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1. BAGGRUND. 
Som omtalt i en lang række artikler i Information er fødevarepriserne stærkt 
stigende i Danmark og i resten af verden. Årsagerne er mange. Fejlslagen 
høst på flere kontinenter, stigende efterspørgsel efter især animalske 
madvarer i Asiens vækstøkonomier, efterspørgsel efter korn til biobrændstof 
til biler m.m. De største tabere i denne udvikling er de fattige i verdens u-
lande, fordi de har mindre købekraft end f.eks. den industrialiserede verdens 
indbyggere. I Europa er effekterne ikke så katastrofale. Her nyder mange 
borgere stadig godt af let adgang til butikker med en overflod af madvarer fra 
hele verden, som de har råd til at købe. Der er dog også borgere i Europa, som 
ikke nyder disse privilegier. Deres adgang til at få sund mad nok er ikke 
sikret, og de fødevarer, de har adgang til, indeholder ofte for lidt af de 
nødvendige næringsstoffer. Sådanne borgere er fortrinsvis at finde blandt de 
fattige befolkningsgrupper, som findes i alle lande i Europa. I Danmark har 
der for nylig været en livlig diskussion om omfanget af fattigdom og om 
nødvendigheden af at fastsætte en fattigdomsgrænse. Baggrunden for 
debatten var en undersøgelse fra Københavns kommune, som viste, at 66.000 
af kommunens borgere lever i fattigdom, dvs. under en fattigdomsgrænse, 
som kommunen har fastsat. Fattige borgere har en usikker indkomst og 
mangler i mange tilfælde tilstrækkelig mad, ligesom deres mad er af en 
dårligere kvalitet. De har kun sparsomt udstyr i køkkenet til at opbevare og 
tilberede maden, og mangler i mange tilfælde også viden og færdigheder på 
området. Disse forhold skaber problemer med at opretholde godt helbred og 
velvære. Man kan sige, at de fattige borgere mangler den sikkerhed på 
madområdet, som bedre stillede befolkningsgrupper nyder. Når vi i Danmark 
taler om ’fødevaresikkerhed’ er det imidlertid ikke den slags sikkerhed, der 

nes. me

2. HVAD MENER VI MED ’FØDEVARESIKKERHED’? 
Med ’fødevaresikkerhed’ mener vi, at den mad vi køber i forretningerne skal 
være sikker at spise. Der må ikke være farlige bakterier, tungmetaller eller 
pesticidrester i maden. ’Fødevaresikkerhed’ er et område, der har stor 
bevågenhed i befolkningen og blandt politikere. Dels fordi der i de sidste 
årtier er sket en betydelig vækst i antallet af mennesker, der bliver syge af 
bakterier i maden, f.eks. af salmonella og campylobacter, og dels fordi 
fødevaresikkerhed har stor betydning for fødevareproducenter og for handlen 
med fødevarer. Udbrud af fødevarebårne sygdomme tiltrækker sig enorm 
opmærksomhed fra medierne og er en trussel mod de implicerede 
virksomheder. Sådanne udbrud kan have alvorlige konsekvenser selv for den 
globale handel. Hele dette område er reguleret af et omfattende sæt af 
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nationale love og bekendtgørelser, som tager udgangspunkt i EU direktiver og 
forordninger, som igen er baseret på internationale regler (Codex 
Alimentarius) vedtaget i WTO (World Trade Organisation). Overholdelsen af 
reglerne kontrolleres i Danmark af en stor organisation, Fødevarestyrelsen, 
som har uddannede kontrollører til at føre tilsyn med hygiejnen i alle 

evar rksomheder fra jord til bordfød evi . 

3. HVAD FORSTÅS VED ’FOOD SECURITY’? 
Når vi taler om ’fødevaresikkerhed’ svarer det til det engelske ’food safety’, 
altså sikker mad. Man har imidlertid et andet begreb på engelsk, nemlig ‘food 
security’. Det dækker sikkerheden for, at borgerne har adgang til at få nok af 
sådanne fødevarer, at de kan sammensætte en sund kost, som samtidigt er 
kulturelt acceptabel og produceret på bæredygtig vis1. Faktisk er der ikke 
noget specielt ord på dansk, der dækker begrebet. Det samme gælder på flere 
andre europæiske sprog. Årsagen er måske, at vi i mange år har levet med en 
situation, hvor der ikke var mangel på sunde fødevarer i vores del af verden. 
Begrebet ’food security’ har derfor mest været relevant i sammenhæng med 
fødevaresituationen i udviklingslande. Imidlertid ser vi, at begrebet kan 
anvendes om forhold i de ”rige” europæiske lande i forbindelse med 
manglende tilgængelighed af sunde madvarer. Den manglende tilgængelighed 
kan skyldes, at man ikke har råd til at købe tilstrækkeligt af sunde fødevarer, 
men det kan også skyldes fysiske forhold, f.eks. at man opholder sig i en 
institution eller en skole med manglende eller utilstrækkelig madordning, 
eller at man bor et sted, hvor lokale fødevarebutikker forsvinder eller holder 
op med at sælge sunde madvarer, som frisk frugt og grønt. ’Food security’ er 
et begreb, der jævnligt omtales i engelsksprogede medier i forbindelse med 
f.eks. fattigdom. 

Ordene ‘security’ og ‘safety’ oversættes begge til dansk med ordet 
’sikkerhed’. Det samme gælder i øvrigt på flere andre sprog. Derfor 
forveksler vi ofte ’food security’ med ‘food safety’. Det betyder bl.a., at vi i 
Danmark stort set udelader ”food-security”-dimensionen i debatten om 
fødevarer og politik, og derfor har vi behov for at differentiere og præcisere 
begreberne. På norsk har man været i den samme situation, som i Danmark. 
Både ’food safety’ og ’food security’ er traditionelt blevet oversat ved 

 
1”Food security exists when all people at all times have physical, social and economic access to sufficient, safe 
and nutritious food that meets their dietary needs and food preferences for an active and healthy life” UN Food 
and Agriculture Organisation (FAO) 2001. 
 
Conversely:  food insecurity inability to acquire or eat adequate quality or sufficient quantity of food in socially 
acceptable ways (or uncertainty of being able to do so), needs and food preferences for an active and healthy 
life. 
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’mattrygghet’ (svarende til det danske ‘fødevaresikkerhed’), men nu er det 
foreslået, at begrebet ’food security’ skal dækkes af det norske 
’matsikkerhet’, mens ’food safety’ dækkes af ’mattrygghet’. 

