
Dato 25. oktober 2022 

Side 1 af 15 

 

  

 

Beretning for Økologisektionen 2022  

Ved formand Hans Erik Jørgensen og Økologichef Kirsten Lund Jensen 

Nu skal I høre lidt om, hvad der optager os i Økologisektionens bestyrelse.  

Bagefter håber jeg, at vi får en rigtig god debat. 

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. 

 

Kirsten Lund Jensen vil assistere undervejs i beretningen 

– så jeg lige kan nå at trække vejret og få en tår vand. 

Og så ligger der på jeres pladser en seddel  

– den vil vi rigtig gerne have I udfylder. 

Så kommer vi rundt med hatten/kurven efter beretningen   

og samler jeres gode ideer ind. Så fyr løs og skriv ned, hvad I har på hjertet.    

 

Når verden slår uventede kolbøtter 

Vi er desværre i en tid, hvor verden slår uventede kolbøtter. 

Hvor der sker uhyggelige ting, som vi troede, hørte fortiden til.  

Mennesker er på flugt, mennesker som får bombet deres hjem.   

 

Vi har selv i vores lille by en stor familie boende i det lokale kulturhus. 

Man kan virkelig mærke, at de har ar på sjælen,  

de bekymrer sig, og følger med i det derhjemme. 

Det er dog glædeligt at se,  

at de snart er blevet en integreret del af vores lille lokalsamfund,  

de har fået arbejde og en omgangskreds.    

 

Det vil nok være forkert at sige, at Putin er skyld i alt,  

men jeg vil gå så langt som til at sige: næsten alt. 

Hold nu op!  Verden står på hovedet!  

Holder man vores dagligdag og udfordringer op imod død og ødelæggelser  

kan det godt føles lidt-lidt og ligegyldigt. 

Men fakta er, der kommer kæmpe dønninger, 

som følge af den uro og usikkerhed, der er i verden lige nu.  

 

Vi oplever lige nu stor usikkerhed med forsyning af mange ting. 

Energi, foder, emballage og meget mere. 

Det sender nogle priser på himmelflugt - og andre helt i bund.  

Det sidste gælder især for højværdiprodukter,  

hvor der måske er lidt rigeligt i forvejen 

Derfor ser vi også nu en markedstilpasning inden for både gris og æg.  
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Siden 1980´erne har vi ikke prøvet høj inflation.  

Forbrugernes købekraft er faldet markant,  

og mange må tælle på knapper for at få madbudgetterne til at nå sammen.    

Det gør, at selv trofaste økologiske forbrugere må omprioritere.  

De vælger ikke økologi fra, men vælger lidt andet og måske billigere. 

De søger mod discountbutikkerne.  

De skærer måske lidt ned på kød og op for tilbehøret  

Supermarkederne mærker et ret stort fald i salget af økologisk kød,  

især de dyrere udskæringer.  

men til gengæld lidt vækst i den mere grønne afdeling.   

 

God høst  

Heldigvis går det godt i den økologiske plantesektor.   

Vi er kommet ud af et høstår 

som på mange måder har været genialt godt.  

Nemt og tørt med høje udbytter. 

Et tiltrængt godt år,  

hvor der, for de fleste planteavlere, bliver mulighed for at sætte lidt til side.  

 

Den økologiske planteavl er umådelig vigtig for økologien som helhed,  

og det er vigtigt, at flere planteavlere kan se sig i at være økologer,  

for der er brug for dem i den grønne omstilling.   

 

Den grønne omstilling 

Vi skal jo i fremtiden spise flere bælgplanter, flere grønsager og mindre kød.  

Lidt ligesom vi gjorde i gamle dage. 

Det skal vi kunne levere på med gode danske økologiske råvarer.  

Innovationscenteret for Økologisk Landbrug er stærkt gået ind i udviklingen. 

Øget selvforsyning af proteinfoder.  

Lupiner, hestebønner, græsprotein, afskalning af havre og meget mere.  

Og lige om lidt, kommer der også regler for økologisk insektproduktion. 

som kan bruges som proteinkilde til både dyr og mennesker.  

 

Og når det gælder udvikling af økologiske bælgfrugter til vores mad, 

så trækker de økologiske planteavlere en stor del af udviklingen.   

Der afprøves sorter af bl.a.  ærter og hestebønner, 

og der ses også på,  

hvordan vi selv kan dyrke nogle af alle de afgrøder, 

vi plejer at importere fra varmere himmelstrøg,  

som for eksempel linser og kikærter  

 

Også den danske grønsagsproduktion er der godt gang i.   

