisende for det enkelte menneske, men bliver også afgørende
elementer til konstituering af grupper og hele samfund. Forestillingerne indeholder på det samfundsmæssige plan en fælles forståelsesramme, der så at sige sætter samfundsmedlemmerne i
stand til at trække på samme hammel og udvise hensigtsmæssig adfærd, uden der nødvendigvis
findes juridiske påbud eller forbud. Og i de tilfælde, hvor der findes formelle regler, sikrer forestillingerne, at samfundsmedlemmerne indser det fordelagtige i at efterleve disse regler og forto lke dem i henhold til intentionerne. I det demokratiske samfund foregår udviklingen af forestillinger gennem den løbende samtale - f.eks. ge nnem skole, medier og daglig omgang med medme nnesker på arbejdsplads og i lokalsamfund. Forskellige forestillinger indebærer forskellig rationalitet, hvilket aktuelt kan bidrage til at forklare modsætninger mellem danskere og indvandrere/flygtninge. Til daglig taler vi om forskellig kulturel baggrund, hvilket betyder, at grupper af
mennesker har forskellige forestillinger og derfor kan have vanskeligt ved at forstå hinandens
rationalitet. Tilsvarende er det også forskellige forestillinger der bevirker, at man kan tale om, at
virksomhedskulturen er forskellig i f.eks. Danmark og Japan.
En forestilling kan med andre ord forstås som en fortolkningsramme, der på grundlag af
erfaringer og holdninger, angiver en vis rationalitet. Og en forestilling må nødvendigvis basere
sig på en høj grad af konsensus, hvis den skal danne grundlag for et samfund. Forestillingen må
konstituere, hvad der bliver opfattet som relevante mål og dertil knyttede udviklingsstrategier altså hvilke midler der skal bringes i anvendelse og hvordan for at nå de ønskede mål. Herved
danner forestillinger også grundlag for fremadrettede handlinger og dermed valg mellem muligheder i givne situationer.
Forestillingers foranderlighed
For at en forestilling kan fungere som en fælles, samfundsmæssig forestilling, må der eksistere nogle institutioner, der kan varetage fastholdelsen og vedligeholdelsen af forestillingen.
Herunder må disse institutioner viderebringe forestillinger til de kommende generationer, for

forestillinger er vi ikke født med - de skal overleveres og indøves. Men til forskellig tid er det
forskellige instit utioner, som f.eks. familie, kirke, skole, massemedier, der er centrale for denne
funktion.
I historien er foranderlighed nemlig et karakteristikum. Det indebærer, at forestillinger
kan mødes med konkurrerende forestillinger, og at de reproducerende institutioner vil være udsat
for stadige påvirkningsforsøg fra forskellige grupper af interessenter. Således er kampen mellem
forestillinger en relevant indikation for forandring. Er den dominerende forestilling præget af
stabilitet eller instabilitet - er konkurrerende forestillinger i stand til at bemægtige sig vigtige,
samfundsmæssige institutioner eller ej? Konkurrerende forestillinger kan vinde frem i perioder
(tænk f.eks. på 68-oprøret og kvindesagen) og kan tilsyneladende blive slået tilbage, men vil
oftest efterlade sig spor i vigtige institutioner og dermed i den dominerende forestilling. Hvornår
forestillinger mere fundamentalt slår om i nye forestillinger, og hvornår der blot er tale om marginale justeringer, er vanskeligt at forudse. Det skyldes, at der oftest er tale om gradvis udvikling,
hvor dråben ind imellem kan få bægeret til at flyde over, eller at der opstår historiske betingelser,
hvorved oplagte misforhold imellem forestillingen og de materielle forhold kan eksponeres.
Med begrebet om forestillinger får vi en mere nuanceret og dynamisk forestilling om organiske, samfundsmæssige forandringsprocesser. Den historiske erfaring viser os, at ingen kulturer - nok så storslåede, nok så dominerende, udvikler sig til et 1000 års rige. Enhver kultur indeholder nogle forudsætninger for sin funktion og disse forudsætninger danner kimen til fundamental forandring. Altså indeholder enhver kultur muligheden for sin egen organiske forandring og
dermed opløsning. Forestillinger udvikler sig og afløses herved af nye, når de historiske betingelser er til det.
Sherlock Holmes på besøg i middelalderen
I sin roman “Rosens navn” har Umberto Echo søgt at beskrive en kulturs institutionelle
forudsætninger og disse forudsætningers omslag til kim for mere fundamental forandring. “Rosens navn” er en middelalderlig Sherlock Holmes historie med franciskanermunken Broder William i hovedrollen, assisteret af en dr. Watson i skikkelse af novicen Adso. Kriminalhistorien skal
ikke genfortælles her, men derimod romanens beskrivelse af en kultur, der baserer sig på nogle få
magthavere, der er i besiddelse af en omfattende viden, som de forbeholder sig selv, mens folket
henholdes i uvidenhed og en forestilling baseret på mytisk frygt: Mørkets magter er en realitet, og
de må respekteres, ligesom man for alt i verden må undgå at udfordre dem, for ellers går man en