Det er vigtigt at understrege, at konceptet ’food security’ både omfatter 
mængden af mad, samt madvarernes indhold af alle vigtige næringsstoffer, 
altså både de energigivende (fedt, protein og kulhydrat), samt vitaminer og 
mineraler. Faktisk burde man tale om ’food and nutrition security’. F.eks. vil 
overvægtige og fede børn, specielt dem fra familier med lav indkomst, ofte få 
for meget energi i kosten fra madvarer, der indeholder store mængder fedt og 
sukker. Samtidig kan deres kost indeholde for få af de næringsstoffer, som 
findes i mindre forarbejdede fødevarer og som er nødvendige for normal 
vækst og udvikling. ’Food and nutrition security’ eksisterer ideelt set, når hele 
befolkningen på alle tidspunkter har fysisk, social og økonomisk adgang til en 
tilstrækkelig, sikker og ernæringsrigtig kost, der dækker deres 
ernæringsmæssige behov og fødevarepræferencer og danner forudsætning for 
et aktivt og sundt liv.  At folk også må have adgang til mad de har præference 
for indebærer, at den er personligt og kulturelt acceptabel. 

Det er også vigtigt at huske, at ’food security’ nødvendigvis må sætte krav til 
fødevareproduktionens bæredygtighed. Fødevareproduktionen skal kunne 
tilfredsstille borgernes behov for mad uden at bringe produktionen i fare på 
hverken kort eller langt sigt. Ellers er der ingen ’food security’ for borgerne i 

mtidefre n. 

4. SUHR’S  FORESLÅR  AT  BRUGE  ORDET 
’FØDEVARESIKRING’ 
Med henblik på at sætte fokus på begreberne ’food safety’ og ’food security’ 
afholdt SUHR’S den 31. august 2007 en konference med den udfordrende 
titel ’ Does Food Safety Threaten Food Security?’. Når ’food safety’ kan true 
’food security’ skyldes det ikke bare, at det stærke fokus på ’food safety’ ofte 
overskygger ’food security’ problemstillinger, men også at de to perspektiver 
i visse tilfælde direkte modarbejder hinanden. For eksempel gør de stadig 
mere skærpede regler for behandling af råvarer og tilberedning af måltider det 
svært at have lokale madordninger i daginstitutioner. Oplægsholderne, som 
havde både international og dansk erfaring, beskrev, hvorledes der arbejdes 
med begreberne og diskurserne i udlandet og illustrerede relevansen og 
aktualiteten i Danmark. 

På baggrund af konferencen har SUHR’S drøftet problemstillingen og 
anbefaler at bruge ordet 'fødevaresikring' for 'food security'. Det vil sætte 
danskere bedre i stand til at forstå og drøfte - både professionelt og politisk - 
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de problemstillinger, der er knyttet til manglende tilgængelighed af og adgang 
til sunde og velsmagende fødevarer. Begrebet fødevaresikring er også vigtigt 
for forbrugerorganisationer og offentlighed, fordi det åbner muligheden for at 

 devarer. udtrykke borgernes rettigheder i forbindelse med fø

SUHR’S DEFINITION PÅ FØDEVARESIKRING 2:  
En nation har opnået fødevaresikring, når: 

• der er fysisk og økonomisk adgang for alle til tilstrækkelig ernæringsrigtig 
mad til at leve et aktivt og sundt liv 

• fødevareproduktion og -distribution er bæredygtig 
• fødevareproduktion, -distribution, -forhandling og -markedsføring er 

baseret på og styret af demokratiske, retfærdige, upartiske og etiske 
værdier 

• emad l en er person igt og kulturelt acc ptabel 

5. HAR  VI  PROBLEMER  MED  FØDEVARESIKRING  I 
DANMARK? 

 

I Danmark har vi et socialt sikkerhedsnet, som på mange måder er mere 
tætmasket end det man finder i blandt andet USA og Storbritannien. I de 
senere år har vi imidlertid set en række stramninger i overførselsindkomster, 
som f.eks. 300 timers reglen, lav starthjælp og loftet over kontanthjælp. 
Samtidig med disse stramninger i overførselsindkomsterne for de mest 
udsatte er priserne på bolig og på fødevarer steget markant. De markante 
prisstigninger på fødevareområdet er gået hårdt ud over brød og mel - et 
rugbrød er eksempelvis steget næsten 18 procent i løbet af 20073. Også inden 
for mejeriprodukter er der sket en markant stigning på næsten 18 procent.  
Priserne på grøntsager er ligeledes steget.  Dette er alle vigtige fødevarer rent 
ernæringsmæssigt. En lav indkomst kombineret med stigende udgifter på især 
bolig betyder, at man bliver nødt til at skære ned på mængden af mad eller 
vælge billigere produkter, der ofte har ringere ernæringsmæssig kvalitet. 
I Danmark og andre lande har en række undersøgelser vist en sammenhæng 
mellem fødevareforbrug, ernæring, livsstilssygdomme og social status. 
Forekomsten af både uhensigtsmæssige kostvaner, fedme og relaterede 
livsstilssygdomme er størst blandt grupper med lav socioøkonomisk status. 

 
2 Bygger på definitionen fra World Food Summit (1996): ”Food security exists when all people, at al times, 
have physical and economic acces to sufficient, safe and nutritious food to meet their dietary needs and food 
preferences for an active and healthy life.” 
 
3 Danmarks Statistik, januar 2008 



Studier fra udlandet, især USA, Canada og Australien viser desuden en 
tydelig sammenhæng mellem fedme og problemer med fødevaresikring4. 

Figur 1. 

Fedme blandt mænd fordelt på antal af år under uddannelse i Danmark 

 

Selvrapporteret data. Kilde: SUSY, 2005 

Fedme blandt kvinder fordelt på antal af år under uddannelse i Danmark 

 

Selvrapporteret data. Kilde: SUSY, 2005 
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4 Burns, C. (2004): A review of the literature describing the link between poverty, food insecurity and obesity 
with specific reference to Australia. Vic Health Literature Review. April 2004. Pp. 3-21 
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I Danmark kan man se en klar sammenhæng mellem fedme og 
uddannelsens længde (figur 1). Der er dobbelt så mange fede blandt 
personer med kort uddannelse som blandt personer med lang, og den 
største stigning er blandt dem med kort uddannelse, både blandt mænd og 
kvinder. 

De store sociale forskelle i forekomsten af overvægt og fedme genfindes i 
kostens andel af husstandsindkomsten. Ifølge tal fra Danmarks Statistik 
bruger en husstand i den højeste indkomstgruppe omkring 44.000 kr. på 
mad om året, hvorimod man i den laveste kun bruger lidt over 13.000 kr.5. 
Hvad tallene dog ikke viser, er om man rent faktisk kan købe fødevarer, 
som udgør en ernæringsrigtig kost, for kun 13.000 kr. årligt. Der er ikke i 
Danmark lavet nogle beregninger af, hvad man i andre lande kalder ’the 
cost of a healthy food basket’. 

