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Beretning for Økologisektionen 2021  

Ved formand Hans Erik Jørgensen og Økologichef Kirsten Lund Jensen 

 

Velkommen  

Atter en gang velkommen til Økologisektionens årsmøde.  

Hvor er det godt at se jer alle sammen.  

Jeg håber, vi får en rigtig god debat i dag,   

Og at vi alle går inspireret og en lille smule klogere herfra.   

   

Jeg vil begynde med at sige et STORT TAK til alle vores sponsorer.   

I gør det muligt, at vi kan holde det her møde. 

Tak for det!  

 

I løbet af dagen vil I få mulighed for at høre lidt  

fra nogle af dem her fra scenen.  

Og ellers… gå over og snak med dem i pauserne. 

De står lige herover.   

  

Vigtige milepæle i 2021 

Det har været et usædvanligt år, 

som corona jo i den grad har sat sit præg på.  

Men det har også være et meget, meget travlt år,  

hvor der har været store ting på spil, som vi har arbejdet rigtig meget med:   

 

Det gælder bl.a.  

Nyt Innovationscenter, Landbrugsforhandlingerne, Den nye CAP-reform, Nye EU-regler,  

Udfasning af konventionel husdyrgødning og meget, meget mere.  

Jeg vil i min beretning komme omkring det hele,  

og de mange resultater, der er landet,  

og som har betydning for vores produktion i de kommende år.   

 

Den grønne omstilling 

For det er betydningsfulde ting,  

som alle peger hen på den store transformation,  

vi står overfor - nemlig: 

Den grønne omstilling af vores erhverv.  

  

Vi kan ikke fortsætte med bare at gøre, som vi plejer.   

Vi skal sadle om.  

Det gælder vores forbrug,  

men så sandelig også måden, vi producerer fødevarer på.   

Vi skal derfor alle være indstillet på store forandringer,  

der griber helt ind i vores hverdag.  

 

Så det gælder om ikke at være fremtidsforskrækket.  

Men om at have evne og lyst til forandring.  

Om at se muligheder frem for begrænsninger. 
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Vi skal bl.a. til at se på dyrkning af jord og planter  

på en anden måde, end vi har gjort indtil nu.  

Vi skal ikke kun se på, hvad vi tilfører,  

men også, hvad jorden kan af sig selv…  

hvis vi altså behandler den rigtigt.  

Vi skal lære at bruge planter 

som redskaber i den grønne omstilling.  

 

Vi skal se forretningsmuligheder i at dyrke nye afgrøder… 

Vi skal have mere mangfoldige sædskifter, 

plante flere træer 

og binde mere CO2 

Vi skal reducere vores klimaaftryk 

og udvikle bæredygtig økologisk produktion.  

 

Jeg er overbevist om, 

at vi kan blive verdensmestre i grøn omstilling.  

Men vi skal i træningslejr og give den gas.    

For selvom vi er gode –  

er vi vist stadigvæk kun på begynderholdet i grøn omstilling.   

 

Året der gik – og prisen på grisen  

Men inden jeg fortæller om alle vores resultater  

og ting vi arbejder med  

vil jeg lige dvæle lidt ved den aktuelle situation.  

 

Høsten 2021 er nu fortid.     

Den har været lidt af en blandet fornøjelse  

Med for lidt og for meget vand.   

Nede på Sydfyn har der godt nok været meget vådt ind i mellem.  

 

De fleste steder er udbytterne heller ikke   

noget at råbe hurra for, 

det samme gælder kornpriserne.  

 

Men markedet retter sig stille og roligt.  

Det ser vi allerede nu.  

Men der er stadig usikkerhed om, hvordan det ender. 

Faktisk melder grovvarebranchen, 

at der stort set ikke handles økologisk korn i Vesteuropa lige nu. 

Alle lur-passer lidt  

i forventning om, at priserne vil stige.   

 

For de økologiske proteinafgrøder ser priserne jo ganske gode ud.  

I lang tid har de ligget på et højt niveau   

og det ser ud til at fortsætte.  

De fornuftige priser skyldes bl.a.  

at der fortsat ikke strømmer store mængder kinesisk soja ud i verden,  

men så sandelig også det faktum,  

at vi har fået øjnende mere op for 
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at mere bruge lokaldyrket protein herhjemme.  

 

Animalske marked 

Hvad angår den økologiske mælkepris, så forventes der ikke større udsving.    

Mejerierne forventer, at afsætningen i løbet af året  

kommer op på niveau, som før corona-nedlukningerne.     

Det kræver dog,  

at hoteller og restauranter ikke må lukke ned,  

men får den nødvendige arbejdskraft,  

så de kan give den fuld skrue 

med arrangementer her op til jul. 

 

Når det gælder økologisk grisekød og oksekød,  

så ser markederne aktuelt fornuftige ud  

og der meldes om god efterspørgsel. 

Afsætningsselskaberne har dog ikke aktuelle planer 

om at tage nye leverandører ind.  

