university of copenhagen

Visioner for fremtidens jordbrug
Jensen, Erik Steen; Vejre, Henrik; Bügel, Susanne Højbjerg; Emanuelsson, Jytte

Publication date:
2002
Document version
Også kaldet Forlagets PDF

Citation for published version (APA):
Jensen, E. S., Vejre, H., Bügel, S. H., & Emanuelsson, J. (2002). Visioner for fremtidens jordbrug. København:
Gad.

Download date: 13. jul.. 2020

Forord

Storm P. fastslog for mange år siden, at
det er vanskeligt at spå – især om fremtiden.
Forfatterne til denne antologi om
fremtidens jordbrug er da heller ikke
blevet bedt om at spå om fremtiden,
men at præsentere deres visioner for
fremtiden. Denne opgave blev stillet efter et seminar i Den Kgl. Veterinær- og
Landbohøjskoles Center for Økologi og
Miljø (CØM), hvor man ønskede at synliggøre Landbohøjskolens økologi- og
miljøforskning ved at tage temperaturen
på fremtidsvisionerne – med et 25-års
sigte. Ideen var at give forskere lejlighed
til at præsentere visioner med udgangspunkt i aktuelle tendenser og problemer
og forhåbentligt skabe en debatfremmende og skelsættende publikation.
Langt de fleste af de forskere, der blev
opfordret til at bidrage, tog udfordringen op – uanset om de har deltaget aktivt i CØM’s arbejde eller ej. Det har været en overordentlig interessant proces at
følge udviklingen i bidragene, og enhver
betænkelighed for så vidt angår forskernes evne til at skue ind i fremtiden og
lyst til at tænke langsigtet er blevet manet eftertrykkeligt i jorden. Resultatet foreligger her. 18 bud på visioner inden for
især økologi, miljø, etik, fødevarer og
økologisk jordbrug dækkende et bredt
spektrum af KVL’s fagmiljøer. Det skal

understreges, at forfatterne kun repræsenterer sig selv, ikke nødvendigvis fagområdet som sådan.
Antologien er skrevet med sigte på en
bred målgruppe, og det er vort håb, at
den vil medvirke til at stimulere debatten om, hvordan dansk jordbrug kan udvikles i retning af en mere bæredygtig fødevareproduktion og naturressourceforvaltning. Det er vores håb, at antologien
kan bidrage til at aflive forestillingen om
forsigtige og forbeholdne forskere, der
ikke tør udtale sig. I en tid, hvor der stilles spørgsmål ved eksperters rolle i samfundet, håber vi at læseren vil finde antologien både inspirerende og nyttig.
En stor tak til CØMs faglige sekretærer, Aase Thylstrup og Hanne Olsen, for
samling af trådene. Tak til Jannie Maj
Olsen, Lene Krøl Christensen og Charlotte Schomacker for assistance ved
oversættelse og korrektur samt en særlig
tak til Gad’s fagredaktør Ole Jørgensen
for et uvurderligt bidrag ved redigering
af antologien.
Frederiksberg, marts 2002
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