Kostvaner viser som nævnt stærk sammenhæng med uddannelse. 
Sammenhængen ses for såvel indtag af levnedsmidler som næringsstoffer. 
Mønsteret er, at de, som har en længere uddannelse, i større udstrækning 
spiser i overensstemmelse med anbefalingerne end de med kort 
uddannelse. Dog er forskellene for næringsstoffer mere begrænsede, og 
ingen af grupperne spiser i overensstemmelse med anbefalingerne. 

Ser vi nærmere på to særligt sårbare grupper, hhv. personer på 
overførselsindkomster generelt og gruppen af ældre specifikt, danner der 
sig et særligt skræmmende billede af problemerne med fødevaresikring i 
Danmark. Som nævnt tidligere viser en rapport fra Københavns kommune 
om levevilkår og fattigdom, at 66.000 københavnere lever under 
fattigdomsgrænsen. For en enlig mor i undersøgelsen betyder det, at hun 
og børnene må spise ensformigt og have sultedage en gang imellem. Der 
er kun råd til kød og frisk frugt og grønt nogle gange. Flere af de 
adspurgte nævner, at de primært køber varer som pasta, kartofler, rugbrød, 
havregryn og mælk, da de ikke har råd til en alsidig kost med vigtige 
næringsstoffer6 . Som nævnt tidligere er det særligt korn, mel, brød og 
mælk, som har haft de højeste prisstigninger. Da maden er den eneste 
variable udgiftspost, er det ofte her, der skæres, hvis der skal være råd til 
andre udgifter samt nogle fornøjelser af og til. 

 
5 Danmarks Statistik (2006): Indkomst, forbrug og priser.  2006:8 • 9. marts 2006 
6 Københavns Kommune, Socialforvaltningen, Projektkontoret (2008): Analyse af levevilkår og fattigdom i 
Københavns Kommune 
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Hvis vi vender blikket mod de ældre og syge i Danmark kan man også 
finde eksempler på problemer med fødevaresikring. I 2006 lavede det 
daværende Danmarks Fødevareforskning en undersøgelse af maden i de 
danske plejehjem. Resultaterne viste, at seks ud af ti ældre på plejehjem er 
undervægtig7. Siden har en ud af fire kommuner efter kommunalreformen 
skåret ned i antallet af ansatte i de kommunale køkkener, hvilket 
yderligere kan føre til en forringelse af maden til både ældre og børn. Som 
resultat af de massive stigninger i fødevarepriserne må mange plejehjem 
nu yderligere skære ned på maden og bl.a. indføre rationering af smør, ost 
og drikkevarer. Ifølge en undersøgelse fra Ældre Sagen er 
plejehjemsmaden i gennemsnit steget næsten 34 pct. fra 2000 til 2006, 
mens den almindelige inflation har været 14 pct. Prisen for forplejning på 
plejehjem er i dag i gennemsnit knap 2760 kroner om måneden mod cirka 
2060 kroner for syv år siden. 

Gennemsnitspriserne dækker over store udsving fra kommune til 
kommune. For eksempel skal en pensionist, som bor på plejehjem i Høje 
Taastrup betale 2099 kroner om måneden til mad, mens en pensionist på 
plejehjem i Lyngby-Taarbæk må slippe 3548 kroner om måneden 8 . 
Tallene viser samtidig et stor spring i prisen fra 2006 til 2007 til trods for 
en kommunalreform, som mange håbede på skulle give stordriftsfordele 
og dermed billigere mad til pensionister.  Ifølge Ældre Sagen har cirka 
300.000 folkepensionister ikke meget mere end folkepensionen at leve for. 
Det er typisk en tredjedel af folkepensionen, som er tilbage, når de faste 
udgifter er betalt, der går til indkøb af fødevarer. Da der som regel ikke er 
andre steder at tage pengene fra, så rammer prisstigningerne på fødevarer 
således hårdt. Ældre Sagen har over en længere periode fået flere og flere 

vend ser fra pensionister, som ikke kan få pengene til at slå tilhen el

6. HVORDAN KOMMER VI VIDERE? 

9. 

Hvis vi ikke i Danmark begynder at skelne mellem ’fødevaresikkerhed’ og 
’fødevaresikring’ risikerer vi at miste fødevaresikrings-dimensionen i 
debatten om fødevarer og politik. 

Det er interessant at bemærke, at medens ’fødevaresikkerheden’ i 
Danmark sikres gennem et omfattende nationalt og internationalt 
                                                                 
7 http://www.dfvf.dk/Default.aspx?ID=12850 
8 http://nyhederne.tv2.dk/article.php/id-9858904.html?ss 
9  
http://www.aeldresagen.dk/PresseogPolitik/presse/nyheder/Sider/Pensionister_presset_af_stigende_priser.aspx 
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regelværk og gennem kontrol i alle led fra jord til bord, findes der ingen 
regler eller kontrol, der sikrer befolkningens ’fødevaresikring’. 

En bedre fødevaresikring opnås ikke alene ved at gøre en indsats for at 
forbedre borgernes mulighed for at foretage informerede valg blandt 
udbuddet af fødevarer i butikkerne – da slet ikke i en verden hvor mange 
og ofte stærkt kommercielle stemmer taler. En bedre fødevaresikring må 
også opnås gennem fødevarepolitisk lovgivning og anden indgriben, samt 
ved at arbejde med fødevaresikring inden for forskning og undervisning. 
Endvidere er det vigtigt at interessenterne involveres i arbejdet med 
fødevaresikring, dvs. staten, kommunerne, fødevareproducenter, 

tailha el og forbrugerorganisat ner. de nd io

7. RETTEN TIL MAD I DANMARK 
En vej, som kan bruges til implementering af fødevaresikring, er en 
inddragelse af Menneskerettighedskonventionen i argumentationen. 
Dermed vil der blive sat fokus på statens ansvar i forhold til 
tilgængeligheden af fødevarer. 
 