 

Afsætning i et år med corona  

Med det sagt om de nuværende udsigter,  
synes jeg dog også lige, 
vi skal kigge tilbage på situationen i begyndelsen af året. 

 

Endnu engang gik vi ind i en periode med  

lukkede restauranter, kantiner, højskoler. 

Og der måtte igen, igen tænkes ud af boksen. 

 

Det gjaldt både for vores store virksomheder  

men så sandelig også for gårdbutikkerne 

og alle dem, som afsætter en del af deres produktion direkte.  

Det har været fedt at se,  

hvordan mange af jer med lokal afsætning 

virkelig har formået at vende situationen  

og få noget godt ud af noget møj.   

 

Jeg vil ved samme lejlighed også gerne  

sige tak til vores store virksomheder  

for jeres omstillingsevne i en svær tid.   

I har været supergode til 

at få flyttet produktion fra foodservice til detailled.  

 

Det har betydet,  

at selvom der har været 20 pct. nedgang i foodservicesalget i 2020,  

så opnåede vi alligevel samlet set  

det største økologi-salg nogensinde på i alt 18 milliarder kr. herhjemme.  

Og samme mønster ser vi forhåbentlig, når 2021-tallene dukker op.  

 

Ny strategi  

Når vi tænker udvikling af vores forretning  

Uanset om det er hjemme på bondegården eller i virksomheden  
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er det vigtigt, vi både sætter det korte og det lange lys på.  

Det korte lys, fordi vi også skal kunne betale vores regninger i morgen.     

Men vi skal også huske at tænke forretning 2, 5 og 10 år ud i fremtiden.  

Og derfor er vi nødt til at sætte det lange lys på:  

Hvilke samfundsdagsordner skal vi levere på?    

Og hvor er forbrugerne på vej hen?  

 

Og det er netop det, vi gør 

i Landbrug & Fødevarers nye Økologistrategi for de næste tre år.   

Det er en strategi, som blev lanceret i januar 

Og som vi i bestyrelsen har lagt mange kræfter i.  

 

Baggrunden for indholdet i vores strategi 

Vores udgangspunkt har været, 

at verden står overfor store forandringer, 

når det gælder fødevareproduktion.  

 

Klimaudfordringer, biodiversitetskrise, 

jorde, der ikke er så frugtbare, som de var engang,  

og mange andre udfordringer, som kalder på handling.  

 

Derfor mener vi i Økologisektionens bestyrelse,  

at vi skal tættere på økologiens værdier og principper  

Det er vores klare overbevisning, 

at det forventer mange af fremtidens forbrugere også,  

hvis økologiske fødevarer skal være deres foretrukne valg.   

For hele fødevaresektoren udvikler sig med en susende fart i disse år. 

Derfor har vi sat os mål om at drive en udvikling 

og fremtidssikre den økologiske produktion.  

Vi har kort sagt lagt os i selen for 

at være verdensmestre i udvikling af bæredygtig økologisk produktion  

samtidig med at vi skaber gode forretningsmuligheder 

både for os landmænd og vores virksomheder.  

Et udpluk af 38 strategiske mål 

Og to-do listen er lang.  

Med i alt 38 strategiske mål har vi sat os for  

at sætte skub i udviklingen af fremtidens økologi.  

 

Der ligger eksemplarer af strategien på jeres borde. 

Jeg vil opfordre jer til at tage et eksemplar med hjem og se nærmere på den.  

Her vil jeg her blot komme med nogle overskrifter: 

Klima og bæredygtighed  

Vi skal styrke økologiens bæredygtighed og sænke vores klimaaftryk. 
Inden længe – formentlige i begyndelsen af det nye år lancerer SEGES og 
Økologisk Landsforening Landbrugets Klimaværktøj.  
Et værktøj, der kan beregne klimaaftryk på bedriftsniveau,  

Både pr. hektar og pr. produceret enhed.  
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Klimaværktøjet har også et katalog af virkemidler,  

vi kan tage i brug, når vi skal forbedre vores klimaaftryk. 

 

Det bliver rigtig godt.  

Lige nu går vi alle og gætter lidt om hvor vi sætter vores klimafodspor.  

Det samme gør vores efterhånden lidt ældre rengøringsdame Birgit – også.  

Som for øvrigt også hører høj musik.  

Hun er meget overbevist om, at veganere prutter meget mere end køerne  

 

Men uanset hvad, så har lagt hos i selen for  

at styrke ressourceeffektiviteten i den økologiske produktion.   

Derfor har vi sat os mål om at løfte de økologiske markudbytter med 5 pct.  

og forbedre foderudnyttelsen med 3 pct. point hos økologisk husdyr.  

For det er nødvendigt, at vi får mere ud af mindre,  

når det handler om at være mere klimaeffektive.  

  

  

Økologiens værdier og principper 

Og så skal vi, som jeg sagde lige før  

tættere på økologiens værdier og principper. 

Vi skal have fokus på godt økologisk landmandskab  

og værdien af et sundt sædskifte og en frugtbar jord.  

Det kan vi komme langt med.  

