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FT-Analysis becomes more 
Productive, Precise and  
Intuitive

The  
NEW INVENIO
Contact us for more details:  
www.bruker.com/invenio

Verdensmål nr. 2: 

Stop sult

KEMIEN I VERDENSMÅLENE n

Der er i dag ca. 11 procent, dvs. mere 
end 800 millioner, af verdens befolk-
ning, der er underernæret – et tal, der 
desværre er stigende. Målet er, at i 2030 
er under- og fejlernæring udryddet 
globalt.

Udfordringerne hænger ikke over-
raskende sammen med fødevarepro-
duktionen i områderne med høj under-/
fejlernæring og ikke mindst sammen 
med den forventede forøgelse af ver-
densbefolkningen med ca. 2 milliarder 
mennesker frem mod 2030 og den deraf 
følgende forøgede efterspørgsel af føde-
varer. Mere konkret er der to store udfor-
dringer: ca. 80 procent af de fødevarer, 
der produceres i udviklingslandene, 
stammer fra små husmandsbrug, der er 
fuldstændigt afhængige af regn som de-
res eneste vandingskilde. De er dermed 
ekstremt sårbare overfor både tørke og 
oversvømmelser. Fødevareproduktionen 
i Ulandene er generelt ikke bæredygtig. 
Ca. 75 procent af afgrødediversiteten går 
tabt som et resultat af monokulturer, en 
produktion der ydermere er sårbar over-
for sygdomme og angreb af skadedyr. 
Vandforurening fra agrokemikalier og 

emission af drivhusgasser er yderligere 
udfordringer. Samtidig er det også klart, 
at en øget landbrugsproduktion er nød-
vendig for at sikre en fornuftig adgang 
til fødevarer for alle.

Kemien – i bred forstand – spiller her 
en hovedrolle i forøgelsen af landbrugs-
produktionen, så de krav en øget global 
befolkning stiller til en god og tilstræk-
kelig ernæring, kan tilgodeses. Her er 
en øget diversitet af afgrøderne vigtig 
med henblik på, at tabte afgrøder og 
jorderosionen begrænses, samtidig med 
at ernæringsværdien øges. Til dette er 
produkter, der sikrer mod skadedyrsan-
greb, og gødning, der kan sikre en øget 
afgrødeproduktion helt essentielle. Og 
helt afgørende er uddannelse, specielt af 
kvinder.

Som eksempler kan nævnes danske 
Chr. Hansen, der hjælper deres kunder 
med at dække fremtidens behov for 
fødevarer på en bæredygtig måde ved at 
tilbyde produkter, der er fri for pesticider 
og med et reduceret antibiotika-indhold 
med henblik på at beskytte miljøet og 
sikre dyrevelfærd, og Michelin tires, der 
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udvikler dæk til store landbrugsmaski-
ner, der skal modvirke komprimering af 
jorden over tid. En effekt, der har vist sig 
at øge landbrugsproduktionen og redu-
cere forureningen af landbrugsjord.
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