Igennem FN’s menneskerettighedskonvention forpligter Danmark sig som 
medlemsstat af de Forenede Nationer til at opnå universel respekt for og 
beskyttelse af de universelle menneskerettigheder, herunder altså også 
artikel 25, som understreger retten til en levefod, der er tilstrækkelig til at 
sikre sundhed og velvære, herunder mad. Artiklen udgør ligeledes et afsnit 
i FN’s Konvention om økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder fra 
1966, og er behandlet særskilt i en FN-session om implementeringen af 
disse rettigheder i 1999. Det understreges heri, at retten til en levefod, der 
tillader sikring af sundhed og velvære, er uløseligt knyttet til menneskelig 
værdighed og til begrebet om social retfærdighed.10 Hvad der er ligeså 
vigtigt er, at det specifikt fremføres, at problemer omkring utilstrækkelig 
ernæring ikke udelukkende er et problem i udviklingslande, men også et 
problem, som økonomisk velstillede lande må handle på. 11  Retten til 
tilstrækkelig ernæring betyder, at der skal være adgang til en kost, der 
indeholder de grundbestanddele, der skal til for at sikre fysisk og 
intellektuel udvikling gennem alle livets faser12, og denne ernæring skal 

 
10 UN. Substantial issues arising in the implementation of the International Covenant on Economic, Social and 
Cultural Rights. Basic premises, 4 
11 Ibid. 5 
12 UN. Substantial issues arising in the implementation of the International Covenant on Economic, Social and 
Cultural Rights. Adequacy and sustainability of food availability and access, 9 
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tillige være både sikker og kulturelt acceptabel13. Det er således statens 
ansvar at sikre respekt for, beskyttelse og opfyldelse af adgangen til 
tilstrækkelig ernæring.14 
 
Ved at inddrage menneskerettighederne er det altså muligt at opbygge et 
teoretisk og begrebsligt funderet argument i forhold til at sikre den reelle 
adgang til tilstrækkelig ernæring for alle mennesker. 15  Med dette 
instrument vil fødevarer gå fra at være en handelsvare til at være en basal 
rettighed på linje med rent vand, ren luft og husly.16 

 
13 Ibid. 10 & 11 
14 UN. Substantial issues arising in the implementation of the International Covenant on Economic, Social and 
Cultural Rights. Obligations and violations, 15 
15 Eide, Wenche Barth. From Food Security to food in the Discourse of the United Nations. In: Food and Rights 
in Development. Volume I. Eide, Wenche Barth & Kracht, Uwe (eds). Intersentia. Oxford. 2005. P.91 
16 FAO. Voluntary Guidelines to support the progressive Realization of the Right to adequate Food in the 
Context of National Food Security. 2004 
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ANNEX 1  

ROGRAM FOR SUHR’S KONFERENCE P
TRUER  FØDEVARESIKKERHED  FØDEVARESIKKERHEDEN  –  DOES  FOOD 
SAFETY THREATEN FOOD SECURITY? 
 
09:30 -10:00 Registrering, kaffe og the 
10:00 -10:05 Velkommen. Rektor Michael Cholewa-Madsen, SUHR’S. 
10:05 -10:15 Præsentation af dagens program og tema: Problemfeltet og de 

manglende begreber. Ole Myglegård, SUHR’S 
10:15 -10:45 Food Security and Food Safety – A Norwegian Perspective 

and Practice Arne Oshaug, Høgskolen i Akershus 
10:50 -11:20 Kan Food Insecurity forekomme i et overflodssamfund? 

Jannike Hartvig Jørgensen og Pernille Malberg Dyg, SUHR’S 
11:25 -11:45 Pause. Vand og frugt 
11:45 -12.15 Food Security – Er det en blind plet i dansk fødevarepolitik? 

Jesper Lassen & Sarah Korzen-Bohr, Københavns 
Universitet, Faculty of Life Sciences 

12:20 -12:40 Food Insecurity - Fruit and Vegetables. A Case Study for 
Food Insecurity in Denmark. Robert Petersen, Kræftens 
Bekæmpelse 

12:45 -13:30 Frokost 
13:30 -13:50 Food Security - ”Offentlig Mad i Danmark” i et Food Security 

perspektiv. Gitte Laub, Projektleder: Kantine Take Away 
13:55 -15:10 Paneldiskussion og diskussion mellem panel og sal: Panel: 

Oplægsholderne plus Aileen Robertson, SUHR’S og Inge 
Tetens, DTU Food 

15:10-15:20 Opsamling på dagen og perspektiver for det videre arbejde. 
Ole Myglegård. SUHR’S 
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TEMAER 
• Hvordan får vi sat Food Security-problemstillinger på  

forskningsdagsordenen i Danmark? 
• Hvordan får vi Food Security operationaliseret bl.a. i relation 

ernæringspolitik og fødevarepolitik? 
• Har vi brug for et dansk begrebsapparat, så vi tydeligt kan holde  

”Food Security” og ”Food Safety” ude fra hinanden? 
• Kan nogle af disse foreslåede begrebspar anvendes: 
• Fødevaresikring og fødevaresikkerhed? 
• Levnedsmiddelsikkerhed og fødevaresikkerhed? 
• Næringsmiddelsikkerhed og fødevaresikkerhed? 
• Fødevaresikkerhed og fødevaretryghed? 
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ANNEX 2.  
KONFERENCE OM FOOD SECURITY 31. AUGUST 2007 
Med henblik på at sætte fokus på fødevaresikkerhed, altså ’food safety’, og 
fødevaresikring, altså ’food security’, samt at vise aktualitet, relevans og 
væsentlighed også i Danmark, afholdt SUHR’S den 31. August 2007 en 
konference ”Does Food Safety Threaten Food Security?” med oplægsholdere 
med international og dansk erfaring; oplægsholdere, der kunne vise, dels 
hvorledes der var arbejdet og arbejdes med begreberne og diskurserne i 
udlandet, og dels vise begrebernes og diskursernes relevans, aktualitet og 
væsentlig også i Danmark17. 
 

Allerede ved åbningen af konferencen nævnte Ole Myglegård, at vi på dansk 
som hovedregel, når vi siger fødevaresikkerhed, kun taler om ’food safety’; 
men at der i en række sammenhænge, fx i dansk udviklingspolitik og i enkelte 
forskningsprojekter, henvises til fødevaresikkerhed i betydningen ’food 
security’. Men måske kan man anskue en stor del af undervisning, forskning 
og politik om offentlig mad- og måltidsservice, offentlige måltidsordninger, 
som værende en del af en dansk diskurs om fødevaresikring. Det blev derfor 
klart for os, at vi med udgangspunkt i internationale definitioner og samtaler 
med eksperter måtte finde et ord for ’food security’ på dansk. 
 
Professor Arne Oshaug fra Akershus University College, Norge, beskrev i sit 
indlæg: ”Food Security and Food Safety - A Norwegian Perspective and 
Practice” den norske tilgang til problemstillingen.18 Han beskrev sit eget og 
kollegers arbejde med udvikling af begreberne og områderne i Norge, og 
understregede, at det havde været en kamp at cementere begreberne, men ved 
at knytte arbejdet tæt til udviklingen af de samme områder og begreber i FN 
og andre internationale organisationer, var det lykkedes, selv om det kræver 
vedvarende fokus at fastholde præcisionen i anvendelsen. På meget elegant 
vis fik Arne Oshaug i øvrigt vist, hvordan fødevaresikkerhed er en 
delmængde af fødevaresikring. 
 