 

Vi arbejder på at få indfaset flere recirkulerede næringsstoffer i økologien 

Og som I alle ved, vil vi begrænse brugen af u-afgasset ikke økologisk husdyrgødning.  

Men det er det emne kommer jeg tilbage til.  

 

Udfordre vanetænkning 

Vi skal også ryste vores fasttømrede måder at tænke markdrift på.  

Og dykke ned i nye muligheder. 

 

Vi skal være nysgerrige og undersøge:  

Hvad virker? Og hvad virker ikke?  

Og hvad kan måske komme til at virke, hvis vi lige gør sådan og sådan!  

Lav gerne også en masse små forsøg hjemme hos jer.   

Det gør vi meget hos os.   

Det er ski´ sjovt, og vi bliver klogere.   

 

I sommer lavede vi for eksempel et forsøg med bladcikorie og kløver i bunden. 

Her kunne grisene ligge i skygge,  

der var mad til dem i bunden af marken 

Der blev bundet kulstof,  

Og det gav velfærd for både biodiversitet og husdyr.  

Vi fik også et lavere forbrug af foder og måske… 

 havde det også en positiv effekt på klimaet.  

Alt sådan noget, skal vi blive klogere på i fremtiden.   

 

Vi skal derfor også se på mulighederne i skovlandbrug og regenerativt jordbrug,  

I stribedyrkning og polykultur og alt muligt andet, 
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som måske kan bidrage til rejsen mod et klimaneutralt landbrug.  

 

Skovlandbrug – det kan noget,  

når det gælder klimatilpasning, 

prøv lige at se denne her lille film, fra vores nye innovationscenter.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=LUunItmsY34     

 

OG så skal vi selvfølgelige hele tiden give dyrevelfærden  

et serviceeftersyn.  

Ligesom vi skal fastholde økologiens styrkeposition på markederne 

samtidig med at det er en god forretning for os landmænd. 

Derfor har vi også sat os det mål, 

 at den gennemsnitlige afkastningsgrad skal stige 

med mindst 0,3 procentpoint frem mod 2023.   

  

Der arbejdes på livet løs  

Og tro nu ikke, at det bare er papir, der ligger og samler støv.  

Nej, der arbejdes på livet løs i hele organisationen 

på at finde svar og løsninger, så vi kan nå vores ambitiøse mål.   

 

De faglige udviklingsprojekter har indtil 1. oktober  

ligget hos SEGES Økologi Innovation.   

De er nu overført til Innovationscenter for Økologisk Landbrug.    

Innovationscenter for Økologisk Landbrug 

Hvor var det fedt, da vi i begyndelse af måneden 

kunne åbne dørene til det nye Innovationscenter.  

Det nye kraftcenter for udvikling af økologien.  

Her har vi samlet alle de gode, dygtige faglige medarbejdere 

fra SEGES ØKOLOGI INNOVATION og Økologisk Landsforenings landbrugsafdeling.  

 

Det er virkeligt et stærkt set-up, vi har fået.  

Og vi er overbeviste om, at ved at samle kræfterne 

står vi meget stærkere.  

 

Centreret er blevet en realitet 

takket være en bevilling på finansloven 2021 

og en stor vilje fra Landbrug & Fødevarer og Økologisk Landsforenings side for 

at det her bare skulle lykkes. Til gavn for økologien.  

Der er på Finansloven afsat 40 mio. kr. over en fireårig periode til centret. 

 

Her ser I et billede af bestyrelsen bag Innovationscenter for Økologisk Landbrug.   

Her er både Landbrug & Fødevarer og Økologisk Landsforening 

repræsenteret  

sammen med fageksperter indenfor såvel økologi som virksomhedsledelse mv.  

Sammen skal vi skal sætte kursen for arbejdet i det nye kraftcenter. 

Det glæder jeg mig virkelig meget til. 



Side 7 af 18 
 

  

 

Økologisektionen og ØL 

I forbindelse med det nye innovationscenter er det vigtigt lige at slå fast:   

Innovationscenter for Økologisk Landbrug er ikke en fusion 

af Landbrug & Fødevarer og Økologisk Landsforening.  

Vi er stadig væk og vi forbliver 2 foreninger 

med hvert vores politiske arbejde og markedsaktiviteter.  

 

Innovationscentret handler alene om fagligt samarbejde til gavn for økologien 

– om at få udvikling og viden ud til landmanden.  

Jeg håber, I vil føle ejerskab til centret - for det er jeres!  

Innovationsbidrag 

Nu vi taler innovation og faglig udvikling.  

Så vil jeg gerne sige en rigtig stor tak til alle jer,  

som har betalt økologisk innovationsbidrag.  

Knap 40 pct. af jer har betalt.  Det er vi rigtig glade for.    

I vil ligesom i 2020 

få en udførlig rapport om, 

hvad pengene er blevet brugt til at sætte i gang.  

Og I vil få de samme tilbud om, at gøre jeres indflydelse gældende 

Sektor Økologi vil fortsætte med at opkræve Innovationsbidrag,  

så vi kan sætte det nye Innovationscenter 

til lave flere spændende og relevante projekter 

til gavn for den økologiske udvikling.  

