
På takeawayrestauranten Palæo i Torvehallerne i København 
kan moderne hulemænd sætte tænderne i en „meatza“, sten-
alderversionen af pizza, hvor brødet er erstattet af en bund af 
oksekød toppet med tomatpuré, skalotteconfit, syltede svam-
pe og pesto. Tilhængerne af stenalderkost går nemlig i en 
stor bue uden om kornprodukter, men spiser gerne masser af 
magert kød.
 Men det store kødindtag belaster klimaet. Det kræver nem-
lig væsentlig mere energi at producere et kilo kød end et kilo 
stivelse, påpeger sektionsleder John E. Hermansen, der forsker 
i økologi, husdyrbrug og fødevaresystemer. 
 – Vi ser en kæmpe stigning i kødforbruget i USA og Euro-
pa. De seneste 40 år har vi produceret tre gange så meget 
svinekød og syv gange så meget kylling for at kunne dække 
efterspørgslen, der blandt andet skyldes øget velstand, for-
tæller han.

VÆKKER BEKYMRING
Den store efterspørgsel gør det nødvendigt at inddrage store 
jordarealer til foderproduktion, og det er med til at varme 
kloden op. 
 – Alene seks til otte procent af den samlede globale op-
varmning udledes fra arealer, der opdyrkes for at producere 
dyrefoder, fordi der udledes C02 som følge af skovrydning og 
opdyrkning af tørvejord. Derfor vækker det stigende kødfor-
brug bekymring, siger John E. Hermansen.
 Der er forskel på, hvor store CO2-aftryk de enkelte kødtyper 
sætter. Oksekød er i den tunge ende, mens svinekød, kylling 
og opdrættet fisk belaster klimaet mindre. Og samvittigheden 
bliver ikke renere af at vælge økologi.
 – En økokylling er ikke mere klimavenlig. Vegetabilske øko-
logiske produkter har en fordel i forhold til klimaeffekten, men 
når det gælder animalske produkter, er klimaeffekten stort set 
den samme som hos de konventionelle produkter, fortæller 
John E. Hermansen. 

KØD FRA SUPERMARKEDET
I erkendelsen af, at det er urealistisk, at moderne mennesker 
kun må spise kød fra vildt og fisk, accepterer tilhængerne af 

stenalderkost, at det er nødvendigt at købe kød i supermar-
kedet. Men forestillingen om, at vi spiser som vores forfædre 
og samtidig nyder godt af bekvemmeligheden ved at handle 
i et supermarked, er ifølge John E. Hermansen forfejlet. Det 
kød, som produceres i dag og forhandles i supermarkederne, 
adskiller sig nemlig markant fra det kød, vores forfædre i sten-
alderen stegte over bålet. 
 – Kød afspejler fedtsammensætningen i den mad, som dyret 
har spist. En vild fugl er ernæringsmæssigt slet ikke det sam-
me som en kylling, der er fodret op på majs eller soja. De to 
ting kan ikke sammenlignes, forklarer han. Vil vi spise som i 
stenalderen, skal de dyr, vi spiser, så at sige også have spist, 
som dyr gjorde i stenalderen.  

 STENALDERKOST ER
 ikke klimavenlig kost

 Det belaster klimaet, hvis vi fylder mere kød på tallerkenen.   

AF MARIE GROTH ANDERSENAF MARIE GROTH ANDERSEN
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Fuldt hus til   
AUgustus-arrangement

Et par hundrede alumner, studerende, ansatte og andre interesserede var mødt op, 
da AUgustus en eftermiddag i september afholdt debatarrangement under over-
skriften „På vej mod det ungdommelige samfund“. Tilhørerne hørte aldersforsker 
Tine Fristrup og idéhistoriker Jens Erik Kristensen analysere og diskutere den om-
siggribende ungdommelighed.

– Det handler ikke om at mobbe ungdommen. Det handler heller ikke om, at det er 
en katastrofe, at vi er på vej mod det ungdommelige samfund. Jeg er bare betæn-
kelig ved de værdier, udviklingen er båret af. Den livslange udviklingstrang bliver 
hurtigt til en udviklingstvang, sagde Jens Erik Kristensen, inden det spørgelystne 
publikum fik ordet. 

NÆSTE AUgustus-ARRANGEMENT

Øko-gulerødder og Bonderøve
– ET USOLIDARISK VESTLIGT OVERSKUDSFÆNOMEN ELLER EN DEL AF SVARET?

Er økologiske porrer, hjemmelavede speltboller og Bonde-
røven en del af svaret eller en del af problemet, når glo-
bale udfordringer som klima- og fødevarekriser skal løses?
AUgustus sætter tidens trang til det naturlige til debat. 
Mød blandt andre fødevare- og klimaprofessor og tidligere med-
lem af FN’s klimapanel Jørgen E. Olesen (se artikel side 29).
ONSDAG DEN 6. FEBRUAR 2013 KL. 16.30 - 18.00

Stakladen
Studenternes Hus, bygning 1422
Fredrik Nielsens Vej 2
8000 Aarhus C
Læs mere, og tilmeld dig på www.au.dk/augustus
Deltagelse er gratis, men tilmelding nødvendig.
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