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A 1941/UHN Medlemsforslag om at udbrede og understøtte 

hjemmedyrkning i Norden 

Den Socialdemokratiske Gruppe foreslår, at Nordisk Råd rekommanderer Nordisk Mini-
sterråd 

 

at udbrede og understøtte hjemmedyrkning i Norden ved at udvikle en guide til 

hjemmedyrkning, der tager højde for Nordens klimazoner 

at sætte gang i en sortsudvælgelse i samarbejde med NordGen, der skal under-

støtte hjemmedyrkning i de forskellige klimazoner 

 

Baggrund 

Kampen mod madspild er en vigtig del af kampen for at mindske CO2-udledningen og 

nedbringe ressourcespildet. Alt for meget mad bliver i dag smidt ud, selvom maden ikke 

er for gammel. Det skyldes at mange mennesker er så langt fra fødevareproduktionen, 

at de ikke længere har evnen til at vurdere, om en fødevare er spiselig. En del af 

madspildet opstår i producent og transportleddet, når producenten frasorterer varer, 

som ikke lever op til forbrugernes forventninger og ved beskadigelse under transport. 

Nordisk Råd har allerede lavet en indsats for at ændre datomærkningen, så mange fø-

devarer i dag er mærket med ”bedst før, men ikke dårlig efter” for at hjælpe forbru-

gerne til at anvende varer, så længe de er gode. 

 

Vi ønsker med dette forslag at fremme borgernes egen-dyrkning af fødevarer for på 

den måde at både at få et nærmere forhold til både fødevareproduktionen og en bedre 

evne til at vurdere fødevarers egnethed. Det vil give mange en mere naturlig opfattelse 

af, hvordan frugt og grøntsager naturligt ser ud og en villighed til at anvende grøntsager 

og frugt, der i dag sorteres fra i producentleddet. Samtidigt vil det mindske behovet for 

transport af frugt og grønt. 

 

I mange af de nordlige nordiske klimazoner er import af grøntsager en omkostningsfuld 

proces forbundet med en del CO2-udledning og meget spild. I dele af året er det dog 

muligt at dyrke grøntsager og frugt – evt. i drivhuse eller i polytunneller – på grund af 

den lange lyse sommer. Nogle sorter af afgrøder klarer sig bedre end andre i de koldere 

klimazoner. 
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Nordisk Råd kan med fordel anvende den enorme ressource NordGen repræsenterer til 

at udvælge, opformere og gøres sorter tilgængelige for interesserede borgere baseret 

på de klimazoner, borgerne befinder sig. Vi forestiller os også, at NordGen kan også få 

ansvaret for at udvikle dyrkningsguiden. 

 

Det vil samtidigt gøre det muligt for NordGen at skabe en yderligere finansieringskilde 

ved at styrke anvendelsen af deres webshop. 
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