grum skæbne i møde. Alle hånde naturlige og ukomplicerede tildragelser i hverdagen bliver
fortolket ud fra denne forestilling om ‘Den ondes rænker’, og der handles og træffes daglige valg
ud fra denne forestilling.
Den afgørende institution, der fastholder denne forestilling - og dermed kulturen og dens
rationalitet - er kirken. Især ‘Den hellige inkvisition’ spiller en afgørende rolle for at opretholde
tingenes tilstand og sikre, at enhver begivenhed tolkes ud fra den dominerende forestilling. Broder William, der tidligere har optrådt som inkvisitor afslører, at han i sin tid frikendte en mand,
hvis eneste forbrydelse bestod i at have oversat en græsk bog. Derefter blev broder William selv
anklaget for kætteri, sat i fængsel og tortureret, hvorefter han ændrede sin dom med det resultat,
at manden med den græske oversættelse blev brændt, mens broder William kan konstatere, at han
selv er i live.
I dette, bogstavelig talt frygtelige samfund, bliver kirken den konserverende sammenholdskraft, der er bestemmende for konstitueringen af forho ldet mellem mennesker. Men nogle få
munke får viden om, at der findes en frigørende viden, og de opsøger den. Ligesom i synd efaldsmyten falder straffen for at spise af kundskabens træ prompte - i munkenes tilfælde ved at de
simpelthen dø r kort efter at have fundet den forbudne viden. Disse dødsfald tolkes som djævelens
værk, men Broder William, der baserer sig på elementær, snusfornuftig logik, mener ikke at se
andet til djævelen end de andres ønske om at se den onde i arbejde. Abbedens svar til Boder
William er: “Jeres hovmod gør jer blind. I forherliger fornuften og kan derfor ikke se, hvad der
er oplagt for alle andre i klostret”.
Forudsætningen for det middelalderlige samfund var, at en viden om livet og verden var
forbeholdt nogle få, mens flertallet blev pacificeret i mytisk frygt. Men den menneskelige nysgerrighed - og for den sags skyld snusfornuft - kunne ikke henholdes i én uendelighed, og den omfattende viden blev dermed også kimen til fundamental forandring. Den konserverende institution
virker konserverende, men kun en vis tid, fordi den også indeholder kraften til sin egen forandring og dermed opløsning, nemlig en frigørende viden, der i overført betydning maner mørkets
magter i jorden.
Lykke og elektronisk isenkram
Historien o m Sherlock Holmes på besøg i middelalderen har også principiel relevans i
forhold til det moderne, vestlige samfund. Industrisamfundet har baseret sig på en forestilling om
uafbrudt materiel ekspansion. Målet har været ekspansion, og de valgte strategier har indeholdt