Både dyrkning til lokal afsætning og dem  

som tonser volumen til det danske og europæiske markedet.  

Salat, løg og gulerødder og meget mere.  

Der er virkelig nogle, der gør det godt. 

Det er ret imponerende.  

 

Har husdyr en plads i fremtidens økologi?  
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Den store animalske produktion, som vi har i Danmark,  

og som vi for øvrigt er rigtig dygtige til,  

skal selvfølgelig fortsætte, men vi kommer nok til at justere den lidt. 

Det gør vi af mange grunde. 

Vi kommer ikke uden om, 

at dyr i et vist omfang også skaber nogle klimaudfordringer 

Men dyr generelt - og dyr i den økologiske produktion kan vi ikke undvære. 

Dyr og økologi hænger sammen,  

dyr og biodiversitet,  

dyr og jordfrugtbarhed 

dyr og energi i form af biogas.  

Det kan bare noget sammen 

 

For et par måneder siden kom det frem, 

at køer, der græsser, udleder markant mindre metan end køer på stald.  

En god nyhed for den økologisk ko og for økologien.  

 

Inden for husdyrproduktionen rykker det på mange fronter.  

 

Jeg bliver så stolt og glad, når jeg ser Arlas kampagne  

hvor man viser  

hvordan økologiske Arla landmænd arbejder 

med liv i jorden og kulstofopbygning 

 

Man bliver også piv stolt,  

når man ser Thise og Naturmælk’s landmænd udfase soja 

og begynder at bruge mere lokalproduceret protein, 

og Gram Slot, der går samme vej.  

 

Inden for gris og fjerkræ er udviklingen også stor,  

med forsøg med nye proteinkilder, lokalt foder, skovlandbrug, robuste dyr og meget 

mere. 

Man må sige, at viljen til udvikling trives 

både ved landmænd og virksomheder.  

Og det rykker.  

 

Derfor Økologi 

Set i lyset af den situation vi står i nu, er det ekstremt vigtigt, at vi alle:  

landmænd, virksomheder og organisationer husker at fortælle:  

Hvad er det, man får for pengene, når man køber økologi?  

Alt det gode økologien gør for dyrevelfærd, biodiversitet, miljø og bæredygtighed.  

Sådan at vi ikke taber for mange økologiske forbrugere i svinget, 

OG SÅ Vi stadig er her – når konjunkturerne forhåbentlig vender igen.  

 
Mere økologi?  

Med landbrugsaftalen fra sidste efterår 

er der lagt op til en fordobling af det økologiske areal, forbrug og eksport inden 2030.  

ligesom EU har mål om 25 pct. økologi i alle lande.   

Lige nu er der valgkamp og mange ting kastes op i luften.  

Men jeg håber virkelig, at den kommende regering 
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uanset farve holder fast i de økologiske målsætninger.  

 

En markedsdreven udvikling,  

hvor produktionen vokser i takt med, at forbrugerne er der.  

En udvikling, hvor økologien fagligt udvikler sig til nye højder,  

og bliver til de fleste forbrugers fortrukne valg af fødevarer.  

 

Det er derfor også glædeligt,  

at den nuværende regering i regi af Fødevareministeriet 

har sat gang i strategiarbejdet omkring, hvordan vi bedst kommer i mål.  

Her sidder Landbrug & Fødevarer med i en følgegruppe. 

Ligesom vi sidder med i en taskforce, der ser på, 

hvordan vi kan styrke økologieksporten. 

Lige nu lader den økologiske vækst vente på sig.  

Men det har vi set før. 

Det kan gå langsomt.  

Men lige pludselig tar den økologiske udvikling fart.   

Det så vi også sidst, der blev sat politiske målsætninger om vækst i økologien.   

 

Klima  

Klima er en af valgkampens store dagsordner  

og en CO2 afgift lurer desværre lige om hjørnet.  

Her er det er afgørende vigtigt,  

at vi ikke får en klimaafgift, som afliver landbruget. 

Vi skal sørge for at blande os, 

og sikre, at vi får udformet en model 

som landmænd og landbruget generelt kan se sig selv i.  

Og hvor vi får mulighed for at vise,  

hvad vi selv kan på bedriftsniveau og i de enkelte sektorer.  

 

Klimavurderinger på bedriftsniveau  

er endnu i sin spæde start,  

og vi ved stadig for lidt. 

Men det er rigtig godt, at vi har fået ESGreen Tool,  

så vi kan se, hvor vi sætter de største klimaaftryk.  

