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Landbrug & Fødevarers Økologivision  
 
Landbrug & Fødevarers overordnede Økologivision er vedtaget i 2010, og består af en hovedsætning og 4 
pejlemærker, samt en følgetekst, der folder budskaberne ud. Følgeteksten er efter ønske fra Virksomhedsfo-
rum for Økologi og Økologisektionens Bestyrelse opdateret i 2014 med en tydeliggørelse af at Landbrug & 
Fødevarer arbejder proaktivt for at fremme økologien. Samt at vi arbejder for at økologien skal give værdiska-
belse for et samlet landbrug. 
 
Danmark – en verden af økologiske løsninger 
- Vi vil være Europas økologiske drivkraft 
- Vi sikrer mangfoldighed i natur og produkter 
- Vi skaber økologi med smag, sundhed og glæde 
- Vi gør økologisk produktion til en god forretning 
 
Danmark – en verden af økologiske løsninger 
Vi tror på en stæk markedsdrevet udvikling indenfor økologien med store forretningsmæssige muligheder for 
eksport såvel som hjemmemarkedssalg. Vi understøtter det politiske mål om en fordobling af det økologiske 
areal i 2020 med fokus på at opbygge en robust sektor. Vi ønsker at økologiens fortsatte udvikling understøt-
tes politisk i forhold til gode rammevilkår, faglig udvikling og opbygning af et stærkt marked som driver for øko-
logisk vækst. Vi går foran med en stærk økologisk produktionssektor, der giver grobund for innovation og ud-
vikling samt værdiskabelse for et samlet landbrug. Udover at producere økologiske varer med høj troværdig-
hed, er det os, der udvikler fremtidens økologiske teknikker - ikke bare inden for fødevareproduktionen, men 
også i indenfor andre områder som fx energiproduktion, emballage, forarbejdning, mv. Vi skaber økologiske 
løsninger indenfor alle relevante områder. 
 
- Vi vil være Europas økologiske drivkraft 
Danmark vil være i front inden for økologisk produktion og markedsudvikling. Vi har et stærkt hjemmemarked 
og er blandt de førende lande på det internationale marked for økologiske produkter – ikke blot på fødevare-
området, men også inden for grøn energi og ”økologisk” teknologi. Vi har fokus på økologi i hele kæden fra 
jord til bord.  
 
- Vi sikrer mangfoldighed i natur og produkter 
Den økologiske produktionsform understøtter naturens biodiversitet og mangfoldighed, ligesom udbuddet af 
økologiske produkter er mangfoldigt i bredde og dybde og matcher forskellige forbrugersegmenters behov og 
efterspørgsel.   
 
- Vi skaber økologi med smag, sundhed og glæde 
Økologisk mad skal give forbrugerne gode smagsoplevelser og oplevelser på landet, der understøtter glæden 
ved det gode økologiske måltid. Det gode økologiske måltid er koblet med trends inden for madkultur – til 
hverdag og fest. Der er i hele kæden fra jord til bord fokus på videreudvikling af kvalitet, fødevaresikkerhed og 
sundhed i naturlige produkter med færrest mulige tilsætningsstoffer.  
 
- Vi gør økologisk produktion til en god forretning 
Økologi er et stærkt forretningskoncept, hvor det giver god økonomi at tage ekstra hensyn til dyr, natur, miljø 
og klima. Med økologisk rådgivningssystem og forskning i verdensklasse forbedrer vi løbende bæredygtighe-
den og produktiviteten og arbejder hen imod en større grad af genanvendelse og optimal udnyttelse af næ-
ringsstoffer og andre ressourcer.  – bl.a. ved etablering af biogasanlæg, udnyttelse af restprodukter fra Føde-
vareindustrien og de private husholdninger.  
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Landbrug & Fødevarers Økologistrategi for 2014-2017  
 
Landbrug & Fødevarers Økologistrategi 2014-17 bygget op om 4 indsatsområder, der af-
spejler de udfordringer, organisationen vil arbejde med i de kommende år. Under hvert 
indsatsområde er defineret en række delmål samt konkrete aktiviteter, der skal sættes i 
værk i strategiperioden.  
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