midler til denne. Men forudsætningen om uafbrudt, materiel ekspansion er også kimen til forandring i takt med en snigende erfaring om, at det ikke er endnu et stykke elektronisk isenkram, der
skaber lykke i dagliglivet. Denne snigende erfaring har været under udvikling længe og har givet
sig udslag i fordismens tilbagetog og afløsning af nye ideer om livsindhold og dermed om kvaliteten af det daglige liv - ikke som fornægtelse af materielle muligheder, men som erkendelse af,
at disse netop blot er midler, og at der er grænser for deres ønskværdighed, fordi der bl.a. også er
negative effekter af deres produktion og konsumtion.
Et samlende begreb for disse nye ideer om kvalitet og livsindhold - og dermed nye mål,
hvoraf der kan udledes nye udviklingsstrategier - er “bæredygtighed”. Hvor fordismen har været
bestemmende for målsætninger og forståelsesrammer baseret på uendelig, lineær vækst er bæredygtighedsbegrebet nærmere associeret med grænser og cirkulære bevægelser. Bæredygtighedsforståelsen afskærer ikke nødvendigvis forskellige former for vækst, men forudsætter da vækst i
cirkulære bevægelser og med forbundne kar, hvor vækst på ét felt tendentielt medfører en eller
anden form for nedgang på et andet felt, i alle tilfælde når vi taler om udnyttelse af ufornybare
ressourcer. Fortalere for disse nye forestillinger har da også tendens til at benytte begreber om
‘udvikling’ frem for begreber om ‘vækst’.
Begrebet om bæredygtighed har ikke mindst med Bruntland-kommissionen fået et vist internationalt ge nnemslag og er dermed blevet associeret med vores forhold primært til det naturgivne miljø subsidiært til de underudviklede lande. Men begrebet - og den hermed associerede
forståelse af vores individuelle og fælles liv på jorden - har også fundet vej til andre felter. Således er begrebet om social bæredygtighed de seneste år introduceret og er blevet inkorporeret i
f.eks. moderne - og det skal vi måske kalde ‘postindustrielle’ - virksomhedslederes forståelse af
sig selv i forhold til virksomhed, medarbejdere og det omgivende samfund.
Sammen med begrebet om social bæredygtighed flytter civilsamfundet så at sige ind på
virksomheden, hvorefter medarbejdere ikke kun betragtes som produktionsenheder, men som
levende mennesker. Som det gælder for miljømæssig bæredygtighed kan denne sociale bæredygtighed indgå som en profileringsparameter for virksomheden, og når dette kan have effekt skyldes det naturligvis, at forestillingen om bæredygtighed er ved gradvist at vinde indpas hos nutidens samfundsmedlemmer - og dermed forbrugere.
I en leder bragt i Morgenavisen Jyllands Posten den 7. august 1998 under overskriften
“Uansvarlig naivitet” hed det blandt andet:

“En gang imellem oplever man en politiker, der udtaler sig så dumt, at vælgerne med rette må
stille sig det spørgsmål, om vedkommende rent faktisk er dum, naiv eller kynisk grænsende til det
menneskefjendske.
Spørgsmålet er aktuelt, fordi næstformanden i Folketingets fødevareudvalg, den konservative
Lene Espersen, meddeler, at hun ikke kan gå ind for et dansk forbud mod antibiotiske vækstfremmere, før undersøgelser viser en sammenhæng mellem dem og resistente bakterier.
Enten har Lene Espersen ikke læst på sin lektie, eller også forsøger hun med sin udtalelse at
tækkes eventuelle vælgere i et landbrug, der hvert år fodrer sine dyr med 100 tons antibiotika.
Ikke fordi dyrene er syge, men for at øge sin profit på bekostning af folkesundheden”.

Man kan næppe påstå, at Morgenavisen Jyllands Posten er erhvervsfjendsk i almindelighed eller
fjendtligt indstillet over for landbruget i særdeleshed. Når denne avis alligevel på lederplads
fremsætter en så markant udtalelse, baseret på at produktionsmetoder i det moderne landbrug er i
modstrid med befolk ningens sundhedsmæssige interesser, så er det vanskeligt at tolke det anderledes, end at forestillingen om økonomisk vækst gradvist er ved at blive erstattet af en forestilling
om, at livsværdi må gå forud.
Men forestillingen om bæredygtighed er tilsyneladende ikke bare værdibaseret snak, men
indeholder også en rationalitet, der mere objektivt/materielt er hensigtsmæssig. Empiriske undersøgelser indikerer nemlig, at bæredygtighedsbegrebet kan lede til en større grad af økonomisk
effektivitet i virksomheden, sådan som det f.eks. er dokumenteret af den amerikanske Harvardprofessor, Michael Porter.
For nu ikke at overse, at der også i vores nutidige samfund er institutioner til at fastholde
forestillinger, så lad mig nævne, at de institutioner som i vores nutidige samfund opretholder de
dominerende forestillinger er mere komplekse end i det middelalderlige: Medier, forvaltning,
interessegrupper. Der foregår en løbende kamp imellem forskellige forestillinger, som det f.eks.
kan iagttages på lederplads i dagspressen. Til gengæld for denne kompleksitet har vi i dag i alle
tilfælde en principiel tankefrihed til at forsøge at iagttage og forstå disse forestillinger, deres
udvikling og deres betydning for vores samfund. Og denne forståelse er ganske hensigtsmæssig
for beslutningstagere, der vil tænke og handle langsigtet.

