
 
K Ø B E N H A V N S  U N I V E R S I T E T  
I N S T I T U T  F O R  F Ø D E V A R E -  O G  R E S S O U R C E Ø K O N O M I  

 

 

SEKTION FOR MILJØ OG 

NATURRESSOURCER 

 

ROLIGHEDSVEJ 25, 1958 

FREDERIKSBERG C 

 

TLF  35336800 

DIR  35333643 

 

sobo@ifro.ku.dk 

www.ifro.ku.dk 

 

REF: SOBO 

 

 
 

Til hvem det måtte vedkomme  

Anbefaling af støtte til spillet Fremtidens Landbrug (vers. 2.0) 26. OKTOBER 2016 

Jeg og flere af mine kolleger ved Institut for Ressource- og 
Fødevareøkonomi ved Københavns Universitet har været involveret i 
projektet Fremtidens Landbrug og var sammen med forskere fra Aarhus 
Universitet i Foulum med til at kvalitetssikre den første version af Spillet 
Fremtidens Landbrug (vers. 1.0) 
 
Spillet blev baseret på de forskningsmæssige hovedbidrag fra det 
overordnede, VELUX-støttede projekt af samme navn: Udvikling af 
forskellige scenarier for fremtidens landbrug i Danmark, samt en 
vurdering af konsekvenserne af disse scenarier, hvor de mange 
forskelligartede konsekvenser blev sammenholdt i en såkaldt 
multikriterie-analyse.  
 
En grundtanke med spillet var, at få deltagerne til at reflektere over de 
mange dilemmaer, som man i praksis står over for og nødvendigvis må 
forholde sig til, når man planlægger hvordan det åbne danske land skal 
forvaltes i fremtiden. Alle vil gerne have mere natur, og alle vil gerne 
have lokalt producerede fødevarer, men i virkelighedens verden kan 
man næsten aldrig få mere af noget uden samtidig at få mindre af noget 
andet. Hvis vi udlægger hele Danmark til urørte naturarealer, så må vi 
opgive at få lokalt producerede fødevarer – og omvendt. Når der skal 
tages beslutninger om den fremtidige anvendelse af det åbne danske 
land kommer man altså i praksis ikke uden om at lave prioriteringer, 
dvs. afvejninger mellem forskellige hensyn. Afhængig af hvilket 
synspunkt man har, vil man tage forskellige hensyn: 
Landbrugsorganisationerne vil for eksempel prioritere på en anden måde 
end de grønne organisationer.  
 



 

SIDE 2 AF 2 I spillet om fremtidens landbrug indgår rollespil som et væsentligt 
element. Det tvinger deltagerne til at anskue disse prioriteringer mellem 
forskellige hensyn fra forskellige synspunkter – og derved får man 
forståelse for andres synspunkter og prioriteringer.  
 
Endvidere afspejler spillet den virkelige verdens politiske 
beslutningstagning på et andet meget væsentligt punkt, nemlig at der 
skal tages demokratiske beslutninger, som i praksis tvinger deltagerne 
til at indgå i forhandlinger og acceptere kompromiser. 
  
Vores foreløbige erfaringer med prototypen af spillet afprøvet på 
skoleelever er, at det konceptuelt er enormt velegnet som et lærings- og 
debatskabende værktøj, der får deltagerne til på egen krop at opleve 
forskellige synspunkter, prioriteringer, forhandlinger, kompromiser og 
politisk beslutningstagning i relation til den fremtidige brug af det åbne 
land i Danmark.  
 
Det er dog også vores indtryk, at spillet kan udvikles yderligere teknisk 
såvel som indholdsmæssigt for at gøre det endnu mere brugervenligt og 
virkelighedsnært. Desuden er der tydeligt potentiale for at videreudvikle 
spillet, så det også målrettes den bredere offentlighed og ikke kun 
skoleelever. 
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