Og en værktøjskasse med ideer til at gøre noget ved det.   

Vi mangler endnu at få helt styr på effekten af,  

hvor meget vi kan modregne 

ved for eksempel at binde kulstof i jorden ved bestemte sædskifter,  

og andre vigtige klimatiltag, vi har gang i på bedrifterne. 

Men der ingen tvivl om 

at den grønne omstilling for alvor er begyndt.  

Det er nu, vi skal vise, hvad vi kan!   

 

Planteafgiftsfonden  

Også i landbrugets fondssystem sætter den grønne omstilling sine aftryk.  

Landbrugsaftalen flyttede en masse penge fra Promilleafgiftsfonden til andre formål,  

For at sikre penge til den fortsatte basisudvikling i dansk planteavl 

økologisk som konventionel  

barsler vi derfor sammen med Økologisk Landsforening,  
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Plantesektoren i L&F og Sektionen for Større Jordbrug med en ny fond:   

Planteafgiftsfonden.  

Det har ikke bare været nemt for os at bakke op om sådan en fond. 

Både fordi vi alle sammen,  

store og små, økologer og konventionelle, 

årligt kommer til at bidrage med 15 kr. pr. hektar.  

Men også fordi det kan være svært  

at komme igennem med økologiske projekter 

i de klassiske afgiftsfonde.  

 

Heldigvis er jeg ret tryg ved,  

at vi har fået talt så godt og grundigt om det, 

og at den nye fond vil agere rigtig fornuftigt 

- også når det gælder økologiske projekter.  

Vi har også sikret os,  

at tre ud af otte bestyrelsesmedlemmer fra erhvervet 

har erfaring med økologisk produktion. 

Vi forventer, at Planteafgiftsfonden ser dagens lys i 2. kvartal 2023.  

 

Bæredygtig fødevareproduktion – mere end klima 

På vores rejse mod en mere bæredygtig fødevareproduktion 

er det vigtigt, har fokus på bedriften hele vejen rundt 

Altså at vi ikke kun snakker klima,  

men også fokuserer på bæredygtighed generelt.  

At vi har det hele med omkring bondegården og vores virksomheder. 

Hvordan skaber vi et landbrug i god økonomisk balance,  

hvor vi også leverer på alle de vigtige ting, der står for døren? 

 

Her arbejder vi med at finde lige netop det rigtige værktøj.  

Skal det være RISE?   

Eller skal ESGreen -tool udvikles til at være det store forkromede værktøj? 

Heldigvis leverer økologien på mange af de vigtige dagsordener:  

Klima, biodiversitet, rent drikkevand og dyrevelfærd - you name it! 

En ting er helt sikkert.  

Den grønne omstilling kører for fuldt drøn.  

Og vi kommer alle til at forandre praksis på forskellige områder.    

 

Brak og biodiversitet  

Biodiversitet! – Et yderst aktuelt emne.  

For aldrig har nedgangen i antallet af arter gået så hurtigt, som det gør nu.   

Kravet om 4 pct. brak aktualiserer yderligere snakken om biodiversitet.  

Økologi og biodiversitet hænger sammen.  

I Økologisektionens bestyrelse har vi den holdning: 

Når nu vi har fået pålagt 4 procent brak,  

så lad os få det bedste ud af det. 

Lad os vise, vi taget ansvar. 

Der er tale om 4 procent!    

Jeg vil vove den påstand,  

at vi alle - uanset hvor vi bor i landet - 



Side 6 af 15 

 

  

kan putte lidt natur ind hist og her 

i sædskiftet, i skæve hjørner, langs kanter og vandhuller.   

 

Vi bør naturligvis kunne medregne nogle af de mange tiltag 

som vi allerede har etableret til gavn for naturen.  

Jeg håber virkelig ikke, at det sidste punktum er sat i den sag.  

Lad os vise, at vi i dansk landbrug kan noget 

når det gælder biodiversitet.  

Det kan senere komme os til gode med mange længder.  

Men det er vigtigt,  

at udtagning af arealer til brak bliver over hele landet.  

og ikke kun i Vestjylland. 

 

Fjernbrak er forbundet med negative konsekvenser 

for natur, for biodiversitet og for mange landmænds økonomi.  

Derfor opfordrer vi fra bestyrelse side af til,  

at der findes en løsning på problemet.  
De 4 pct. brak bør udmøntes,  
så vi får flere levesteder for vilde dyr og planter i alle egne af Danmark.  
 