Opsummering af del 1
Vi lever i en dynamisk foranderlig verden, hvor nye epoker kræver og afføder nye forestillinger eller tankesæt som grundlag for at forstå vores omverden og handle rationelt i forhold
til den. Det er da også karakteristisk, at international, erhvervsøkonomisk forskning i de seneste
år i stadig tiltagende grad påpeger denne nødvendighed og påpeger, at statiske tankemønstre herunder troen på den ubrudte, lineære vækst som eneste mål - stiller sig hindrende i vejen for de
virksomheder, der vil have betydning i det nye århundrede. Med udviklingen af begreber som
‘strategisk planlægning’, ‘strategisk styring’ og senest ‘økostrategisk ledelse’ er en ny, dynamisk
og organisk virksomhedsopfattelse under udvikling. Med disse forestillinger ses virksomhederne
ikke længere som isolerede øer eller som en mekanisk reflektor af andres beslutninger, men som
organiske, aktive elementer i et samspil med omgivelserne og med en internalisering af meda nsvar for helheden.
I 1970’erne lagde forskningen - og den dominerende opfattelse i a lmindelighed - op til en
markant modsætning imellem samfundsøkonomisk og driftsøkonomisk rationalitet, når det gjaldt
bæredygtig produktion. Man opfa ttede det temmelig entydigt sådan, at f.eks. miljøkrav alt andet
lige ville hæve den enkelte virksomheds omkostninger og dermed svække dens konkurrenceevne.
Men i virkelighedens verden er teknologi, produkter, processer og forbrugere netop ikke lige.
Med den nyeste forskning ser denne modsætning da også ud til at blive opløst. Introduktionen af
begreberne ‘ressourceeffektivitet’ og ‘more for less’ (Michael Porter henholdsvis von Weiszäcker
m.fl.) har f.eks. medført, at myten om, at bæredygtighed står i modsætning til økonomisk effektivitet, nu er ved teoretisk såvel som empirisk at blive punkteret. Samtidigt har ikke mindst Michael Porter vist, at der ikke eksisterer en negativ trade off mellem miljøforbedringer og konkurrenceevne - tværtimod. Han har nemlig vist, at der ved strategisk miljøstyring - initieret gennem
politisk fastsatte miljøkrav - faktisk bliver grundlag for first mover fordele, der omsættes i forøget konkurrenceevne - dels fordi de miljøstrategisk ledede virksomheder giver anledning til
procesinnovationer, der forøger den økonomiske effektivitet, og dels fordi de frembringer produktinnovationer, hvor produkterne opnår en bedre kvalitet, der kan give anledning til højere
afsætningspriser.
Bæredygtighedsbegrebet er sat på dagsordenen - meget tyder på, at det ikke er som en
modedikteret døgnflue, men som udtryk for en igangværende, substantiel forandringsproces. Det
har verdens største marketingbureau, det Japanske Dentsu, da også fastslået, ved i en rapport fra

ultimo 1997 at argumentere for, at virksomheder, der vil overleve i det nye århundrede må forstå,
at bæredygtighed - både miljømæssigt og socialt - skal tages alvorligt.