Med eksempler fra USA fik Pernille Malberg Dyg og Janneke Hartvig 
Jørgensen i deres indlæg: ” Kan ’Food Insecurity’ forekomme i 
overflodssamfund?” vist begrebets væsentlighed.19 I deres præsentation brød 
de begrebet op og inddrog begreber som tilgængeligheden af mad, ’food 

 
17 Se det samlede konferenceprogram i Annex 2 
18 Se Annex 3 
19 Se Annex 3 
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availability’, den økonomiske, sociale og fysiske adgang til mad, ’food 
access’ og udnyttelsen af mad, ’food utilisation’, måling af 
fødevaresikring,’food security’ samt sammenhænge mellem 
folkesundhedsaspekter og ’food security’. Endelig viste de, hvorledes det 
politiske system i almindelighed har en væsentlig rolle at spille i 
udformningen af og håndhævelsen af en politik om ’food security’. 
 
Med deres indlæg ”Food Security – en blind plet i dansk fødevarepolitik?” 
søgte Jesper Lassen og Sara Korzen–Bohr at sætte fokus på, i hvilket omfang 
det er muligt i den aktuelle danske fødevarepolitik at finde elementer af en 
dansk politik om fødevaresikring. Samtidig søgte de at præcisere og afklare 
begrebet. Ved deres gennemgang fandt de nogle elementer, der genfindes 
mange steder, og elementer der helt er udeladt.20 
 
I sit indlæg ”Food Insecurity – Fruit and Vegetables. A Case Study for Food 
Insecurity in Denmark” viste Robert Petersen fra Kræftens Bekæmpelse, at 
man med megen vægt kan argumentere for, at der også i Danmark er grupper 
i befolkningen, der har mangel på fødevaresikring.21 
 
Dagens sidste indlæg blev holdt af Gitte Laub Hansen fra Kantine-Take 
Away-Projektet. Hun viste i sit indlæg, at ”den offentlige måltidsservice i 
Danmark” kan beskrives og vurderes i et fødevaresikrings perspektiv: 
Adgang, tilstedeværelse, acceptabilitet, ernæringsmæssig afbalancering, 
betalbarhed, bæredygtighed er alle synsvinkler, der kan lægges på de 
forskellige former for offentlig måltidservice fra børnehave til plejehjem22 
 
Konferencen sluttede med en paneldiskussion over fire emner med afsæt i 
dagens oplæg. Ud over oplægsholderne deltog Aileen Robertson, SUHR’S og 
Inge Tetens DTU-Food: 

ET DANSK ORD FOR  ’FOOD SECURITY? 
Der blev diskuteret fordele og ulemper ved forskellige danske 
oversættelser af begrebet ’food security’. Fordele og ulemper ved 
madsikkerhed og ernæringssikkerhed blev diskuteret. Efter paneldebatten 
har flere paneldeltagere foreslået fødevaresikring som et velegnet ord. 

BØR VI  BETRAGTE FØDEVARESIKRING SOM ET UNIVERSELT BEGREB? 
Hvad angår definitionen af begrebet fødevaresikring, ’food security’, blev 
det understreget, at de autoritative definitioner fra WHO, Verdensbanken, 

 
20 Se Annex 3 & 4 
21 Se Annex 3 
22 Se annex 3 
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UNICEF og især den definition fra World Food Summit (1996), som er 
internationalt vedtaget og anerkendt, ikke kommer ud af det blå. Den 
bygger på omfattende research, dialog og internationale aftaler, og derfor 
kan vi ikke uden videre ændre på definitionen i Danmark. Betydningen af 
en universel definition blev desuden understreget, fordi lokalt tilpassede 
definitioner ofte tjener egne politiske formål ved at begrænse begrebet. 
Der blev dog samtidigt understreget som væsentligt, at begrebet faktisk 
beskriver problemer der findes og som ikke allerede begrebsliggøres på 
anden vis. 

SOCIAL ULIGHED ‐  DEN STØRSTE UDFORDRING I  FORHOLD TIL 
FØDEVARESIKRING? 
Social ulighed blev nævnt som den største udfordring i forhold til 
fødevaresikring, og der blev givet tre grunde hertil: 

• Der er stor ulighed i den økonomiske adgang til sunde fødevarer. 
• Den sociale ulighed i fedme kan ses som relateret til det rigelige og  
  billige udvalg af fed, sød og salt mad som er fattige på  

mikronæringsstoffer. 
• Fødevaresikkerhed kan underminere fødevaresikring. Det store  

fokus på fødevaresikkerhed kan undergrave fødevaresikringen,  
fordi den stiller store krav til produktionen af mad og måltider  
lokalt, fx i foreninger og in

HVORDAN KOMMER VI  VIDERE? 

stitutioner. 

Forskning, undervisning og politik blev nævnt som de hovedfelter, hvor man 
fremover bør arbejde med fødevaresikring. At få fødevaresikring på den 
politiske dagsorden blev anset for at være den største udfordring. 

Panelet anså det for at være en mere effektiv strategi først at markedsføre 
fødevaresikring overfor fødevareproducenter og detailleddet, ligesom det blev 
foreslået at allerede eksisterende mad- og måltidspolitikken i kommunerne 
kortlægges, dokumenteres og evidensbaseres. En sådan strategi vil 
efterfølgende give langt bedre muligheder for at markedsføre begrebet 
overfor politikere og i det hele taget få begrebet på den fødevarepolitiske 
dagsorden. 



ANNEX 3. OPLÆG 
PROFESSOR ARNE OSHAUG,  AKERSHUS UNIVERSITY COLLEGE,  NORWAY 
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PERNILLE MALBERG DYG AND JANNEKE H.  JØRGENSEN,  SUHR’S 
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JESPER  LASSEN 
AND  SARA  KORZEN‐BOHR,   INSTITUT  FOR  HUMAN 

ERNÆRING,   DET  BIOVIDENSKABELIGE  FAKULTET,   KØBENHAVNS 
UNIVERSITET 
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ROBERT PEDERSON,  KRÆFTENS BEKÆMPELSE 
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GITTE  LAUB  HANSEN,   PROJEKTLEDER:   KANTINE  TAKE  AWAY,   KRÆFTENS 

BEKÆMPELSE 
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ANNEX 4 ’FOOD SECURITY’ – EN BLIND PLET I DANSK 
FØDEVAREPOLITIK.  
PAPER PRÆSENTERET VED SUHR’S KONFERENCEN 31.  AUGUST 
2007: TRUER FØDEVARESIKKERHEDEN FØDEVARESIKKERHEDEN – 
OES FO D SAF  THREATEN F D SECURITY? D O ETY OO

   
JESPER LASSEN & SARA KORZEN‐BOHR,  INSTITUT FOR HUMAN 
ERNÆRING DET BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET,  KØBENHAVNS 
UNIVERSITET 
En række internationale institutioner, med Verdensbanken og FN i front, har i 
mange årtier arbejdet med food security som et nøglebegreb i udviklingen af 
politikker indenfor fødevare-området. På den baggrund er det slående, at vi i 
et land som Danmark ikke har et samlet begreb, som rummer de 
problematikker, food security debatten dækker internationalt. Umiddelbart 
kan der være to forklaringer på dette begrebslige tomrum: enten er food 
security problem-stillingerne ikke aktuelle i en dansk sammenhæng. Eller 
også er det lykkedes magtfulde aktører, som har en interesse i at food security 
som begreb ikke kommer til at spille en rolle i dansk fødevarepolitik, at holde 
problemstillingerne uden for debatten. 