Og så vi også stadigvæk kan være med i faglige aktiviteter 

på tværs af sektorerne i regi af SEGES. 

 

Udfasning af konventionel husdyrgødning 

Det er ikke nogen hemmelighed, 

at vi i Økologisektionens bestyrelse 

og senere i aftalekredsen omkring brancheanbefalingerne 

har truffet nogle beslutninger, som ikke alle er enige i! 

Det gælder økologernes brug af konventionel husdyrgødning. 

Ja, der er vist nogle, der mener, at vi direkte har tabt sutten  

Derfor udfasning 

Men beslutningen om gradvist at udfase brugen af  

konventionel husdyrgødning fra gødningsåret 2022, 

det er en nøje og velovervejet beslutning.  

En beslutning, som vi længe har talt om og regnet på.  

Ja faktisk siden 2008. 

Og det er faktisk ikke særlig længe,  

at man har måtte bruge så meget konventionelt kvælstof i økologien, som man må lige 
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nu.  

Ej heller i andre lande  

 

Årsagen til at vi har truffet beslutningen  

drejer sig helt overordnet set om, 

at vi ønsker at værne om økologiens troværdighed  

og forbrugernes tillid til os.  

Vi bliver nødt til at sætte det lange lys på og handle.   

Det er rettidig omhu.  

Heldigvis bakker vores afsætningsselskaber  

– dem, som har kontakten til forbrugerne og markedet - 

op om vores beslutning.  

Lige nu er København og Århus Universitet 

i samarbejde med Landbrug & Fødevarer  

ved at undersøge forbrugernes holdning til recirkulering af næringsstoffer.  

Her viser en undersøgelse blandt økologiske forbrugere,  

at brug af konventionel gødning kan være problematisk.  

De økologiske forbrugere har nemlig en forventning om,  

at det som indgår i det økologiske kredsløb, også er økologisk.   

Det understøtter vigtigheden af vores beslutning.  

Her vil jeg lige bringe stoppe op og min gamle mormor på banen.  

Og hvorfor nu det?  

Jo, min mormor røg én cigaret hver søndag eftermiddag  

– men kun én og kún om søndagen.  

En principfast gammel dame.  

Vi bliver også nødt til at være principfaste.  

Også selvom det ikke er det mest bekvemme.   

 

I økologiens værdier og principper,  

der hører konventionel husdyrgødning ikke hjemme. 

Vi bliver derfor nødt til at være fagligt nysgerrige  

Og tage hele værktøjskassen i brug og sammen finde løsninger.  

Vi skal gå foran – så andre ikke tvinger noget ned over hovedet på os lige om lidt.  

 

Nye EU-regler 

At vi sætter det i værk nu 

skal også ses i sammenhæng med 

at der i 2022 kommer nye skærperede regler til de økologiske sædskifter.  

Via EU-reglerne kommer der krav om 

at der i de økologiske sædskifter skal være   

minimum 20% kvælstoffikserende afgrøder  

og mindst 50% kulstofopbyggende afgrøder. 

For nogen af jer, bliver det nemt at implementere, 

for andre bliver det vanskeligere.  

Det er vi godt klar over.  
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Den faglige arbejdsgruppe 

Derfor har vi også  

i det sidste års tid  

holdt mange møder med de faglige briller på 

med både økologiske planteavlere og økologikonsulenter.  

På baggrund af input fra møderne,  

har vi løbende justeret kravene,  

så de kan favnes bredere i erhvervet.   

Men der vil stadig være nogle, som vil synes,   

at de nye krav virker meget indgribende.  

 

Vi vil stadig arbejde på at få indsamlet og delt de faglige erfaringer.  

Bl.a. skal vi i eftermiddag  

snakke om fremtidens planteproduktion og høre om,  

hvordan nogle økologiske planteavlere tackler udfordringen. 

Også på Økologikongressen til november dykker vi ned i emnet. 

Husk det er 25.-26. november. Det bliver en super god kongres   

med masser af ny faglig viden at tage med hjem i rygsækken.  

 

Flere tilladte gødningsstoffer 

Vi arbejder også ihærdigt og målrettet på 

at få gjort flere recirkulerede næringsstoffer tilladte 

og tilgængelige på det såkaldte bilag 1.  

Vi håber, at det lykkes at få tilpasset EU-reglerne på området i første halvdel af 2022. 

 

Fra Innovationscentret er et nyt Danmarkskort på vej.  

Det viser, hvor der er tilgængelige økologiske næringsstoffer.  

Og i hvilke mængder.   

Biogas 

Og så er der biogassen, 

der er del af svaret på fremtidens nærrigsstofforsyning. 

På kortet her ser I – at hele Danmark efterhånden er ved at være dækket ind. 

Dog er Nordvest Sjælland og Nordsjælland udfordret.  

Fra Solrød Biogasanlæg på Sjælland lyder meldingen  

at de allerede nu kan levere til økologer.  