2. Nogle objektive forhold af betydning for dansk landbrugs udviklingsstrategi
I første del er der skitseret nogle generelle pointer om forandringsprocesser og disse er
ført frem til nogle lidt mere konkrete antydninger, for de forandringsprocesser de vestlige ind ustrisamfund er i færd med at gennemløbe.
Disse generelle antydninger skal i denne anden del yderst kortfattet bringes i spil sammen
med nogle mere konkrete forhold af betydning for dansk landbrugs fremtidige udviklingsstrategi.
Bæredygtighed og det dobbelte kvalitetsbegreb
Forestillinger er under forandring. Det sætter sig også igennem i forestillingen om fødevarekvalitet. I de seneste 100 år har fødevarekvalitet primært drejet sig om det sanselige såsom
smag, lugt og udseende. Opdagelsen af den sanselige kvalitets betydning for efterspørgslen udgjorde en del af grundlaget for en af dansk landbrugs mest lærerige succeshistorier, nemlig omstillingen til animalsk produktion fra 1880’erne. Forudsætningen for succes var således bl.a., at
samspillet mellem de mange primærlandbrug, de fællesejede virksomheder og den statslige kontrol indebar fremstilling og markedsføring af produkter, der levede op til høje kvalitetsstandarder,
når det gælder den sanselige kvalitet. Kvalitetsparametrene knyttede sig således til egenskaber
ved selve produktet. Og forbrugerne udviklede tillid til kvalitetsniveauet symboliseret ved lurmærke og kongekrone.
Gennem det seneste par årtier har kvalitetsbegrebet udviklet sig frem mod dobbelthed. Nu
omfatter det ikke udelukkende sanselige værdier, men også mere moralske bl.a. i medfør af det
ovenfor refererede bæredygtighedsperspektiv. Med andre ord er det ikke længere kun produktet,
men også den bagvedliggende produktionsproces, der afgør kvaliteten. Det nye, dobbelte kvalitetsbegreb indeholder således en samvittighedsbundet dimension: Kan man spise produktet uden
at skulle bekymre sig for vores efterkommeres muligheder for rent drikkevand? Har koteletten
haft et anstændigt liv, dengang den var en gris? Har landbrugerne sat eget og andres liv og he lbred på spil for at frembringe produktet?

Ligesom for det enkelte kvalitetsbegreb gælder, at tillid spiller en afgørende rolle. I relation til det dobbelte kvalitetsbegreb er det således afgørende, at køberne kan have tillid til, at produktionsprocessen forløber i henhold til de forventede kvalitetsniveauer, herunder minimering af
de eksterne effekter, hvorefter en merpris i forhold til standardvarer kan begrundes. Det vil sige,
at forbrugerne - ligesom det er tilfældet for den enkelte kvalitet - er villige til at betale en pris for
at få opfyldt kravene til den dobbelte kvalitet. I denne fo rbindelse skal det også erindres, at fo rbrugerne er vælgere. Derfor må det forventes, at forestillingen om den dobbelte kvalitet også i
stigende omfang vil sætte sig igennem, når det gælder de politiske krav til fødevarerne.
Vi kan altså konkludere, at efterspørgslen i tiltagende omfang må forventes at rette sig
mod produkter, der lever op til den dobbelte kvalitetsopfattelse, at forbrugerne i stigende omfang
er villige til at betale for kvaliteten, og at de vil kræve politisk regulering i overensstemmelse med
deres kvalitetsopfattelse.
Menneskets begrænsede fordøjelseskapacitet
Det dobbelte kvalitetsbegreb kan kobles sammen med den generelle efterspørgselsudvikling i den vestlige verden. Menneskets begrænsede fordøjelseskapacitet er nok dét væsentligste
objektive forhold af betydning for landbrugssektorens udviklingsstrategi og alligevel det hyppigst
negligerede.
Den vestlige verdens manglende befolkningstilvækst, og det faktum, at vi alle er
(over)mætte i den vestlige verden, medfører - uanset hvordan vi vender og drejer problemstillingen - at den mængdemæssige, effektive efterspørgsel efter fødevarer tendentielt er konstant.
WHO’s seneste årsrapport viser da også, at den hyppigste dødsårsag i den vestlige verden - mere
eller mindre indirekte - er “forædthed”: Vi æder for meget, drikker for meget, ryger for meget altså for meget af alting lige bortset fra fysisk udfoldelse.
Når den mængdemæssige efterspørgsel er konstant, så må prisniveauet nødvendigvis falde drastisk som følge af forøget udbud - og så opstår krav om offentlig subsidiering af erhvervet,
og landbruget er dermed inde i en økonomisk og politik trædemølle, der ikke er særlig attraktiv.
Altså må vi slutte, at den effektive efterspørgsel efter standardvarer må formodes at være
aftagende, eftersom den mængdemæssige efterspørgsel tendentielt er konstant og stadig flere
vestlige forbrugere vil efterspørge varer med dobbelt kvalitet. Herved vil prispresset på standardvarer i nedadgående retning forøges.