Fjernbrak skaber en alvorlig økonomisk skævvridning,  

når forpagtningspriserne på jord,  

der i dag indgår i landbrugsproduktionen overnight stiger med flere hundrede procent.  

Det opleves urimeligt for de landmænd,  

som bliver direkte ramt økonomisk  

og det er altså ikke intensionen med ordningen.  

Biodiversiteten skal understøttes i hele Danmark!   

 

Derfor opfordrer vi fra Økologisektionen side til,  

at der til de 4 pct. brak  

også stilles krav om en geografisk sammenhæng, 

så et ikke-produktivt element, der skal tælle med i de 4 pct. brak  

højst kan placeres 10 km væk fra det omdriftsareal,  

der søges grundbetaling til.  

 

Det vil give respekt omkring os og landbruget generelt. 

Og hvis vi ikke gør det godt nu, ja,  

Så der det vores overbevisning,  

at så vil skruen bare blive strammet senere.   

 

Og så er det da bare fedt,  

at vi også kan levere på natur og biodiversitet.  

At vi alle kan få glæden ved at se mangfoldigheden folde sig ud 

med endnu flere fugle, orkideer, sommerfuglearter og insekter  

rundt om i det åbne land.  

 

Energikrise 

Vi står også midt i en energikrise -  

hvor energi er blevet en kæmpe mangelvare,  
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og vi har fundet ud af, hvor sårbare vi er. 

 

Lige netop energi er et emne,  

vi i landbruget har noget at byde på: 

Grøn energi i flere varianter: biogas, marker til solceller, vindenergi og pyrolyse.  

https://www.facebook.com/FormandLandbrugFoedevarer/videos/2077719065749646  

Inden for økologi er biogas en løftestang 

til nogle af de store udfordringer, vi står med. 

Med biogas kan vi producere mere end blot grøn energi 

Der er meget organisk materiale,  

der kan omdannes til værdifuld gødning 

ved at komme en tur igennem biogasanlægget. 

Ser vi samtidig på de muligheder 

græsproteinteknologien rummer  

går det hele op i en større og højere genial enhed.   

Dansk grønprotein til vores en-mavede husdyr 

og måske også til mennesker på sigt. 

Udfasning af soja fra lande, der ligger langt væk.  

 

Kløvergræs i sædskiftet får nye dimensioner og værdi 

ud over kulstofbinding, kvælstoffiksering og grønne marker.  

Det skal vi høre mere om i eftermiddag.  

Det er derfor vigtigt, at der kommer en god plan 

for udvikling af biogassektoren i Danmark. 

En plan uden benspænd, klimaafgifter og unødigt bureaukrati 

Og det er vigtigt, at der ikke kommer uønskede stoffer i biogasanlægget,  

så vi ikke kan bruge det i økologien.  

 

CAP 2023 – 2027    

Forandringens vinde blæser også over den europæiske landbrugspolitik,  

hvor der fra januar 2023 gælder nye støtteordninger.  

Nu vil jeg give ordet til Kirsten,  

som vil fortælle lidt mere om, hvad det kommer til at betyde for os.   

 

Tankesættet bag den nye landbrugsstøtte er 

at understøtte en mere klimavenlig og bæredygtig fødevareproduktion i Europa.  

Helt fundamentalt bliver grundbetalingen sat ned 

til gengæld kan man så søge støtte i forskellige bio-ordninger på det samme areal.  

 

Økologisk arealstøtte 

Også det økologiske arealtilskud bliver fremover  

en såkaldt bio-ordning for økologisk arealstøtte,  

hvor man kun er forpligtet for 1 kalenderår ad gangen.  

 

I Økologisektionen har vi dog lagt særlig vægt på,  

at der fortsat bør være en flerårig forpligtelse, hvis man modtager omlægningstillæg.  

Det har man lyttet til i Landbrugsstyrelsen,  

og det bliver derfor sådan, at hvis man modtager omlægningstillægget,  

skal man opretholde den økologiske drift  

https://www.facebook.com/FormandLandbrugFoedevarer/videos/2077719065749646
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i mindst tre år efter udbetalingsåret. 

Vi har også lagt vægt på at få styrket N-tillægget, hvor satsen er hævet til 650 kr.  

 

Nye GLM-krav til økologer 

I forhold til den nye CAP, bliver det sådan, 

at økologer ikke længere er ”green by definition”  

– dvs. undtaget de grønne krav. 

Fremover vil økologer også skulle overholde GLM-krav  

om bl.a. permanent græs og 4 pct. areal med ikke produktive arealer. 

