
Fødevareetik – værdier og etik i fødevareproduktion og 
offentlig forvaltning. 

 

Et tværfagligt/tværvidenskabeligt projekt om fødevarernes etiske aspekt i et samarbejde mellem 

Center for Bioetik og Nanoetik, Århus Universitet og Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Århus 

Universitet. 

Projektet ligger i forlængelse af de sidste par årtiers voksende fokus på fødevareproduktionens 

problematikker. Mediernes ofte populistiske og kortsigtede interesse for naturetiske og dyreetiske 

problemstillinger i forbindelse med for eksempel kastrationer, grisetransporter, burhøns og 

gensplejsede afgrøder kan i dette perspektiv ses som overfladekrusningerne fra en større 

samfundsmæssig bevægelse. På intet tidligere tidspunkt har der således i den almene befolkning 

været en tilsvarende markant interesse for at spise rigtigt – ikke blot fysiologisk og 

sundhedsmæssigt rigtigt, men rigtigt i forhold til etiske og værdimæssige overvejelser.  

Projektets mål vil være en afklaring og analyse af de etiske og værdimæssige overvejelser, der bør 

være til stede i forbindelse med vores fødevareproduktion på såvel personligt handlingsplan som på 

forvaltningsplan. Afhandlingens tese er, som dets mål, tofoldig i sin tilgang til fødevareproduktion 

og etik. For det første vil afhandlingen hævde, at det er nødvendigt at opnå en mere 

gennemgribende forståelse af landbrugsdyrenes natur – en slags filosofisk etologi – for at kunne 

etablere en signifikant og omfattende normativ etik med større gyldighed end en ren hedonistisk 

og/eller klassisk utilitaristisk teori. For det andet hævdes det at en sådan normativ etik må og bør 

have en sammenhæng med en politisk filosofisk dimension, både som fundament og som 

konsekvens – og at en sådan værdibaseret politisk filosofisk teori er i direkte uoverensstemmelse 

med en ideologi om uhindret liberalisme og frit marked på landbrugsområdet. Samtidig vil projektet 

synliggøre, hvorledes det etiske hensyn til husdyr og miljø sammen med fødevareproduktionens 

kompleksitet fordrer et stærkt og gennemgribende normativt værdi- og handlegrundlag i samfundets 

forvaltende institutioner og det politiske system – som f.eks. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug 

og Fiskeri og Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggende.  

 

 


