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PRESSEMEDDELELSE 

Under en procent af den danske befolkning ejer nu 62 pct. af landet  
 

Dansk landbrug fortsætter tendensen til stadig større landbrug og en koncentration på stadig færre 

hænder. Vi lever i verdens hårdest opdyrkede land. Ingen anden demokratisk nation har med åbne 

øjne tilladt en ganske lille minoritet blandt sine borgere at sætte sig så tungt på det samlede areal 

som i Danmark. Det skriver forfatteren Kjeld Hansen i det seneste nummer af Nyt Fokus fra Miljø-

bevægelsen NOAH. 

Adm. direktør i Landbrug og Fødevarer, fhv. minister Karen Hækkerup, påstår i en 

kronik i Information (4.11.2014), at aktiviteten på de mange tusinde danske gårde er "med til at 

holde liv i mange lokalsamfund".  Men i virkeligheden har landbrugets strukturudvikling lagt hele 

landsbysamfund øde, skriver Kjeld Hansen.  

"Tomme gårde, tomme skoler, tomme børnehaver og tomme kirker – landbrugets rati-

onalisering har trukket et ødelæggende spor af affolkning og forfald gennem den danske provins."  

"Og kurven er ikke knækket – strukturudviklingen får lov at fortsætte med rasende 

hast, mens politikere og planlæggere vrider deres hjerner for at bortforklare de indlysende sammen-

hænge mellem nyliberaliseringerne af ejerskabet til jorden og lokalsamfundenes forfald." 

 

Kjeld Hansens artikel kan – ligesom resten af tidsskriftet – hentes og læses gratis på hjemmesiden 

www.nytfokus.nu  

 

 

Det nye nummer, Nyt Fokus nr. 2, indeholder:  

Hvor skal omstillingen komme fra?  

Kampen om det yndige land  

Usnobbet økologi i Lejre    

Bæredygtighed er det altafgørende  - interview med Alternativet 

Kan Roskilde Festival gå foran?  

Energi sætter grænser for økonomisk vækst  

Vær realist, kræv det umulige  

Den politiske forbruger kan ikke løfte opgaven  

Udsyn  

Anmeldelser  

Nyt om NOAH 

 

Nyt Fokus er et uafhængigt tidsskrift udgivet af Miljøbevægelsen NOAH. Tidsskriftet inspirerer, kvalificerer 

og provokerer til nytænkning og debat om omstillingen til et bæredygtigt samfund, der respekterer naturens 

bæreevne og sikrer alle mennesker på kloden lige muligheder for et godt liv. Nyt Fokus udgives som elektro-

nisk tidsskrift. 
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Vedlagt materiale: Forsiden af nr. 2 og portrætfoto af Kjeld Hansen 