 

Som vi har været inde på,  

giver kravet om 4 pct. ikke- produktive arealer en masse udfordringer,  

fordi man ikke belønnes for de tiltag, man allerede har sat i værk.  

Landbrug & Fødevarer har gennem det seneste år 

gjort opmærksom på udfordringen mange gange. 

 

Senest – da Fødevareministeren i september bebudede, 

at han ville tage reglerne tilbage på værkstedet endnu en gang.   

Her leverede vi en lang liste med løsninger, der kan gøre problemet mindre. 

Ikke mindst har vi fokus på, at læhegn skal godskrives 

og at omdriftsarealer i naturordninger, minivådområder mv.  

ikke skal udløse krav om yderligere udlægning af ikke-produktive elementer. 

 

Angående permanent græs, så har det frem til i dag været sådan,  

at de konventionelle landmænd kollektivt skulle stå på mål for,  

at der blev opretholdt et areal med permanent græs  

svarende til det konventionelle areal i 2015. 

 

Fra 2023 bliver økologer også omfattet af kravet, og referenceåret flyttes til 2018. 

De økologiske arealer med permanent græs  

tælles derfor også med i referencen.  

 

I Landbrug & Fødevarer har vi gjort meget tydeligt opmærksom på  

- i både Landbrugsstyrelsen og EU-kommissionen, 

at det vil være meget uhensigtsmæssigt,  

hvis økologer pludselig bliver pålagt at opretholde nogle permanente græsarealer,  

de har udlagt på et tidspunkt, hvor de ikke var omfattet af reguleringen.  

Vi har dog stadig til gode at se, hvordan det vil blive forvaltet i praksis.  
 
BNBO og kompensation til økologer  
I forbindelse med ekspropriation af arealer i boringsnære områder 
har vi fokus på, er det vigtigt,  
at man også på de arealer, der drives økologisk,  
kan modtage skattefrikompensation,  
Kommunerne skal også inddrage økologer i de berørte områder i processen, 
Ellers risikerer det at stille dem ringere end andre lodsejere.  
Det kan ikke være rimeligt. Så det arbejder vi på at ændre.  
  
Andre resultater 
Når nu jeg har ordet, vil jeg så også lige kort nævne forskellige andre politiske resultater 
og indsatser, hvor vi har haft en finger med i spillet i 2022.   
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Vi har bl.a. forbedret konkurrenceevne for danske æbleavlere, ved at få sænket 
basisafgiften på sprøjtesvovl fra 50 til 20 kr. /kg   
 
Vi har også brugt en del tid på frødispensationer.  

Vi vil jo gerne have flere økologiske frø,  

men også en funktionel frødatabase  

med en forståelig sagsbehandling og dispensationspraksis.  

 
Men alt det og meget mere kan I læse om i folderen ”Landbrug & Fødevarers 
Økologiarbejde 2022” som ligger på bordene.   

 

Lange sagsbehandlingstider i Landbrugsstyrelsen 

Mange økologer oplever stadig ikke 

at få deres støtte udbetalt til tiden.  

Det er jo desværre ikke nyt – men det er stadigvæk ikke i orden.  

Vi må desværre konstatere,  

at mange landmænd og konsulenter er ved at miste tålmodigheden  

med systemer, der ikke fungerer,  

Det medfører urimelige arbejdsforhold for vores konsulenter  

og penge, der ikke bliver udbetalt.  

Vi håber virkeligt, at det IT-tekniske set-up er på plads 

 til at håndtere udbetalinger i CAP 23,  

så vi ikke møder endnu mere kaos.  

I det hele taget har vi i en periode oplevet,  

at det har været vanskeligere end førhen,  

at få ting til at ske i samarbejde med Landbrugsstyrelsen. 

Det gælder ikke kun i forhold til tilskudsområdet,  

men også i forhold til regler og kontrol. 

I forbindelse med den kommende økologistrategi,  

som skal vedtages af politikerne i 2023,  

vil vi derfor også sætte fokus på velfungerende sagsbehandling,  

som et særskilt fokusområde. 

 
Markedet  

Som der blev sagt indledningsvist,  

skal den økologiske udvikling være markedsdrevet.  

 

I Landbrug & Fødevarer arbejder vi hver dag 

med at skabe opmærksomhed om økologien  

blandt markedets mange forskellige aktører.  

Det gælder både indenlands og udenlands.  

 

Eksport 

Vi er sammen med vores virksomheder på fødevaremesser.  

Senest verdens største fødevaremesse Sial i Paris i sidste uge. 