Og anlægget i Køng forventes at være i drift 1. april  

og dermed klar til at levere til gødningssæsonen 22/23.  

Men der meldes også om logistiske udfordringer 

i forhold til at kunne opbevare den afgassede gylle ude på gårdene.  

Så vi skal nok vænne os til 

at det ikke kun er husdyrproducenter, der skal have gylletanke. 

Det skal planteavlere også, hvis de gerne vil gøde med  

flydende organisk gødning fra et biogasanlæg  
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Det bliver en økonomisk udgift at få sådanne tanke etableret. 

Derfor skal vi også have set på,  

om der er behov for,  

at der iværksættes nogle initiativer,  

der kan støtte op om den udfordring.  

Og så skal vi også lige huske den mulighed, der ligger i Øgro. 

  

Landbrugsaftalen 

Landbruget har jo fyldt rigtig meget i det politiske landskab 

med en masse forhandlinger om vilkårene for vores fremtid.  

Med landbrugsaftalen er det tydeligt:  

Den grønne omstilling står for døren.   

Det er en aftale, hvor økologien står rigtigt stærkt  

som virkemiddel i den grønne opstilling.  

Det er jeg rigtig glad for.  

Der var spænding til det sidste om,  

hvorvidt det lykkedes at lave 

en bred aftale med næsten alle folketingets partier.  

Det gjorde der heldigvis. 

Det giver ro på bagsmækken og klare linjer at styre efter.  

 

Jeg vil gerne rette en kæmpe tak til  

Landbrug & Fødevarers store indsats for 

at få alt til at lande 

på en samlet set god måde for hele erhvervet.  

Der har været knoklet gennem lang tid.  

Man må sige, at vores nye formand for L&F  

Søren Søndergaard har fået sin ilddåb.  

Du kan ikke have siddet stille mange sekunder  

siden du blev valgt i november, hvor Minksagen rullede.  

Du har formået at samle hele erhvervet  

og fået alles interesser med ind i landbrugsaftalen.  

Jeg vil også gerne rette en særlig tak til Kirsten Lund Jensen 

for at hjælpe til med at få det, 

der handler om økologien godt på plads.  

Og hvorfor så ikke byde velkommen til vores fødevareminister.  

Han har jo desværre måtte melde afbud i egen person,  

da de har et møde i regeringen i dag.  

Men han har sendt denne hilsen til os. Den skal vi lige se.   

[Videohilsen fra ministeren] 

Tak til Rasmus Prehn for alle disse pæne ord.  
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Det er fedt, at vi har en minister og en regering,  

som bakker så meget op om det, vi knokler med hver dag...  

I foråret var jeg så heldig at Rasmus Prehn  

lagde vejen forbi Risbjerg Landbrug 

til et økologisk bondegårdsbesøg som opvarmning 

til forhandlinger om landbrugspakken.  

Det var fedt at vise ham, alt det vi arbejder med og få en god økologisnak.  

Og nu vil jeg give ordet til dig Kirsten (Lund Jensen), så du kan gå lidt mere i detaljer med 

landbrugsaftalen.  

@Kirsten: Tak Hans Erik – Det vil jeg gøre.  

CAP 2023 

Helt overordnet indgår udmøntning af CAP23 som en del af aftalen.  

Her lykkedes det heldigvis i den endelige aftale 

at sikre en langt større andel nationale midler  

til udtagning af lavbundsjord, så der fortsat kan ydes landbrugsstøtte  

til mange andre vigtige tiltag.  

Herunder de eco-schemes, som fremover  

kommer til at erstatte den grønne komponent.  

 

Økologisk arealtilskud  

Det indgår også i landbrugsaftalen,  

at ordningen for økologisk arealtilskud fra 2023  

bliver sådan et ecoscheme, med årlige tilsagn under søjle I.  

Det er glædeligt for økologien,  

at der er afsat 3.556 mio. kr. til eco-scheme for økologisk arealtilskud.  

Det betyder, at man kan videreføre 

støtten på det nuværende niveau. 

Vi er også rigtig godt tilfredse med, 

at et tidligere ønske fra regeringen  

om at forhøje omlægningstillægget 

ikke længere er del af aftalen. 

Det mener vi nemlig ikke er den rigtige vej at gå,  

hvis vi skal have en langtidsholdbar omlægning.  

Faktisk vil vi helst helt af med omlægningstillægget. 

Så vi er glade for, at de har lyttet til os.  

 

Målrettet regulering af N 

I lang tid hang en sort sky hang hen over økologien  

med udsigten til målrettet regulering. 

For det så ud til, at økologer ville blive rigtig hårdt ramt,  

da der var lagt op til en procentuel reduktion af kvælstofmængden.   

Derfor er vi meget lettede over,  

at målrettet regulering af kvælstof  

ikke blev, som der først var lagt op til.  

For det kunne virkelig have ramt  

økologer i nogle områder meget hård og urimeligt. 

