
 

NBC – udtalelse ved præsidiemødet i Seinäjoki, Finland den 19. August 2022 

”Aktiv grøn omstilling kræver øget økonomisk stabilitet” 

De nordiske bønder i NBC ønsker en aktiv grøn omstilling af jordbrugs- og matproduktionen. 

Produktionen skal udvikles i en mere bærekraftig og klimaeffektiv retning. Det nordiske jordbrug har 

stor innovationskraft og kan levere løsninger, som kan sikre en mindre klimabelastende produktion i 

fremtiden. Men jordbruget påvirkes negativt af de store internationale forandringer og økonomisk 

usikkerhed. 

Verden er de seneste år blevet mere ustabil og  usikker. Økonomisk og politisk. COVID19 har 

forandret konsumtionsmønstre og har skabt problemer for forsyningskæderne for alle typer af 

produkter. Krigen i Ukraine har yderligere forøget usikkerheden sikkerhedspolitisk, ved høje priser 

for energi, gødning, foder og madolie og ved en markant forandring i handelsstrømmene.  

For nogle basale råvarer og produkter er der oplevet en knaphed, som har skabt store prisstigninger 

og problemer særligt for de fattigere fødevareimporterende lande. Fødevareforsyningssikkerhed 

(Food Security) er en reel global udfordring.  

Generelt har jordbrugssektoren i Norden været dygtig og effektiv til at håndtere situationen. 

Produktionen og eksporten er blevet opretholdt, men det har krævet omstillinger af produktionen og 

medført store prisudsving, økonomiske tab og reduceret lønsomhed. 

Aktuelt er mange markeder i ubalance, og der er behov for både at fastholde markedsrelationer og 

skabe nye markedsmuligheder – nationalt og internationalt. 

De nordiske bønder i NBC har behov for et økonomisk/politisk klima, som skaber lønsomhed og 

fortsat udvikling i jordbrugssektoren. Uden en forbedret økonomisk stabilitet vil det være 

kompliceret at foretage de nødvendige investeringer i øget bærekraft og mindre klimabelastning. 

Det er afgørende, at der politisk både er forståelse for den ekstraordinære og komplicerede 

internationale situation, som påvirker jordbruget, og en respekt for, at der skal sikres tilstrækkelig 

madproduktion til verdens befolkning. I Norden kan vi levere sunde og bærekraftige produkter ogen 

mindre klimabelastning, øget biodiversitet  og bedre dyrevelfærd, men jordbrugets fremadrettede 

lønsomhed og konkurrencekraft må sikres. 

Præsident for NBC Søren Søndergaard udtaler: „De nordiske bønder har en stærk ambition om at 

sikre produktionen og fortsætte den grønne omstilling og introducere flere klimatiltag. Vi vil udnytte 

den stærke sammenhæng i værdikæderne i madproduktionen. Kooperationen udgør et stærkt 

fundament for innovation og investeringer i fremtidig bærekraftig udvikling og for at sikre optimering 

af produktion og salg.“ 

 Dertil kommer vigtigheden af fortsat fokus på innovation og implementering af ny viden via vores 

rådgivningssystem. 

De nordiske bønder kan levere på fremtidens krav til klima og bærekraft, men forudsætningen er 

lønsomhed og stabile økonomiske rammer. 

 