Vi arbejder også målrettet med økologisk eksport i en række europæiske lande.   

Og i Tyskland, er det lykkedes os at inspirere beslutningstagere 

til at sætte mål for økologi i de offentlige måltider.  

Det, forventer vi, kan have store potentialer for dansk økologi.  

 

Generelt har økologieksporten de seneste år været lidt presset  

og vi har haft en mindre tilbagegang, 
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Det skal vi gerne have rettet op på,   

da det er en af vejene til at udvikle 

og øge den økologiske produktionen i Danmark 

 

Hjemmemarkedet 

Inden for detailhandlen og foodservicesektoren 

arbejder vi også hver dag for at promovere økologien.  

og hen over året fejrer vi økologien 

med køkkenpriser, kokkekonkurrencer og årets ret med fx Økologisk Ost.  

 

 

Brobyggere 

Vi har fokus på at styrke den direkte afsætning.  

Det sker bl.a. gennem projekter som ”Book en mark”. 

Her bygger vi bro mellem producenter og aftagere, 

ligesom vi i projektet Greb til Gaffel bygger bro og forståelse 

mellem fremtidens producenter af råvarer 

og dem som skal forbruge dem – nemlig fremtidens kokke.   

 

Fokus på udvikling af det plantebaserede 

Vi har også stort fokus på at styrke den grønne udvikling.  

Her holder vi sammen med Økologisk Landsforening under navnet Planterne Kommer 

en lang række arrangementer og workshops 

om de nye grønne forretningsmuligheder 

 

Og sidste efterår lancerede Landbrug & Fødevarer PlanteVærket  

Et netværk for fødevarevirksomheder,  

der gerne vil arbejde med plantebaserede fødevarer.  

Her har alle 20 virksomheder økologiske råvarer og produkter i deres sortiment.  

 

Selv om der her og nu ikke er vækst i det økologiske forbrug,  

hører vi fra vores virksomheder,  

at de generelt er fortrøstningsfulde,  

og de fleste er optimistiske for økologisalget fremadrettet.  

 

Men som vi var inde på.  

Så er der i de her krisetider særligt behov for 

hele tiden at huske forbrugerne på,  

hvad det er de får for pengene af merværdi, når de køber økologi.  

Det gør vi bl.a. for det økologiske grisekød på de sociale medier i regi af Sofari.  

Her får I en lille smagsprøve på det.  

 

 [Sofarifilm]   

 

Hans Erik: 

 

Ja, jeg er jo selv med i Sofari ☺  

Jeg tror, det er supervigtigt lige nu,  

at vi som økologiske landmænd  

alt det vi orker  

også selv er med til at fortælle de gode historier. Fx på de sociale medier.  

 

Det er vigtigt, at vi hele tiden værner om  

vores troværdighed og tillid hos forbrugerne.  

Og derfor skal vi hele tiden flytte os og udvikle os – som verden omkring os.  
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År 2022 – nye krav til gødning og sædskifter  

2022 har været første sæson med de nye gødningskrav.  

Forud for det tråde i kraft  

var en periode med mange bekymringer for  

hvordan det skulle kunne lade sig gøre i praksis – i hvert tilfælde for nogle.  
 

En del økologer har da også skulle lave tilpasninger på deres bedrift, 

Men for mange har de nye krav ikke ændret ret meget.  

Når vi taler med konsulenterne, er vores overordnede opfattelse,  

at de og landmændene finder gode løsninger.  

For nogle vurderes det også at kunne blive en økonomisk fordel,  

at sædskifter og næringsstofforsyning er tilpasset.  

 

2022 har også været året for nye sædskiftekrav.  

Det ser også grundlæggende ud til at være lykkes rimelig godt.  

Nogle, måske især gartnere,  

har skulle lave nogle større ekstra tiltag for at opfylde kravene,  

men de fleste er kommet godt i mål 

ved at anvende en større andel kvælstoffikserende efterafgrøder.  

 

For nogle af de mindre producenter med en enkelt mark eller to,  

kan det give ekstra udfordringer at få opfyldt kravene på årlig basis.  

Men også her ser det ud til,  

at de kvælstoffikserende efterafgrøder er et afgørende hjælpemiddel. 

 

Fremtiden og nærrigsstoffer 

I Økologisektionen har vi meget fokus på den fremtidige nærringsstofforsyning.  

For hvordan skaffer vi økologiske næringsstoffer nok –  

til det større økologisk areal, vi forventer kommer?  

Og hvilke nye teknologier er i tråd med de økologiske principper?  