Derfor er det også rigtig godt 
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at der nu skal ske en evaluering af det faglige grundlag  

og at reguleringen i første omgang vil ske gennem kollektive virkemidler.   

Strategi for regeringens økologiske mål 

Landbrugsaftalen bekræfter regeringens ambitionerne om 

at fordoble det økologiske areal frem mod 2030,  

Det nye gode er, 

at det nu står sort på hvidt 

at der skal udarbejdes en strategi for, hvordan vi kommer derhen.  

En strategi for, hvordan vi med en markedsdreven tilgang 

får fordoblet efterspørgslen, forbruget og eksporten, 

sådan at det hele hænger sammen 

med en fordobling af det økologiske areal.  

Vi glæder os til at arbejdet sættes i gang i ministeriet 

og kommer naturligvis gerne med input  

Skovlandbrug mv 

Det glæder os også rigtigt meget 

at man vil støtte og se nærmere på, 

hvilke muligheder, der gemmer sig i skovlandbrug og regenerativt jordbrug  

for at drive landbrug på en mere klimavenlig måde.  

Det er dejligt, at vi også lægge kræfter i nye dyrkningssystemer,   

når det gælder om at finde nye måder at drive bæredygtigt landbrug på.  

Fond til plantebaserede fødevarer 

Et af aftalens fokusområder er plantebaserede fødevarer… 

I de kommende eco-schemes i EU's fremtidige landbrugspolitik  

er afsat 580 mio. kr. til plantebaserede fødevarer.  

Der er også indgået aftale om  

at etablere Fonden for Plantebaserede Fødevarer,  

hvor der afsættes 75 mio. kr. årligt til blandt andet  

sortsudvikling, dyrkning, forarbejdning, uddannelse og vidensformidling.  

 

I aftaleteksten står der, at det tilstræbes at mindst halvdelen af fondens midler  

øremærkes til plantebaserede økologiske fødevarer.  

Vi er selvfølgelig glade for,  

at en del af midlerne øremærkes til økologiske projekter,  

men vi er ikke tilfreds med,  

at midlerne til den nye fond tages fra Promilleafgiftsfonden.  

Det synes vi faktisk er helt forkert, da der jo fortsat er rigtig mange andre områder,  

som kræver faglige indsatser.  

Hvad bliver der af kødet? 

Det er svært at forestille sig, 

hvordan en gennemsnitlig dansker spiser om 10 år. 

Men der er nok igen tvivl om, at der vil være mindre kød  

og mere plantebaseret mad på tallerkenen. 

Som Jais Valeur for nylig var ude at sige  

”Oksekød bliver det nye champagne”. 
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Sådan forventer vi også  

man vil se på kød fra økologisk opdrættede dyr generelt. 

Man vil spise mindre kød, men bedre kød.  

Og her er kød fra økologiske dyr opdrættet med høj dyrevelfærd jo et godt bud.  

Og samtidig vil efterspørgsel efter kød stige på globalt plan i takt med 

at flere bliver løftet ud af fattigdom. 

Så vi tror ikke at kød er fortid. 

Og det er jo heldigt.  

Vi skal i al snakken om plantebaseret kost 

også skal huske på, at husdyr er værdifulde i det økologiske landbrug. 

I den gode balance mellem mark og stald.   

 

Eksport 

Når vi taler eksport af økologi  

så fylder eksport af animalske produkter det meste i eksportstatistikkerne.  

Men også dansk grønt er også på vej ud i verden fx snackgulerødder. 

 

Under corona-lockdown har Landbrug & Fødevarers 

eksportaktiviteter været sat på vågeplus. 

Og man har brugt al mulig kreativitet for at sætte digitale events op.  

Bl.a. holdt vi en digitalt fremstød for den finske detailhandel,  

hvor finske indkøbere fra hjemmekontorerne  

mødte de danske producenter fra et studie i Vejle.  

Alt i alt hører vi fra virksomhederne, at det har gået tilfredsstillende med eksporten under 

coronakrisen. 

Heldigvis er store dele af verden nu åben igen.   

Vi ved, at virksomhederne ser frem til igen at komme ud  

og møde kunderne på eksportmarkederne og skabe nye kunderelationer.  

 

Vores markedsafdeling har lige været på Anuga 

verdens største fødevaremesse i Tyskland 

 – som er vores største eksportmarkedet 

Her havde vi en stor økologistand med 24 virksomheder  

i samarbejde med Bio Aus Dänemark.  

  

Økologiarbejde i EU 

Og nu vi er ved det internationale,  

så har økologiarbejdet i EU har igen i 2021 haft en høj prioritet. 

Og vi bruger mange kræfter på 

at få påvirket de fælles beslutninger, så tidligt som muligt i forløbet.  

Med Lone Andersen som formand for økologiarbejdsgruppen 

i EU's største landbrugsorganisation Copa og Cogeca 

og med god assistance fra medarbejdere i vores bruxelleskontor  

og fra Axelborg med bl.a. Lars Holdensen er vi godt kørende.  

 



Side 14 af 18 
 

  

Der er dog altid tale om langstrakte forløb 

og et arbejde, som kræver god tålmodighed.  

