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Dansk
jord er
under
pres

D et supereffektive danske land-
brug er måske ved at være lidt for
effektivt. I hvert fald mener for-

skerne fra Det Jordbrugsvidenskabelige
Fakultet ved Aarhus Universitet, at kvali-
teten af den danske landbrugsjord er tru-
et i en grad, at det på sigt kan påvirke bå-
de udbyttet og miljøet i bredere forstand. 

Derfor har forskerne på egen foranled-
ning udarbejdet en rapport om jordkvali-
teten i Danmark og sendt den til blandt
andet Fødevareministeriet, Danske Re-
gioner og landbrugets organisationer. 

»Vi skal rådgive myndighederne og har
i den forbindelse pligt til at tage initiati-
ver, når vi ser et problem. Vi mener, at der
er grund til at forholde sig til de proble-
mer, vi påpeger i rapporten«, siger senior-
forsker Per Schjøn-
ning, som står bag
rapporten sam-
men med sine kol-
leger Goswin Heck-
rath og Bent Tol-
strup Christensen.

De to vigtigste
trusler er pakning
af jorden og udpi-
ning af jordens
indhold af orga-
nisk stof (humus). 

Pakning sker på
grund af de stadig tungere maskiner, der
kører på markerne. Den kan gøre jorden
stenhård og nærmest uigennemtrænge-
lig for planternes rødder og dermed føre
til faldende udbytte. Og det er vanskeligt
at rette op på pakning, der sker længere
nede end de 20-30 centimeter, som plo-
ven bearbejder.

Udpining for organisk stof sker, hvis
man fjerner halmen i stedet for at ned-
mulde den og samtidig alene bruger
kunstgødning samt har den samme af-
grøde år efter år på de samme marker. Det
kan også føre til lavere udbytte.

På landbrugets eget Videncentret for
Landbrug er direktør Carl Åge Pedersen
ikke helt så bekymret som forskerne. Men
han erkender, at der er problemer. 

»Teoretisk set har forskerne ret. Proble-
met er at kvantificere det. Det værste er
det snigende problem – pakning af un-
derjorden neden under pløjelaget. Det
gør det lag, som rødderne kan afsøge for
næringsstoffer, mindre. Pløjelaget kan
man altid løsne«, siger Carl Åge Pedersen.

Landbruget og forskerne er gået sam-
men om et forsøg med pakning af jorden
på tre forskellige forsøgsarealer. 

I Fødevareministeriet oplyser fuld-
mægtig Kim Holm Boesen, at ministeriet
har fokus på problemstillingen og følger
den med interesse. Jordkvaliteten er et af
temaerne i resultatkontrakten med Det
Jordbrugsvidenskabelige Fakultet. 
ellen.andersen@pol.dk

Rødderne får sværere ...
Side 5

ELLEN Ø. ANDERSEN

Forskerne er bekymrede for
trusler mod kvaliteten af
den danske landbrugsjord.

Vi mener, at 
der er grund til
at forholde sig
til de proble-
mer, vi påpeger
i rapporten
Seniorforsker 
Per Schjønning

GRÆNSER FOR VÆKST? Store arealer, der dyrkes med den samme afgrøde år efter år, er med til at svække kvaliteten af den
danske landbrugsjord. Mangel på organisk stof og pakning af jorden kan påvirke udbyttet. Arkivfoto. Joachim Adrian
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Globalt
mønster
bag bøn 

N år et hold danske, amerikanske,
nigerianske og indiske forskere
om et par måneder offentliggør

en fælles undersøgelse, bliver der noget
at tale om blandt religionspsykologer og
teologer verden over. For undersøgelsen
viser – så vidt vides for første gang – at det
er muligt på sikkert videnskabeligt
grundlag at måle en række konkrete
aspekter af menneskelig bøn på tværs af
kulturer og religioner.

»Det er en vigtig opdagelse, fordi den vi-
ser, at vi nu har et pålideligt videnskabe-
ligt redskab at arbejde med, når vi for ek-
sempel skal prøve at blive klogere på
eventuelle sammenhænge mellem tro og
helbred på globalt niveau«, siger en af de
danske deltagere i arbejdet, theol.dr.
Niels Chr. Hvidt fra Institut for Sundheds-
tjenesteforskning ved Syddansk Universi-
tet.

Undersøgelsen er gennemført ved
hjælp af et struktureret interviewsystem
konstrueret af de to amerikanske religi-
onspsykologer Bernard Spilka og Kevin
Ladd. Systemet udforsker otte forskellige
typer bønner, heriblandt såkaldt sakra-
mentale bønner som eksempelvis Fader-
vor – samt bønner, hvor en person beder
om højere selvindsigt, større indre ro og
harmoni eller anmoder om guddomme-
lig indgriben i eget eller andres liv. Ende-
lig er der bønner af mindre ydmyg karak-
ter, hvor mennesker – ofte i fortvivlelse
over sygdom – går i rette med Gud.

Disse bønner repræsenterer tilsam-
men tre teoretiske akser: En indadvendt,
hvor hovedtemaet ofte vil dreje sig om
personlig identitet; en udadvendt, der
handler om den bedendes relationer til
andre mennesker; og endelig en opadgå-
ende akse, som andrager personens inti-
me forhold til Gud – især i krisesituatio-
ner.

Langt hen ad vejen er Spilka og Ladds
system bygget op som psykologiske per-
sonlighedstest – også hvad angår krav til
statistisk sikkerhed, fortæller Niels Chr.
Hvidt: »Systemet har tidligere vist sig me-
get pålideligt ved undersøgelse af bøn i
enkeltnationer. Men spørgsmålet var, om
det kunne bruges til sammenligninger af
bønspraksis – og dermed også til belys-
ning af menneskers forventning til Gud –
på tværs af kulturer og religioner. Og det
viser vores undersøgelse, hvor Kevin Ladd
er en af de centrale deltagere, at det kan«.

