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Indledning

Familiedrevne smålandbrug udgør fundamentet for landbruget i landene i Afrika, Caribien og 
Stillehavet på grund af deres bidrag til fødevare- og ernæringssikkerheden, beskæftigelsen i 
landområder og den sociale og miljømæssige beskyttelse. På trods af at 80 % af den globale 
fødevareproduktion stammer fra familielandbrug over hele verden, står denne landbrugstype 
over for adskillige begrænsninger og forbindes ofte med fattigdom og generer lave 
indkomster. De vigtigste elemeter er sammenfattet nedenfor: 

Beskrivelse Vigtige tal
Familielandbrug på globalt plan
Antal familielandbrugsenheder på globalt 
plan

500 mio. familielandbrug (90 % af det samlede 
antal landbrug)

Antal enkeltpersoner, der er afhængige af 
familielandbrug 

2,5 mia. personer

Andel af familielandbrug på under 
2 hektarer

85 %

Familielandbrug i AVS-regionen

Familielandbrugenes bidrag til BNP 

 35 % i Afrika
 5 % i Caribien
 13 % i Stillehavsområdet 

Andel af arbejdskraften, der er 
beskæftiget i familielandbrug

 67 % i Afrika
 21 % i Caribien
 Varierer i Stillehavsområdet (under 10 % i 

Fiji, 70 % i Papua Ny Guinea)

Udfordringer for familielandbrug

På trods af familielandbrugenes store betydning står de over for en række begrænsninger:

Stagnerende produktivitet og rentabilitet: Lanceringen af strukturtilpasningsprogrammer i 
begyndelsen af 1980'erne bidrog til udviklingen af eksportorienterede landbrug, hvor der blev 
givet prioritet til store, højt kapitaliserede og mekaniserede produktionsformer, mens små 
landbrug blev forholdsvis forsømt. Som følge heraf steg lavindkomstlandenes afhængighed af 
fødevareimport betydeligt, hvilket gjorde dem sårbare over for prisudsving på de 
internationale markeder. Derudover fremmede produktionen af salgsafgrøder til det globale 
marked udviklingen af monokulturer, som øgede afhængigheden af kemisk gødning og 
pesticider, førte til skovrydning og massiv jordforringelse og bidrog til klimaændringer.

Klimaændringer og sæsonbetingede udsving: Klimaændringer er en yderst alvorlig udfordring 
for AVS-landene. Som følge af den lave andel agerjord, der kunstvandes (ofte mindre end 
5 %), afgør de lokale vejrmønstre landbrugsaktiviteterne. Ekstreme vejrforhold forventes at 
blive hyppigere og resultere i en nedgang i majsudbyttet på næsten 30 % frem mod 2030. 
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Areal- og jordbundsforringelse: Mange familielandbrug dyrker marginaljord med deraf 
følgende lav produktivitet, da de kun har adgang til begrænsede og ofte forringede 
jordressourcer. Alene i Afrika syd for Sahara anslås omkostningerne ved jordforringelse til at 
beløbe sig til 68 mia. USD om året, og 180 millioner mennesker er påvirket heraf. 

Adgang til såsæd: Traditionelt set er størstedelen af såsæden i Afrika blevet produceret af 
landbrugere ved hjælp af den sædvanlige praksis med at gemme såsæd til eget brug eller til 
udveksling. Men harmoniseringen af den afrikanske lovgivning om såsæd i overensstemmelse 
med UPOV-konventionen fra 1991 vil forbyde de fleste af disse uformelle praksisser. Dette 
kan skade mangfoldigheden af såsæd, som er altafgørende for tilpasningen til klimaændringer 
og for fødevaresikkerheden. Desuden skaber patenter forbundet med det større salg af 
certificeret såsæd i Afrika øget afhængighed hos de små landbrugere og større sandsynlighed 
for, at disse landbrugere må stifte gæld. 

