ØKOLOGISKE FØDEVARER
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Omkring 4.000 økologiske landbrug
står for den økologiske produktion i Danmark.

•

kendetegn ved økologisk produktion:

•
•
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•
•
•

forbrugere
Ø-mærket og EU’s økologimærke
er forbrugernes garanti for,
at økologiske produkter er lavet
efter de økologiske regler.

Den statslige økologikontrol
kontrollerer hvert år,
at alle økologiske
landmænd og
fødevarevirksomheder
overholder
økologireglerne.

politikere

•

Der må kun anvendes naturlige
tilsætningsstoffer i forarbejdning
af økologiske produkter.

•
•
•
•

Økologiske landmænd
og virksomheder
ønsker at videreudvikle
den økologiske
produktion.
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•

•
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Brancheanbefalinger for kvæg
og svin stiller krav til produktion
af økologisk mælk, okse- og
grisekød. Krav, der er mere
vidtgående end EU’s
økologiregler.
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rådgivere

forskellige indsatser har
hjulpet den økologiske udvikling
på vej:

•

Det er forbudt at anvende
genmodificerede afgrøder
i produktionen.

myndigheder

detailhandlen

Dyrene skal have økologisk foder
og grovfoder, der er godt for
deres trivsel og maver.
Der er ekstra strenge regler
for brug af medicin til dyrene.

virksomheder
organisationer

foodservicesektoren
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•

landmænd

•
•

Tæt samarbejde mellem alle aktører i hele kæden fra jord til bord:

EU’s økologiregler
er grundlaget for
økologisk produktion.

Markerne er dyrket uden brug
af kunstige bekæmpelsesmidler
og kunstgødning.
Husdyr skal kunne komme
udenfor, og de skal have ekstra
plads i staldene.

VEJE TIL
ØKOLOGIENS SUCCES

TILLID & TROVÆRDIGHED
– GENNEM REGLER
OG KONTROL

En aktiv økologipolitik med mål
og handlingsplaner – for eksempel:
• Mål om fordobling af det økologiske areal
• Mål om 60 pct. økologi i offentlige køkkener
Gratis statslig økologikontrol fra jord til bord
Forskning i økologisk landbrug
Oplysning om økologi til forbrugerne
og økologiske events
Omlægningstjek: Vejledning til landmænd
om deres bedrift egner sig til økologisk
produktion.
Hjælp til omlægning af offentlige køkkener
med fokus på økologiske råvarer
Samarbejde med butikkerne om
at promovere økologi
Hjælp til eksport af økologiske fødevarer
Det Økologiske Spisemærke
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DANSKERNE
ER VILDE MED ØKOLOGI

ØKOLOGISKE LANDMÆND

BÆREDYGTIG
FØDEVAREPRODUKTION

•

vi er det land i verden

•

•
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•

Hvor økologiske fødevarer har
den største markedsandel.
12 % af de fødevarer,
vi køber i butikker og
på nettet, er økologiske.
Med det største økologiske
forbrug pr. indbygger.
I gennemsnit bruger
hver dansker
ca. 3.000 kr. om
året på økologi.

Økologiske landmænd
brænder for at lave
gode, sunde råvarer på
naturens præmisser.
Klimavenlig og
bæredygtig produktion
står højt på dagsordenen.
Der er fokus på at tage
størst muligt hensyn til
miljø, biodiversitet og
dyrevelfærd.

økologiske landmænd
har fokus på:

•
•
•
•
•

at øge jordens frugtbarhed.
at binde mere kulstof i jorden.
at producere mere dansk
protein til dyr og mennesker.
at give grobund for flere
vilde planter og dyr.
at skabe optimal velfærd
og trivsel for de økologiske
husdyr.

•

Mange økologiske landmænd
arbejder aktivt på at øge
bæredygtigheden og reducere
klimapåvirkningen i deres
produktion.

•

Jord
Driftsledelse

Dyrehold

Økonomi

Næringsstoffer

Livskvalitet

Vand

Arbejdforhold

Et værktøj til at arbejde med
gårdens bæredygtighed er
RISE-analysen. Analysen giver
indsigt i gårdens bæredygtighed
på en række vigtige områder
og kommer med konkrete forslag
til, hvordan landmanden kan
forbedre gårdens bæredygtighed
og reducere klimapåvirkningen.

Energi og klima
Biodiversitet

•
økologi – også
når vi spiser ude
I offentlige og private
kantiner, på sygehuse og
institutioner, på hoteller og
restauranter og som take-away.
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•

De økologiske landmænd
arbejder også med værktøjet KLIMALANDMAND.
Det er et værktøj, der
vurderer gårdens klimapåvirkning og kommer med
forslag til at gøre det bedre.
økologiens bidrag
til fn’s verdensmål for bæredygtig udvikling

det økologiske spisemærke viser vej

•

Mere end 3.200 spisesteder
har det økologiske
spisemærke.
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