I det følgende vil vi forsøge at spore i hvilket omfang aktuel dansk 
fødevarepolitik er rettet imod food security, eller om det slet og ret er et 
overset problemområde. Før vi går i kødet på den danske fødevarepolitik, er 
det imidlertid vigtigt at forsøge at præcisere hvad der i den internationale 
diskussion forstås ved food security. 

FOOD SECURITY  I  ET HISTORISK PERSPEKTIV 
Indledningsvist er det vigtigt at være opmærksom på at food security som 
begreb er opstået indenfor u-landsområdet. Selvom tankesættet kan spores 
tilbage til Menneskerettighedserklæringen fra 1948 og en konference om 
fødevarer og landbrug i Hot Springs i 1943, kommer food security som 
begreb først for alvor på den internationale dagsorden i 1974. Det sker i 
forbindelse med The World Food Conference, der fandt sted på baggrund af 
en global fødevarekrise i de foregående år, som især havde ramt 
udviklingslandene hårdt (Maxwell & Smith, 1992). I de efterfølgende årtier 
afløser forsøgene på at beskrive og operationalisere food security hinanden – 
selvom der dog til et hvert tidspunkt har eksisteret forståelser, som har været 
særligt indflydelsesrige. En væsentlig pointe her er, at begreber må betragtes 
som sociale konstruktioner, og derfor på den ene side afspejler den kontekst 
de formuleres indenfor, samtidig med at de på den anden side vil være 
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genstand for magtkampe mellem aktører, der forsøger at få begreberne til at 
afspejle deres interesser (se f.eks. Thomsen, 2005). 

Vi vil ikke præsentere et samlet overblik, men henvise til f.eks. Maxwell & 
Smith (1992), der rummer et fint review over udviklingen med fokus på 
perioden frem til 1991. I stedet vil vi trække tre definitioner frem, som hver 
for sig er tidstypiske og hvoraf nogle har været særligt indflydelsesrige. Den 
første definition stammer fra FNs World Food Conference i 1974, hvor food 
security defineres som: Availability at all times of adequate world supplies of 
basic food stuffs … to sustain a steady expansion of food consumption … and 
to offset fluctuations in production and prices. Som nævnt var udgangspunktet 
for arbejdet med food security en global fødevarekrise, og det er formodentlig 
i det lys man skal se definitionens fokus på det globale og nationale niveau – 
det handler først og fremmest om at undgå sult ved at sikre, at der ikke er 
barrierer for en stabil forsyning. I løbet at de følgende år skifter dette fokus på 
makro-niveau til definitioner, der i højere grad retter sig imod det lokale, 
husholdningsmæssige eller individuelle niveau. Dette fremgår eksempelvis af 
Verdensbankens definition fra 1986, hvor food security forstås som: Access 
by all people at all times to enough food for an active and healthy life. I de 
følgende år fortsættes endvidere en trend, som også ses i Verdensbankens 
definition, imod at food security udvikler sig fra at være rettet imod 
kvantitative problemstillinger (at sikre at alle får mad/kalorier nok), til i højere 
grad også at inkludere kvalitative pro-blemstillinger. Dette ses f.eks. i FAOs 
definition fra 2007: Food security exists when all people, at all times, have 
physical and economic access to sufficient, safe and nutritious food for a 
healthy and active life. Det kvalitative handler i første omgang om materielle 
forhold, som at maden skal være sund og nærende, men med årene inkluderes 
også krav til immaterielle karakteristika ved maden, som handler om den 
måde den er produceret på. Konkret formuleres disse som definitioner af food 
security, der inkluderer eksempelvis respekt for miljø, dyrevelfærd samt 
kulturelle og religiøse forskelle. Eller sagt på en anden måde: Nu handler det 
ikke blot om at sikre klodens befolkning overlevelse; men denne overlevelse 
skal være indenfor rammerne af et sundt og aktivt liv med respekt for en 
række helt grundlæggende hensyn til såvel menneskerettighederne som 
naturen – se f.eks. Mechlem (2004). Dette er eksempelvis tydeligt i en 
forståelse, som præsenteres af Koc et al (2007), som forsøger at sammenfatte 
de herskende opfattelser i 4 + 1 A’er: Availability, Accessibility, Adequacy, 
Acceptability og Agency se tabel 1. 



 

Samtidig viser det femte A, ”Agency” i Koc et al’s bud på en definition, at der 
i stigende grad er fokus på, hvordan food security skal opnås, dvs. et krav om, 
at der skal opstilles politikker og programmer, samt at man skal arbejde med 
den rolle- og ansvarsfordeling, der er mellem de forskellige involverede 
aktører. Det er vigtigt at pointere, at de to første A’er (tilstrækkelighed og 
tilgængelighed) først og fremmest handler om, hvorvidt der er mad nok (målt 
som energi og næringsstoffer); mens de to næste (passende og acceptabel) 
tilføjer kvalitative fordringer i form af krav om adgang til mad, der er 
miljømæssigt bæredygtig, sund, respekterer dyrevelfærden og er i 
overensstemmelse med menneskerettighederne. 

Et sidste forhold, der skal peges på her, er den tydelige udvikling imod en 
forståelse af food security som et begreb, der anerkender, at den 
problemstilling, der skal håndteres, bliver mere og mere kompleks. Fra at 
være fokuseret på det, man kan kalde mangelsamfundets problem-stillinger, 
afspejler forståelserne i stigende grad også problemstillinger, der er 
karakteristiske for et overflodssamfund. Det betyder at et (i teorien) relativt 
simpelt spørgsmålet om, hvorvidt der er mad nok og hvordan denne fordeles 
til alle der trænger, suppleres af mere komplekse spørgsmålet om, hvorvidt 
den mad, der er til rådighed, er af en passende eller acceptabel kvalitet i bred 
forstand. Hvor den første type problemstillinger som anført ofte kan 
formuleres i strukturelle termer, afspejler den nye tids forståelse såvel en 
udvidelse af horisonten i takt med den stigende globalisering og en bredere 
forståelse af, hvilke krav, der skal være opfyldt, hvis man kan tale om food 
security. 
 
