
Hermed indstilles Jørgen Steen Nielsen, Jesper Løvenbalk, Sebastian Abrahamsen og Lasse Skou 

Andersen, Dagbladet Information, for kampagnen ’Vores jord – vores mad’ 

 

En ubønhørlig overlevelseskamp er i gang i de danske landområder lige nu. Familieejede gårde 

gennem generationer må sælges eller gå konkurs. Landmænd, der for få år siden blev hyldet for 

deres talent og fremtidssyn, må dreje nøglen om. På godt et halvt århundrede er antallet af 

danske landbrug svundet ind fra 200.000 til 10.000 heltidsbedrifter, og tendensen fortsætter. I 

gennemsnit forsvinder to heltidsbedrifter hver dag.  

 

Samtidig er der en udbredt skepsis blandt forbrugerne over for de stadig større industrilandbrug. 

Mange efterspørger mere dyrevelfærd, mindre kemi og lokalt producerede fødevarer. 

 

Det var i dette krydsfelt, Dagbladet Information satte sig for at undersøge, om der findes en anden 

vej for dansk landbrug, og hvordan der kan bygges bro mellem by og land i stedet for at fortsætte 

den primært negative dækning af landbrugets problemer.   

 

På landbrugets egne præmisser har Jørgen Steen Nielsen, Jesper Løvenbalk, Sebastian 

Abrahamsen og Lasse Skou Andersen undersøgt, hvad der ligger til grund for den eksistentielle 

krise for dansk landbrug. Samtidig satte de sig for at finde løsninger for, hvordan landbruget kan 

blive både økonomisk og miljømæssigt bæredygtigt og sikre fortsat liv i landdistrikterne.  

 

De har inviteret kilderne ind i huset på et tidligt tidspunkt for at få deres bud på, i hvilken retning 

de burde research, men også for at få fagfolkene til at tale sammen på tværs af fagligheder. 

Journalisterne er gået langt for at få konkursramte landmænd i tale, og for også at få dem til at 

skrive selv i avisen. De har opsøgt alternative former for landbrug lige fra den gryende forening af 

borgere, der mødes over kaffebordet i Orø for overtage hele øens landbrugsjord; over den mere 

veletablerede flok unge landmænd på Samsø, der driver landbrug eget af en lokal jordbrugsfond; 

til det højeffektive økologisk Gram Slot, der er delvist ejet af Rema 1000. 

 

På forbrugersiden har de undersøgt, hvad danskerne i virkeligheden vægter højest, når de står i 

supermarkedet (pris), hvilken rolle direkte økonomisk bånd til landmanden kan spille som på 

Egholm Folkefarm ved Aalborg, og hvordan store partnerskabet som mellem København, Lejre og 

Bornholm kan drive forandring fremad. 

 

Artikelserien er indgået i en større kampagne i samarbejde med P4-regionerne i Danmarks Radio. 

Kampagnen blev indledt med bogen ’Hvad skal vi med landbruget’ af Jørgen Steen Nielsen, som 

landbrugets aktører selv har anmeldt i avisen. Landmænd og pårørende har bidraget med 

kronikker og debatindlæg om deres situation. Flere åbne og lukkede arrangementer på 

Information har fået læsere, landmænd og fagfolk til at tale sammen på tværs. 

 

Journalisternes åbne tilgang har givet nye indsigter og nye konkrete svar på, hvor udviklingen i 

landbruget kan komme fra, og har samtidig forbilledligt vist en model for, hvordan journalistik på 

én gang kan være konstruktiv og kritisk, systemorienteret og nærværende. 
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