Udvidet konkurrence om standardfødevarer
Dernæst må det imødeses, at udbuddet af standardvarer i den vestlige verden vil forøges.
Det skyldes, at en række lande med et lavere omkostningsniveau end vores - aktuelt i høj grad de
østeuropæiske - i stadig højere grad vil blive økonomisk og teknologisk i stand til at levere standardvarer på højde med de vestlige i takt med jerntæppets fald, hvorefter bl.a. mulighederne for
teknologioverførsel er blevet væsentligt forbedrede.
At gå ind i en priskonkurrence med disse nationer på et vigende marked vil næppe være
attraktivt. Og det er under alle omstændigheder vanskeligt at forsvare det bæredygtige i en sådan
udvikling, hvor konkurrence på lave omkostninger nødvendigvis må betyde, at vores generelle
omkostningsniveau - og dermed levefod - må ned på deres niveau. Det må antages at medføre, at
der må slækkes på miljømæssige, arbejdsmiljømæssige og sociale standarder. Og så kan man
spørge til hvilken nytte?
Vi kan herefter opsummere, at samtidigt med at vi må imødese faldende efterspørgsel efter standardvarer i vores del af verden, kan vi også forudse et potentielt forøget udbud fra lande
med et generelt lavere omkostningsniveau.
Udvidet budget til fødevarer
Den mængdemæssige efterspørgsel efter fødevarer i den vestlige verden må betragtes som
tendentielt konstant - derimod eksisterer der købekraft til at efterspørge fødevarer med en højere
enhedspris. Udover den økonomiske vækst skyldes dette naturligvis, at fødevarepriserne har
været relativt faldende, hvorved fødevarebudgettet udgør en stadig faldende del af husholdningernes samlede budget.
Nutids valg giver fremtidige bindinger
Endelig bør de ovenstående perspektiver kædes samme med det faktum, at nutidige valg
giver fremtidige bindinger. Skal en ny kvalitetsstrategi implementeres må man mærke sig, at
omstilling tager tid. Omstilling skal ske - både mentalt og materielt - med hensyn til primærproduktion, forarbejdning og afsætning på såvel produktsiden som processiden. De investeringer der
nu foretages i en fortsættelse af den hidtidige produktion (på både produkt- og processiden)
indebærer en ressourcebinding både økonomisk og hvad angår humansiden (know how) i lang tid
fremover, med mindre omstillingen skal finde sted under meget store omkostninger. Derimod kan
en omstilling i tide give grundlag for first mover fordele gennem en udvikling af produkter og

processer, der indebærer, at man opnår en bedre indtjening ved at producere en mindre mængde
samtidigt med at man lever op til kravene om bæredygtighed. At tjene mere ved at producere
mindre kræver givetvis en fundamental, mental omstilling.
Det strategiske valg
På grundlag af ovenstående ræsonnementer må det udledes, at dansk landbrug står over
for et strategisk valg, hvor der eksisterer to muligheder: Man kan fortsat trække tiden ud - det vil
sige anvende store ressourcer på at fastholde status quo et par årtier endnu og skælde ud på budbringerne - altså de der fortæller om de nye forestillinger. Eller man kan anlægge en offensiv
strategi og positivt udnytte en ny epokes nye muligheder for at bringe sig i front, når det gælder
produkter og processer, der lever op til kravene om bæredygtighed. Og ønsker man at vælge
sidstnævnte strategi, så er der NU inden vores konkurrenter indser pointen.
Således vil jeg forvente, at vi - som følge af allerede igangværende forandringer - under
alle omstændigheder bliver tvunget til at forholde os til, hvordan man kan tænke og praktisere en
mæthedens udviklingsstrategi.
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