 

Til januar træder EU's ny økologiforordning i kraft  

– vi gav vores første input til den proces i slutningen af 2012.  

I år har vi særligt arbejdet for,  

at der også fremover bliver muligheder for  

på tilfredsstillende vis at foretage parasitbehandling i den økologiske ægproduktion,  

uden meget store tab for ægproducenterne og forringet velfærd for hønerne. 

 

Nu kommer der fokus på de meget ambitiøse økologimål 

i Kommissionens Jord til Bord strategi om 25 pct. økologisk areal i EU inden 2030.  

 

Den udvikling vil vi naturligvis arbejde for bliver markedsdrevet,  

men vi vil også arbejde for, at markedet bliver stimuleret, 

og at der sættes midler af til forskning og innovation  

der kan forbedre vores økologiske produktion.  

Konkret vil vi arbejde fastholde eller endda styrke de markedsfremmeindsatser,  

der løftes via Fonden for Økologisk Landbrug. 

Vi vil også arbejde for at sikre midler 

til forskning via det økologiske forskningscenter ICROFS,  

samt at få videreført indsatserne i vores nye Innovationscenter frem til 2030. 

 

Vi vil samarbejde med EU-Kommissionen om den aktionsplan  

der skal hjælpe med at nå økologimålene,  

og vi vil også involvere os i EU's biodiversitetsstrategi for at sikre,  

at vi som økologer er stærke bidragsydere til stærke og mangfoldige økosystemer.  

Vi skal gå forrest her. 

 

@Hans Erik (afbryder Kirsten)   

Ja Kirsten, der bliver en masse strategier 

vi skal have til at gå i takt.  

Men fedt, at der bliver langt skinner ud  

og vi ved, hvor toget skal køre hen:  

Nemlig mod mere økologi både i Danmark og EU. 

Så vi må bare til at komme derud af.   

 

Noget, der bliver virkelig vigtigt på den rejse er, 

at vi får efterspørgslen til at følge med.  

Så vi landmænd hele tiden kan komme af  

med vores produkter til en fornuftig pris.  

OG så skal vi naturligvis producere det, forbrugerne efterspørger  

 

Plantebaserede fødevarer  

Og her må vi nok se i øjnene,  

at de plantebaserede fødevarer vil vækste.  
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Så vi skal bare se at komme ud over stepperne. 

Heldigvis har vi allerede sadlet hesten, og vi er klar.  

Der er allerede dyrkningsforsøg i gang med lupiner, ærter, hestebønner osv. 

Der bliver set på gamle sorter og udenlandske sorter  

fra samme klimaområder som det danske.  

Måske skal de skal støves af og få et nyt liv?  

Der bliver også rørt i gryderne for at teste smage, 

for det hele skal jo gerne ende op i noget der smager rigtig godt  

og som naturligt vil indtage en plads i ugeplanen for danskernes kost.  

Landbrug & Fødevarer, SEGES og Økologisk Landsforening  

har netop lavet projektet: Bælg og Business  

hvor man dels har set på dyrkning af forskellige proteinafgrøder 

men også på en række succesfulde workshops parret landmænd og virksomheder, der 

efterspørger plantebaserede proteiner.  

Her ser i et kort – over hvem der dyrker økologisk proteiner og virksomheder der 

forarbejder dem til plantebaseret kost.  

Økologi i landbrugsuddannelsen 

Med en ambition om at fordoble det økologiske areal 

er det endnu mere nødvendigt end nogensinde før  

at hæve det økologiske kompetenceniveauet hos fremtidens landmænd. 

Derfor er det også med stor glæde 

 vi modtog nyheden om,  

at det Faglige Udvalg for Jordbrugets Uddannelser planlægger 

at introducere et speciale i økologi  

på linje med de andre specialefag på landbrugsuddannelsen 

Det er noget vi sammen med Økologisk Landsforening 

har lagt pres på for at skulle ske i flere år.  

Nu ser det ud til at lykkes fra skoleåret 2023 

Vi tror på, at et økologisk speciale 

vil give fremtidens landmænd, der skal arbejde med økologi et bedre fundament.  

For det at drive et økologisk landbrug er bare  

så meget anderledes end at drive et konventionelt landbrug.  

Det er et helt nyt mindset, man skal have ind under huden.  

 

Med et øget fokus på økologi i landbrugsuddannelsen 

vil vi også se, hvordan vi kan understøtte lærerne 

med undervisningsmaterialer og efteruddannelse. 

Bl.a. vil vi oprettet en såkaldt ekspertgruppe for lærere 

der underviser i økologi  

og vi lancerer en ny digital portal med undervisningsmaterialer 

om økologi målrettet landbrugsuddannelsen.    

Netværk for unge økologer 

Vi vil fra Økologisektionens side rigtig gerne understøtte unge, 
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der interesserer sig for økologi.  

Derfor er det også rigtig fedt 

at vi har fået vores netværk for unge økologer op at stå.  