Hermed er det ikke påstået, at der ikke, i et globalt perspektiv, fortsat er 
problemer med til-strækkelighed og tilgængelighed; men hovedpointen er, at 
en række af de problemstillinger man især har i den rige del af verden, nu 
bliver inkluderet i food security-begrebet. Dermed bliver det også aktuelt at 
interessere sig for, hvordan forholdet egentlig er mellem de hersken-de 
forståelser af food security og fødevarepolitikken i et land som Danmark. 
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FOOD SECURITY OG DANSK FØDEVAREPOLITIK 
Man vil sædvanligvis søge efter politikken – og i denne sammenhæng 
fødevarepolitkken – i og omkring de formelle fora som er udpeget til at 
forhandle, træffe og forvalte politiske beslutninger. I dansk sammenhæng vil 
den umiddelbare arena således være regering, folketing og offentlig 
administration. Men i det postmoderne samfund, er der med den tyske 
sociolog Ulrich Becks formulering ”… sket en forskydning af det politiske fra 
de officielle arenaer – Folketing, regering og centraladministration – til 
korporatismens gråzone.” (Beck, 1997). Becks budskab er, at det i dagens 
samfund vil være forsimplet at betragte politik som noget, der foregår på den 
formelle politiske arena, men at beslutninger i stigende grad også træffes 
andre steder – eksempelvis i virksomhederne, på arbejdspladserne, i 
familierne eller i frivillige organisationer. Det betyder, at vi også må søge 
fødevarepolitikken andre steder end i fødevareministeriet og regeringen. Når 
vi i det følgende vil undersøge, i hvilken udstrækning food security er en del 
af fødevarepolitikken i Danmark, har vi valgt at undersøge dette på tre 
arenaer: Den formelle i form af regeringens fødevarepolitiske redegørelse fra 
2006; i privatsfæren i form af almindelige menneskers fokus på food security-
relaterede problemstillinger; og endelig i forhold til producenterne. I 
undersøgelsen vil vi tage udgangspunkt i den nyere og brede forståelse af 

od security, som den er formuleret i de fem A’er. fo
 

FOOD SECURITY  I  REGERINGENS FØDEVAREPOLITISKE REDEGØRELSE 
Regeringen fremlagde i 2006 en fødevarepolitisk redegørelse (Familie- og 
forbrugerministeren, 2006) som rummer deres bud på hvad en 
sammenhængende fødevarepolitik bør indeholde. Redegørelsen blev 
efterfølgende vedtaget i Folketinget december 2006. Redegørelsen rummer 
dels en overordnet beskrivelse af fødevarepolitikkens grundlæggende 
principper samt 36 konkrete forslag til indsatser. 
 
Tabel 2 viser en oversigt over, hvordan regeringens principper og 
indsatsområder fordeler sig på de fem elementer i food security. Det skal for 
det første bemærkes at ingen af initiativerne er rettet imod de helt basale 
niveauer, nemlig spørgsmålet om at sikre tilstrækkelige forsyninger af 
fødevarer og spørgsmålet om at sikre en uhindret adgang til disse 
fødevareforsyninger. Et hurtigt blik på en forsyningsstatistik vil da også 
afsløre, at vi i Danmark er mere end rigeligt selvforsynede, så udbuddet er i 
denne snævre forstand ikke et problem. Om der er tilstrækkelig adgang til 
disse rigelige forsyninger for alle befolkningsgrupper, er imidlertid et åbent 
spørgsmål, der nok bør undersøges. Man kan f.eks. pege på, at der kan være 
rent kvantitative forsyningsproblemer for særligt udsatte grupper – 
eksempelvis hjemløse eller flygtninge. 

 



 

 
For det andet skal det bemærkes, at der er et kraftigt fokus på at sikre sunde 
og sikre fødevarer i såvel principperne som i de konkrete initiativer – 
hvorimod de lidt bredere forhold som miljø og hensynet til kulturelle og 
etiske forhold kun optræder som principper, men er fraværende i de konkrete 
forslag til initiativer. For det tredje skal det bemærkes, at hele redegørelsen er 
præget af en forståelse af fødevarepolitikken som et middel til at skabe nogle 
rammer for forbrugernes handling – et forhold, der især fremgår af de 
principper og tiltag, der er listet i kolonnen ”politik”. Bortset fra enkelte tiltag 
i forhold til f.eks. den mikrobielle fødevaresikkerhed, er det i vid udstrækning 
overladt til forbrugeren at afgøre, om han eller hun ønsker at udnytte de 
forbedrede rammer for handlen og den nye viden til også at leve et sundere 

v. li
 

FOOD SECURITY  I  BEFOLKNINGENS PERSPEKTIV 
Hvor det kan være relativt nemt at finde et præcist udtryk for en regerings 
fødevarepolitik, som det er illustreret i afsnittet ovenfor, er det en 
vanskeligere opgave at pege på hvordan food security-relaterede problemer er 
afspejlet i de diskussioner, der finder sted i blandt almindelige mennesker. I 
det følgende har vi valgt at præsentere et sammendrag af en række kvalitative 
interviews, vi i de senere år har gennemført med et udsnit af befolkningen om 
deres syn på forskellige aspekter af den mad de spiser og den måde, den er 
produceret på. Fælles for disse interviews har været en metodisk tilgang, hvor 
vi lægger relativt bredt ud for at give deltagerne mulighed for at gøre rede for, 
hvilke temaer de finder mest relevante at diskutere i forhold til madområdet – 

43 

 



dette vælger vi at betragte som en slags politisk statement om, hvad man 
mener, er væsentligt. Et konkret eksempel kan ses i Lassen et al (2002). 
 
Tabel 3 viser et summarisk overblik over, hvordan de forskellige elementer i 
food security optræder i vore interviews. 
 

 

Igen skal fraværet af temaer om tilstrækkelighed og tilgængelighed af energi 
og næringsstoffer bemærkes. Dog skal det pointeres, at der var talrige 
diskussioner af priser og økonomi, men ingen af disse handlede om barrierer 
for at blive mæt eller få dækket de helt basale nærings-stofkrav – det 
handlede i højere grad om at have tilstrækkelig adgang til den mad, man 
kunne ønske sig at spise. Altså problemstillinger, der i virkeligheden handler 
om det passende og det acceptable. 