Adgang til jord og sikring af jordbesiddelse: Små fødevareproducenter og oprindelige folk 
mangler ofte kendskab til deres juridiske rettigheder til jorden, hvilket gør dem sårbare over 
for uhensigtsmæssige jordhandler, ekspropriering uden tilsagn eller mangel på rimelig 
erstatning, specielt i sammenhæng med dårlig forvaltning og ufuldstændige jordreformer. 
Desuden har investorer og den lokale elite, som er involveret i jordhandler, tendens til at 
beskrive den jord, der er til salg, som "brakjord" eller "underudnyttet jord", hvorved de 
ignorerer eller skjuler, at jorden anvendes som græsningsareal. Disse risici illustreres fint i 
forbindelse med udviklingen af de såkaldte "vækstcentre", som sigter mod at tiltrække 
internationale investorer til Afrika ved at gøre jordarealer tilgængelige for store private 
virksomheder på bekostning af familielandbrug, hvilket ofte sker i meget frugtbare regioner.

Ekstrem fattigdom: Fremme af eksportorienterede landbrug, der drives på bekostning af 
familiebedrifter, som producerer fødevareafgrøder til lokalt forbrug, har typisk ført til 
landbrugsbaserede, råvareeksporterende økonomier, som paradoksalt nok er stærkt afhængige 
af fødevareimport, undertiden også af fødevarehjælp. Mange af landbrugshusholdningerne i 
AVS-regionen er subsistenslandbrugere, der ikke altid producerer nok til at dække deres 
familiers behov. Over 200 millioner af dem sulter, og der kan konstateres en forsinket 
udvikling hos 40 % af børnene i Afrika syd for Sahara.

Fra potentiale til reelle fordele: hvad der skal gøres

I såvel 2030-dagsordenen for bæredygtig udvikling som i Parisaftalen om klimaændringer fra 
december 2015 understreges det, at det er vigtigt at udvikle en landbrugsmodel, som kan 
forbedre modstandsdygtigheden og skabe bæredygtige fødevaresystemer. 

Der er behov for globale og lokale foranstaltninger til at omsætte de potentielle muligheder i 
reelle fordele. 

a. Befordrende politikker bør fremme innovation og hjælpe familielandbrug med at bevæge 
sig opad i landbrugets værdikæde: Helt generelt bør investeringer i landbruget gå hånd i 
hånd med udviklingen af bæredygtige landbrugsmetoder. De bør prioritere den 
indenlandske fødevareproduktion (frem for overdreven afhængighed af importerede 
fødevarer) samt familiebrug og små landbrugere, som er hovedinvestorerne i landbruget. 
Familielandbrugene i AVS-landene er imidlertid kun svagt forbundet med de andre 
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aktører på landbrugsmarkederne. Fragmenteringen af landbrugsmarkederne i AVS-
landene, som indebærer høje transaktionsomkostninger og begrænsede 
markedsinformationssystemer, skaber et asymmetrisk magtforhold mellem forskellige 
aktører i landbrugets værdikæder, og dette går ud over familielandbrugene. Der bør 
genskabes lokale fødevaresystemer ved hjælp af hensigtsmæssige investeringer i 
infrastruktur, emballerings- og forarbejdningsfaciliteter og distributionskanaler samt ved 
at tillade, fremme og tilskynde til, at små landbrugere organiserer sig på en sådan måde, at 
det giver stordriftsfordele og gør det muligt for dem at bevæge sig i retning af aktiviteter 
af større værdi i fødevareforsyningskæden. 

b. Støtte til agroøkologiske landbrugspraksisser i tråd med konklusionerne fra FN's 
Landbrugspanel (IAASTD), anbefalingerne fra FN's særlige rapportør om retten til 
fødevarer og målene for bæredygtig udvikling: Familielandbrug og lokalsamfund har med 
tiden akkumuleret en meget omfattende traditionel økologisk viden, observationer og 
kapacitet til at kunne tilpasse sig til naturskabte katastrofesituationer. Deres empiriske 
viden, erfaringer og bedste praksis kan være nyttig ved planlægningen af strategier for 
klimatilpasning og modstandsdygtighed over for klimaændringer. 

c. Adgang til såsæd: Landbrugernes ret til frit at producere, udveksle og sælge såsæd danner 
grundlag for 90 % af levebrødet inden for landbruget i Afrika, og mangfoldigheden af 
såsæd er af afgørende betydning for at opbygge landbrugets modstandsdygtighed over for 
klimaændringer. I en situation hvor FAO anslår, at omkring 75 % af planternes genetiske 
mangfoldighed er gået tabt på verdensplan, er det desto vigtigere at beskytte disse 
uformelle praksisser, eftersom kontrol med og ejerskab af såsæd og såsædens 
prisoverkommelighed spiller en afgørende rolle for, at de fattige landbrugere kan have en 
robust fødevaresikkerhed.