 

Her er vi særligt aktive i forhold til,  

hvordan man i EU vil definere ”Factory farming”,  

Så der ikke bliver sat begrænsninger for, hvilke typer ikke-økologisk husdyrgødning 

økologerne må anvende.  

 

I flere EU-lande er det for eksempel ikke tilladt at bruge ikke-økologisk svinegylle  

eller gødning fra ikke-økologisk fjerkræ. 

Vores tilgang er, at man i stedet begrænser mængderne,  

ligesom vi nu har gjort i vores brancheanbefalinger herhjemme. 

 

Vi arbejder også sammen med Landbrugsstyrelsen om  

at få EU til at acceptere flere recirkulerede næringsstoffer.    

 

Nå vi ser frem mod 2030 og et større økologisk areal 

Hvilke næringsstoffer har vi så tilgængeligt?   

og hvilke nye næringsstofkilder kan være interessante  

og/eller nødvendige for økologerne?  

 

Der er flere næringsstoffer, der potentielt kan recirkuleres. 

Struvit, der er fosfor fældet fra spildevandsslam bliver tilladt snart.  

Vi drøfter også brugen af spildevandsslam i økologi.  

Kan det opnå en kvalitet, der gør det egnet til økologi?  
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Lige nu afventer vi flere data om PFAS og spildevandsslam.  

En ting er sikkert: PFAS og PFOS skal vi holde ude af økologien. 

Innovationscenter for Økologisk Landbrug har lavet en oversigt 

over de potentielle næringsstoffer til økologi.  

Den viser, at hvis vi ønsker at udfase mere af den ikke-økologiske husdyrgødning,  

så er der potentielle alternativer.  

Nogle af dem mangler dog at blive gjort tilgængelige i praksis,  

andre kræver en ændring af reglerne eller måden vi fortolker dem på.  

 

Der er nogle spændende nye teknikker på vej,  

som f.eks. kan opsamle kvælstof fra udsugningsanlæg. 

Kvælstof som ellers ville tabes til luften,  

men som i stedet bliver til en flydende letopløselig gødning.  

Det kan have nogle positive miljøeffekter,  

men det skal holdes op imod det økologiske princip om,  

ikke at anvende letopløselige kvælstofgødninger. 

 

Andre metoder kan - via strøm - berige gylle med kvælstof fikseret fra luften 

 og samtidig fjerne ammoniakemissionen fra gyllen.  

Så her venter nogle spændende principielle diskussioner,  

hvor det er vigtigt, at vi er nysgerrige og ikke stikker hovedet i busken.  

Samtidig med, at vi vurderer ny teknologi op imod økologiens principper og værdier.  

 

Fuld gang i den faglige udvikling 

Jeg er helt overbevist om, 

 at økologien i de kommende år 

løfter sig til nye højder. 

Jeg kan se, når jeg læser i vores Økologi-strategi  [ta strategien i hånden] 

at vi kan sætte hak ved flere og flere af de mål,  

vi har sat os i perioden 2021-2023. 

Det er en dejlig følelse, sort på hvidt at se,  

hvordan økologien faktisk udvikler sig.   

Jeg vil ikke trætte jer med lange opremsninger.  

Men ta et kik i den – den ligger på bordene.  

 

For der forskes og innoveres på livet løs. 

Både i regi af ICROFS og Innovationcscenter for Økologisk landbrug  

Innovationscenter For Økologisk Landbrug er kommet rigtig godt fra start.  

Med et par dygtige ledere og en flok medarbejder med krudt i røven,  

kan det kun blive godt. 

Deres succesrate er høj ved de fonde,  

hvor de søger midler til jeres arbejde. 

De formidler viden ud, 

De skaber ejerskab hos os landmænd, 

de laver studieture og meget mere. 

Og i begyndelse af næste år lancerer de en ny digital vidensplatform om økologi.  

 

Når man læser Innovationscentrets avis,  

som var i postkassen for et par uger siden 
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i anledning af deres 1 års fødselsdag,  

ser man tydelig, at det er et Innovationscenter, der vil fremad.  

 

Den 15. juni i år blev der sat en flot milepæl med Øko-markdag.  

Dagen blev afholdt med stor tilslutning af både udstillere og besøgende 

i nogle helt fantastiske omgivelser på Erholm Gods på Fyn 

Et kæmpe arbejde var lagt i at skabe en god dag, 

Stor ros til Innovationscentret.  

Vi er så klar igen om to år. 