Mange fællestræk
Ser man på interviewpersonernes bag-
grund i undersøgelsen, tilhørte de dan-
ske og de nigerianske deltagere pinsebe-
vægelsen – en udgave af kristendommen,
der er meget udadvendt i sin gudstjene-
steform – mens de amerikanske deltagere

repræsenterede en blanding af kristne
retninger, og de indiske overvejende be-
kendte sig til hinduisme. Fælles for delta-
gerne var, at de kaldte sig selv troende.

Det hovedproblem, man let løber ind i
ved en undersøgelse af denne art, er imid-
lertid, at stærke lokale kulturfaktorer kan
mudre resultatet, fortæller Niels Chr.
Hvidt: »Ser man eksempelvis på Danmark
og USA, har vi at gøre med to på mange
måder meget forskellige generelle opfat-
telser af religion. Hvor vi i Danmark i høj
grad betragter religion som et privat an-
liggende, er religion i USA en ganske an-
derledes indforstået del af hverdagslivet.
Men de kulturelle forskelle var altså ikke
så stærke, at de umuliggjorde en under-
søgelse af bønspraksis«.

Hvilke bønner var det så, deltagerne i
de fire lande bad?

»Generelt lå de sakramentale bønner
som Fadervor nederst på hyppighedsska-
laen, også i Danmark«, siger Kevin Ladd,
der er ved at gøre tallene op:

»Blandt de bønner, der hyppigt fore-
kom i deltagerlandene, var bønner om
selvindsigt, ro og harmoni – og her lå Indi-

en meget højt på
skalaen. Når det
gjaldt bønner om
guddommelig
indgriben i eget
eller andres liv, lå
de midt på skala-
en i USA, Danmark
og Indien – men
virkelig højt i Ni-
geria. Og nigeria-
nerne var også

den deltagergruppe, der var mest tilbøje-
lig til at gå i rette med Gud. Men ellers må
man sige, at de typer bønner, der er inde-
holdt i interviewsystemet, forekom i alle
lande. Og langt hen ad vejen var det i vir-
keligheden de samme emner, de troende
talte med Gud om«, siger Kevin Ladd.

Forskerne har også undersøgt, hvor
lang tid deltagerne i de fire lande typisk
brugte på at bede en bøn, fortæller Niels
Chr. Hvidt: »Hos inderne var det 4,75 mi-
nutter, hos danskerne 5,38 minutter, hos
amerikanerne 11,26 minutter – mens nige-
rianerne virkelig bad igennem med 32,56
minutter«.

Undersøgelsen skal, når man ser på
Danmark og Nigeria, tages med et gran
salt, påpeger han. For i disse lande tilhør-
te deltagerne udelukkende én bestemt
kristen retning, pinsebevægelsen. Hvilket
betyder, at den bønspraksis, man har fun-
det i disse lande, godt kunne tegne sig lidt
anderledes, hvis man gentog undersøgel-
sen med deltagere fra et bredere udsnit af
samfundet.

»Og det kunne vi faktisk godt tænke os
at gøre«, siger Niels Chr. Hvidt.
henrik.larsen@pol.dk

Nyt forskningsprojekt viser, at det er muligt at må-
le menneskets religiøse kommunikation – bønnen.
Dermed kan man sammenligne vidt forskellige 
religioner på tværs af landegrænser og kulturer.

HENRIK LARSEN

Langt hen ad
vejen var det de
samme emner,
de troende talte
med Gud om
Kevin Ladd, reli-
gionspsykolog

Det frie Gymnasium
holder informationsaften for 
interesserede elever til 10. klasse 
mandag d. 17. januar 2011 kl. 17.00   
i skolens kantine, 
Møllegade 26, 2200 Kbh. N.

Vil du arbejde med medier 
i Mellemøsten?
International Media Support søger to dynamiske kolleger 
til vores aktiviteter i Mellemøsten og Nordafrika:
En project manager med erfaring indenfor medieud-
vikling. Du skal være med til at videreudvikle IMS! 
mediepartnerskaber mellem danske og marokkanske, 
jordanske og muligvis syriske og yemenitiske medier med 
primært fokus på radio og online medier. 
En junior project officer, der skal bistå samarbejds-pro-
jekter i den arabiske region indenfor områderne medie-
overvågning, filmproduktion, samarbejde 
med medie-professionelle sammenslutninger 
og udvikling af online medier.
Stillingen fordrer, at du har flair for tal 
og erfaring med projektudvikling. 
Ansøgningsfristen udløber d. 31. Januar 
kl. 10. Forventet jobstart: marts 2011.
Læs hele opslaget på www.i-m-s.dk

 er Rambøll Management Consultings afdeling for systemiske kurser. 

Book din plads på 86 18 17 22 / info@attractor.dk 

Tag en dynamisk projektlederuddannelser og tø de 
klassiske projektværktøjer op. På 10 dage får du 
bl.a. opkvalificeret din evne til at skabe velfungerede 
projektteams. Du lærer også at se løsninger frem  
for problemer, at veksle mellem styringsformer, at 
koble organisationens strategi til projektets og at 
mestre flere projektlederroller. 

Systemisk  
projektledelseE

Læs
mere
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for problemer, at veksle mellem styringsformer, at 
koble organisationens strategi til projektets og at 
mestre flere projektlederroller. 
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