d. Bekæmpelse af land grabbing: Sikring af jordrettigheder kræver fuld gennemførelse af 
Den Afrikanske Unions "Framework and Guidelines on Land Policy in Africa" og dens 
"Guiding Principles on Large Scale Based Investment in Africa" samt af FAO's 
vejledende retningslinjer for ansvarlig forvaltning af jordbesiddelse, fiskeri og skove. 

e. Afhjælpning af den strukturelle uligevægt i den kønsbestemte adgang til produktive 
ressourcer: Kvinder udgør størstedelen af arbejdsstyrken i familielandbrugene, især i 
Afrika. Den andel af landbrugsarbejdet, der udføres af kvinder, var i 2010 på ca. 50 % i 
Afrika syd for Sahara, skønt de nationale tal varierer meget, idet nogle lande har en 
bemærkelsesværdig andel på over 90 % kvindelig arbejdskraft i landbruget (Burkina 
Faso). Den rolle, som kvinder spiller for familielandbrug, rækker videre end 
landbrugsarbejdet og vedrører også forvaltning af husstandsindkomsten og køb af 
fødevarer. Men kvinder i landdistrikterne har længe været udsat for forskelsbehandling for 
så vidt angår adgangen til en række produktive ressourcer, herunder jord, kreditter, 
produktionsinputs og tjenesteydelser. Under 20 % af de afrikanske og caribiske kvindelige 
landbrugere og blot 5 % af de kvindelige landbrugere i Stillehavsområdet har f.eks. 
rettigheder til jorden. I de lande, hvor kvinder har jordbesiddelser, er deres arealer generelt 
mindre og af ringere kvalitet, og deres rettigheder er ikke sikret så godt som mændenes. 
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f. Engagering af de unge for at støtte familielandbruget: Det afrikanske kontinents 
befolkning forventes at blive fordoblet frem mod 2050 til 2.4 mia. mennesker. Dette 
svarer til en stigning på ca. 42 millioner mennesker om året. Landbrugssektoren har en 
enestående mulighed for at absorbere de unge, som udgør en stor og voksende del af 
befolkningen. 

g. Innovativ landbrugsfinansiering til familielandbrug: Levering af finansielle 
tjenesteydelser til familielandbrug og små landbrugere kræver aktive partnerskaber 
mellem den private og den offentlige sektor med henblik på at fjerne flaskehalse og 
overvinde den risikoopfattelse, som långivning til landbrugere og lokalsamfund i 
landdistrikterne medfører. Det anslås, at kun 1 % af de kommercielle udlån i Afrika er 
rettet mod familielandbrug, idet størstedelen af udlåningen går til stordriftsproduktion. 
Som følge heraf er landbrugerne stærkt afhængige af uformel kredit, som har meget høje 
kapitalomkostninger. Bedste praksis for udlånsordninger for landbruget, som har vist sig 
at være en succes for familielandbrug i AVS-landene, bør støttes og videreudvikles. 

Omkostninger ved ikke at træffe nogen foranstaltninger

Nogle af de sandsynlige virkninger ved ikke at træffe nogen foranstaltninger beskrives 
nedenfor:

 Hvis ikke der pustes nyt liv i familielandbrugene er der risiko for, at der vil blive stadig 
færre af dem, hvilket kan få skadelige følger for fremtidens fødevare- og 
ernæringssikkerhed. 

 Den nuværende høje importregning er uholdbar og kan føre til social uro, hvis truslen om 
sult fortsætter, især hvis der samtidig sker klimaændringer.

 Klimaændringerne kan blive forværret, hvis ressourcekrævende produktionsmetoder 
foretrækkes inden for den agroøkologiske dyrkning.

 Det er sandsynligt, at biologisk mangfoldighed i landbruget, som er grundlaget for ethvert 
modstandsdygtigt landbrugssystem, går tabt, og at familielandbrugene kunne have bevaret 
den.

 Såfremt landbrugssektoren ikke omdannes, så den kan absorbere det stigende antal unge, 
der søger et anstændigt arbejde, vil der være udsigt til endnu højere arbejdsløshed, 
migration og social uro.