Her samler vi unge på tværs af skoler og giver dem  

et forum for at nørde økologi sammen på deres egne præmisser.  

Her kan I se, hvor man melder sig til.  

Ellers gå hen og snak med Søren Vang, der koordinerer netværkets aktiviteter.   

Fremtiden – økologi   

Hvis vi ser tilbage på landbruget,  

som det så ud for 10, 20 eller 30 år siden.  

Så bliver vi virkelig bekræftet i, at vi er et erhverv, der  altid er på vej. 

 

Jeg kan ikke lade være med at sammenligne økologien med musikken.  

Et af mine yndlingsprogrammer er Toppen af Poppen.  

Her kan man se, hvor meget musikerne knokler 

for at nå dertil, hvor de er i dag. 

Ligesom vi også gør i landbruget.   

 

Desværre så snubler man også en gang imellem… 

 

Det må man virkelig sige, at Landbrug & Fødevarer har gjort 

med håndtering af DanBred sagen.  

Det er en dårlig og rodet sag,  

som vi skal tage ved lære af og sikre aldrig kommer igen.   

Det er rigtig trist og træls, 

at vores adm. direktør Anne Arhnung har valgt at trække sig.  

Vi kommer til at savne hende. 

Meget.   

For hun var virkelig dygtig og ordentlig.   

 

Men jeg er overvist om, alt nok skal blive godt igen  

Og mange er nok også blevet en del klogere,  

Vi er blevet ekstra opmærksomme på værdien af diversitet i vores bestyrelse.  

Det gælder både, hvad angår alder, køn og produktionsgrene. 

Her har jeg været rigtig glad for vores bestyrelse 

som er rimelig bredt sammensat på alle parametre.  

Det håber jeg kan fortsætte fremover. For det giver virkelig noget til arbejdet  

at ikke alle er ens.  

 

Det er vigtigt for mig at slå fast med syvtommer søm,  

at jeg er rigtig glad for det gode set-up  

vi i Landbrug & Fødevarer har omkring økologien.  

Vores tætte bånd til foreningerne  

og vores dygtige økologirådgivere i DLBR.  

Og nu vores nye Innovationscenter.  

 

Med landbrugsaftalen har økologien – som jeg tidligere har sagt 

fået et kæmpe skulderklap.  
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Derfor vil jeg også meget gerne opfordre jer, 

som måske tænker på at lægge tilbage,  

fordi I nu synes,  

det bliver for bøvlet med de nye regler.  

Tænk jer godt om, endnu engang.   

Økologien har aldrig haft så stærk medvind  

– hverken politisk eller hos forbrugerne.  

Der tegner godt,  

og den faglige udvikling kommer til at gå stærkt de kommende år.   

Så vi med lavere input kan få højere udbytter.  

Det er jeg ret overbevist om.     

 

Jeg synes i hvert tilfælde, 

vi har fået nogle stærke tilkendegivelser, 

om at være en vigtig brik i fremtidens fødevareproduktion 

Det er jeg rigtig glad for.  

For det er et fedt håndværk,  

Og økologien taler rigtig godt ind i fremtidens dagsordner  

om biodiversitet, kulstofbinding, dyrevelfærd,  

klima og bæredygtighed og meget mere.  

Og vi har meget at byde på.    

 

Jeg vil gerne her til sidst takke alle vores geniale medarbejdere, 

der hver dag knokler for økologiens udvikling.  

Og tak til hele Økologisektionens bestyrelse.  

For jeres engagement i det politiske arbejde. 

I er bare supergode at arbejde sammen med.  

Rejs jer lige op, så vi kan se, hvem I er.  

 

Jeg vil også rigtig gerne sige en stor tak til alle vores samarbejdspartnere.  

Det er virkelig fedt, at vi er så mange, der trækker på samme hammel.  

 

Tak til Fødevareministeriet, til Landbrugsstyrelsen og Fødevarestyrelsen,  

Til politikere på Christiansborg, Danmarks Naturfredningsforening,  

ICROFS og mange flere.  

En særlig tak vil jeg gerne sige til  

Økologisk Landsforening for det tætte samarbejde  

om etablering af Innovationscenter for Økologisk Landbrug.  

Jeg er overbevist om, at vi ved at forene vores kræfter  

kan sætte endnu mere skub bag den faglige udvikling af økologien.   

 

Lige om lidt er der Økologi-kongres 

og til sommer slår vi dørene op for en stor ny satsning: Økologisk markdag.  

Her samler vi alt de nye spændende indenfor det økologisk markbrug.  

Det bliver sjovt.  

 

Der kommer til at ske så mange ting 

inden for den økologiske produktion 

i vores rejse mod at blive mere klimaeffektive og bæredygtige.  

Nye måder at gøre tingene på, nye teknologier til at hjælpe os på vej,  
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Nye værktøjer til at måle og registrerer,  

så vi også kan dokumentere vores vej mod  

verdensmesterskabet i udvikling af bæredygtig økologisk produktion.  

Jeg glæder mig til at være med.  

Tak for ordet.    

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 