Det er særligt bemærkelsesværdigt, at der er et stort fokus på hvor passende 
og acceptabel maden er – dog med en slående undtagelse: fødevaresikkerhed 
er som hovedregel en problem-stilling, der rangerer lavt på befolkningens 
dagsorden, når de skal nævne det, der umiddelbart optager dem (det forholder 
sig dog anderledes hvis deltagerne direkte spørges om, hvorvidt 
fødevaresikkerhed er noget de er optaget af). I forhold til politikken (agency) 
er der en tydelig afhængighed af, hvilken kontekst de interviewede befinder 
sig i. Når de forholder sig til mad som forbrugere – dvs. hvor maden er noget 
de køber, tilbereder og spiser – er de relevante problemstillinger i høj grad af 
materiel karakter (dvs. smagen, lugten, konsistensen eller om maden passer til 
lejligheden). I denne sammenhæng er den relevante aktør også først og 
fremmest forbrugeren, der vælger på markedet. Anderledes forholder det sig, 
når folk ser sig som borgere – dvs. hvor konteksten er, at maden er resultat af 
en produktionsproces og ses i et mere samfundsmæssigt perspektiv. Her er de 
relevante problemstillinger i højere grad immaterielle og handler om miljø, 
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dyrevelfærd, og i det hele taget om, hvordan fødevareproduktion påvirker det 
omgivende samfund. Her er de relevante aktører i  højere grad at finde på de 
traditionelle politiske arenaer, selvom der også er en tydelig tendens til at 
påtage sig ansvar som politisk forbruger. 

FOOD SECURITY  I  FØDEVAREPRODUCENTERNES PERSPEKTIV 
Producenternes perspektiv er først og fremmest at tjene penge. Denne helt 
grundlæggende eksistensbetingelse præger i høj grad, hvor deres fokus er i 
forhold til de fem elementer i food security. Teoretisk set kan hvilket som 
helst element være i fokus, blot det på længere sigt er økonomisk rentabelt. 
Omvendt kan man ikke forvente at fødevareproducenterne interesserer sig for 
elementer i food security-begrebet, der åbenlyst vil være udtryk for 
økonomisk tilsætning. 

Dette betyder, at producenterne har en helt elementær interesse i at sørge for 
at maden er rigelig og tilgængelig på markedet – dog ikke med hensyn til 
særlige befolkningsgrupper, hvor forsyningen ikke er rentabel f.eks. fordi 
købekraften er minimal. Til gengæld kan der være god samklang mellem 
producenterne og de bredere kvalitative krav i forhold til miljø, dyrevelfærd 
etc. – men først i det øjeblik, hvor disse typer produkter har vist, at de udgør 
et rentabelt marked. Det er således sjældent de store aktører, der her trækker 
læsset og introducerer nye produkter eller mærker; men oftere fællesskaber af 
producenter og forbrugere eller mindre, idealistiske producenter, som vi har 
set det indenfor økologiområdet. 

Et eksempel på at sundhedsmæssige elementer går hånd i hånd med 
producenternes interesser er de funktionelle fødevarer, hvor dele af 
fødevareindustrien ser en mulighed for en teknologisk udvikling og et 
potentielt nyt stort og profitabelt marked for sundhedsmæssigt designede 
fødevarer. 

ER FOOD SECURITY OVERSET I  DANSK FØDEVAREPOLITIK? 
Der er naturligvis ikke et entydigt svar på dette spørgsmål, men 
gennemgangen af de tre arenaer for fødevarepolitik, peger på nogle mangler 
og problemstillinger. 

For det første er der tydeligvis sammenfald mellem de temaer, der er oppe på 
de fødevarepolitiske arenaer, vi her har gennemgået. Som vi har vist er der 
væsentlige food security-temaer oppe i forhold til om maden er passende, 
acceptabel og om hvilke politikker, der bør udvikles for at sikre food security 
indenfor netop disse områder. 
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For det andet er det iøjnefaldende at fokus især for regeringen og 
befolkningen netop er på de tre sidste elementer i food security-begrebet. 
Som vi tidligere har antydet. betyder det ikke nødvendigvis at spørgsmål om 
tilstrækkelighed og tilgængelighed ikke er aktuelle, men det er i hvert fald 
ikke de mest påtrængende problemstillinger i dagens Danmark. En mulighed 
er dog, at det er lykkedes særligt magtfulde aktører at bortdefinere disse to 
problemområder fra den fødevarepolitiske dagsorden, i en grad så man ikke 
er opmærksom på deres eksistens. Det vil derfor være relevant at foretage en 
udredning af disse problemers eksistens, karakter og omfang. Samtidig skal vi 
pege på det paradoks der er i, at en orientering imod tilstrækkelighed og 
tilgængelighed (der, som vi har peget på, er i producenternes interesse) er i 
stærk kontrast til det, der er et af dagens reelle fødevareproblemer, nemlig 
overforsyning og dennes rolle i hele fedmeproblematikken. 

For det tredje skal vi pointere at det – givet at der ikke findes væsentlige 
forsynings- og adgangsproblemer når vi taler om næringsstoffer og kalorier – 
vil være lidt misvisende at operationalisere et begreb, som er udviklet til at 
håndtere et bredt sæt af problemstillinger (indenfor alle 5 A’er), når nu kun en 
mindre del af begrebet er relevant. Det er her væsentligt at være opmærksom 
på, at der er relevante problemstillinger i forhold til adgangen til mad, men 
det handler kun i meget ringe udstrækning om kalorier og næringsstoffer – 
der hvor adgangen er begrænset er i forhold til f.eks. den sundhedsmæssige, 
miljømæssige, og dyrevelfærdsmæssige kvalitet. Her sætter disse varers 
højere pris kombineret med familiernes madøkonomiske råderum nogle 
absolutte grænser. 

Når nu fokus i en dansk sammenhæng er på sundhed, (mikrobiel) sikkerhed 
og de immaterielle kvaliteter, som hver for sig er problemstillinger, der har 
deres egne og – på dansk – ofte veldefinerede begreber, kan det forekomme 
unødvendigt og måske endda ligefrem komplicerende at introducere et nyt 
begreb, som i tilgift rummer elementer der (måske) er mindre relevante i en 
dansk sammenhæng. 

Endelig skal vi for det fjerde pege på faren for at frame samfundsmæssige 
problemstillinger som spørgsmål om food security, og dermed flytte fokus fra 
de reelle problemer. Eksempelvis rummer en håndtering af hjemløses food 
security-problemer risikoen for at etableringen af folkekøkkener og lignende 
tiltag træder i stedet for løsning af det egentlige problem: hjemløsheden i sig 
selv. Tilsvarende rummer food security begrebets fokus på tilstrækkelighed 
og tilgængelighed, som nævnt, en fare for at fokus flyttes fra de reelle 
problemer, som er overforsyning og rigelighed. 
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