 

Planen er der skal være Økologikongres hvert anden år,  

og Øko-markdag hvert anden år.  

Og nu vi taler Økologikongres,  

Selv om november 2021 er længe siden 

Så var det også en kæmpe succes,  

hvor der virkelig var behov for at mødes efter lang tids corona-nedlukning. 

 

Nu, hvor vi er ved set-uppet, der står bag os landmænd  

vil jeg også sige tak til vores dygtige økologirådgivere i DLBR-virksomhederne. 

I yder en ekstrem god rådgivning rundt om i landet 

I kommer ud, I laver netværk, deltager i møder, skriver artikler, giver inspiration  

Alt sammen noget der er med til at dygtiggøre os landmænd 

og få os op på et højere niveau.  

Og skal man have faglig inspiration en stille aften 

så har vi bladet Økologi – Inspiration til jordbruget  

som bare bliver bedre og bedre.  

 

L&F 2.0 

Fra nytår træder en ny ledelsesstruktur i kraft i Landbrug & Fødevarer.  

Den har fået navnet L&F 2.0 

og er en modernisering af den nuværende folkevalgte struktur,  

som blev skabt i forbindelse med etableringen af Landbrug & Fødevarer i 2009.  

 

I det nye set-up samles primær- og virksomhedssiden i én samlet struktur 

med et formandskab, et forretningsudvalg og en hovedbestyrelse.  

Den betyder at virksomheder og landmænd kommer til at stå skulder ved skulder 

og foreningerne kommer endnu tættere på Landbrug & Fødevarer.  

For Økologien betyder det, 

at vi har status som de øvrige sektorer. 

KVÆG, GRIS, PLANTER, FJERKRÆ, ØKONOMI OG VIRKSOMHEDSLEDELSE   

Med en plads i forretningsudvalget og i hovedbestyrelsen.  

 

Sektor Økologi og Virksomhedsforum for Økologi 

kommer til at udgøre et branchefællesskab  

Hvordan det helt konkret skal organiseres, mangler vi at få på plads.  

Men det skal nok blive rigtig godt – med indflydelse for både vores økologiske 

landmandsmedlemmer og virksomhedsmedlemmer.    

 

Næste generation 

Efter frokost kårer vi årets Øko-elev.  
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14 kandidater har meldt sig på banen fra 9 forskellige landbrugsskoler.  

Det siger mig noget om, 

at flere skoler er begyndt at stikke næsen 

ned i den økologiske produktionsform. Og det glæder mig!!!  

Fra næste skoleår bliver det muligt 

at blive faglært landmand med speciale i økologi.  

Noget vi i flere år sammen med Økologisk Landsforening har arbejdet for.  

 

Og vi lancerer en ny stor undervisningsportal om økologi 

– målrettet landbrugsuddannelserne.  

 

 

 

Det er også spændende at følge de unge,  

der arbejder med regenerativt jordbrug  

Vi vil fra Økologisektionens side være nysgerrige, og se nærmere på det. 
 

 

Takkerunden 

Jeg vil gerne her til sidst takke alle jer  

som vi hver dag arbejder sammen med 

for at fremme den økologiske udvikling.  

Vores landmænd, virksomheder, Organisationer, Politikere, som er med til at bære 

økologien fremad.  

Tak til jer alle.  

 

Og en særlig tak til bestyrelsen. I er fulde af krudt og ideer, og i vil rigtig gerne diskutere! 

Vil I lige rejse jer☺  

 

Og så selvfølgelig et en kæmpe tak til vores geniale sekretariat i Økologisektionen. 
 

Afrunding 

Jeg synes det er fedt at komme ud og se verden.  

Ud over det er sundt at vende hverdagen ryggen en gang imellem,  

så sætter det også masser af tanker i gang.   

Her i efteråret var Kirsten (kone ☺) og jeg en tur i Skotland. 

En kæmpemæssig naturoplevelse.  

Store grønne bakker, skøn natur, storslåede udsigter,  

hyggelige pubber, god øl og masser af plads.  

Et land, der emmer af historie, stolthed og tradition 

Over alt var flaget på halv – for at vise deres respekt for deres afdøde monark.  

En land med stærke følelser og en stor fælles passion.  

Sådan vil jeg også gerne tænke på økologien.  

Vores fælles passion.  

Vi skal tro på det, vi har gang i.  

Vi skal gå foran, 

turde være visionære 
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accepterer nødvendige forandringer 

på en klode, hvor klimaet og biodiversiteten kalder på hjælp.  

 

 

TAK for ordet.  

 


