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Politiske indsatser og resultater
Landbrug & Fødevarer arbejder hver dag for at skabe gode rammer for den økologiske produktion i Danmark og
videreudvikling af den økologiske sektor. Landbrug & Fødevarers Økologistrategi 2018 -2020 sætter retning for arbejdet. Her
er nogle eksempler på indsatser og resultater i 2018:
Fælles økologiudspil med Økologisk Landsforening
Landbrug & Fødevarer har sammen med Økologisk Landsforening
lavet et økologipolitisk udspil ”Økologi 2021 – sammen om
udviklingen”. Det skal sikre Danmarks økologiske styrkeposition
på langt sigt. Udspillet har 4 indsatsområder: Økologisk Videns- og
kompetenceløft, Recirkulering og næringsstoffer, Markedsfremme
nationalt og internationalt samt Gode vilkår for økologiske landmænd.
Økologisk arealtilskud
Landbrug & Fødevarer har løbende henvendt sig til miljø- og
fødevareministeren og Landbrugsstyrelsen for at få løst problemet
med forsinket udbetaling. Vi har opfordret ministeren til at stille et
resultatmål om, at 97 pct. af tilskuddet er udbetalt ved udgangen af
første kvartal og ellers laves en ordning med forskudsudbetaling.
L&F’s 10-punkts plan for videreudvikling af økologien
En ambitiøs plan, hvor vi bl.a. arbejder for at få indført krav om
kulstofbinding i de økologiske sædskifter og sikre naturtiltag på
alle bedrifter. Planen rummer også tiltag for flere recirkulerede
næringsstoffer, brug af mange flere dansk producerede proteiner og
flere velfærdstiltag i de økologiske husdyrbesætninger.
Mærkning og kontrol
I Landbrug & Fødevarer mener vi, at det er utrolig vigtigt at bevare
et stærkt, fælles, statsligt Ø-mærke. Et mærke, som alle forbrugerne
kender og har stor tillid til. Vi er også rigtig glade for den årlige
økologikontrol og uanmeldte temabaserede stikprøvekontroller. Dog
mener vi, at det er uhensigtsmæssigt, at 5 pct. af de årlige kontroller
skal gennemføres som uanmeldte besøg, som Landbrugsstyrelsen har
lagt op til. Det vil vi arbejde på at få ændret.
Samspil mellem økologi og øvrig regulering
L&F arbejder for et fornuftigt samspil mellem økologireglerne og øvrig
regulering. Blandt andet ift. veterinær- og miljølovgivningen. Økologien
skal reguleres med udgangspunkt i de økologiske principper. Overlappende regelsæt og unødige byrder for den økologiske landmand bør
fjernes.
Regler for ammoniak og fosfor
Landbrug & Fødevarers miljøafdeling arbejder for at uhensigtsmæssige regler for ammoniak og fosfor ikke kommer til at spænde ben for
at dyrke økologisk landbrug i Danmark. Der skal sættes målrettet ind,
hvor der er brug for det af hensyn til naturen, men der skal ikke stilles
unødige krav hverken til økologer eller andre.
Flere penge til økologiforskning
Det er afgørende for økologiens succes, at vi hviler på et stærkt fagligt
grundlag. L&F har spillet en central rolle for, at der blev afsat 25 mio. kr.
på finanslov 2018 til økologiforskning. Vi arbejder derudover fremadrettet på at få et nyt 3-årigt økologiforskningsprogram på 40 mio. kr.
Ny økologiforordning i EU
I 2021 træder en ny økologiforordning i EU i kraft. Landbrug & Fødevarer har lagt et stort arbejde i at præge den nye forordning, så danske
økologer kan være tilfredse med den. I 2018 lægger vi en stor indsats i
at opnå den bedst mulige implementering af de nye regler og krav set
fra et dansk synspunkt.

Nye brancheanbefalinger for grise og kvæg
Landbrug & Fødevarer har deltaget aktivt i udviklingen af nye
brancheanbefalinger for grise og kvæg. Brancheanbefalingerne sætter
nye normer for produktion af økologiske grise og kvæg, der går ud over
EU-reglerne og er med til at sikre dynamik og udvikling af økologien.
Pragmatisk løsning på afhorning af kalve
Sammen med Landbrugsstyrelsen har vi fået en løsning på plads, hvor
man kun én gang skal registrere sin besætning og krydse af, hvorfor
man har behov for at afhorne. Ifølge økologireglerne må man ikke
afhorne rutinemæssigt. Derfor var der lagt op til, at man skulle søge
om lov, hver gang man skulle afhorne en kalv.
Udegående dyr om vinteren
Landbrug & Fødevarer og SEGES er i proces med Landbrugsstyrelsen
og Fødevarestyrelsen om, hvordan vi får lavet nogle fornuftige regler
for udegående dyr om vinteren. Der skal ikke herske usikkerhed hos
landmænd, der ønsker at lave naturpleje. Og ingen skal risikere at få
KO-træk pga. uklare regler.
Kvælstoffikserende afgrøder som efterafgrøder
Landbrug & Fødevarer arbejder på at sikre, at kvælstoffikserende
afgrøder kan godkendes som efterafgrøder.

Faglige indsatser og resultater
SEGES, Økologi Innovation arbejder for at skabe værdi til den økologiske produktion gennem faglige udviklingsprojekter i
samarbejde med universiteter og den lokale rådgivning. Vi skaber viden, som omsættes til praksis på bedriften til gavn for
den økologiske landmand inden for alle driftsgrene. I 2018 koncentrerer vi indsatsen om 5 fokusområder, som er vigtige for
økologiens videre udvikling.
Recirkulering
Vi arbejder på at fremme recirkulering af næringsstoffer i økologien
sammen med universiteter, kommuner og firmaer. Sammen med kommuner og affaldsfirmaer arbejder vi på, hvordan vi får kildesorteret organisk dagrenovation (KOD) tilbage til markerne. Vi har også lavet et
gødningsværktøj, der giver overblik over alternative gødningskilder til
brug i jordbruget.
Bæredygtighed
Et nøgleord i fremtidens fødevareproduktion. Vi har lavet mere end
200 bæredygtighedstjek på økologiske bedrifter ved brug af RISE-modellen. Et bæredygtighedstjek sikrer handlingsplaner til helhedsudvikling af den enkelte bedrifts bæredygtighed. Vi inddrager også FN’s 17
bæredygtighedsmål, så der er tydelig sammenhæng mellem FN’s mål
og det, der sker i praksis på øko-bedriften.
Bioraffinering
Økologisk bioraffinering er et skridt på vejen mod øget bæredygtighed.
Det forvandler grønafgrøder til højkvalitets proteinfoder samtidig med,
at der produceres energi. Vi arbejder sammen med biogasselskaber og
landmænd om at få lavet bioraffineringsprøveanlæg.
Stabile høje udbytter
Det er vigtigt med stabile høje udbytter. Derfor er det afgørende, at
viden om plantedyrkning fra SEGES og universiteterne bliver omformet
til viden i gummistøvlehøjde - lige til at bruge for landmanden.

En anden vej til stabile høje udbytter er at gøre nytte af præcisions
jordbruget muligheder. Med brug af GPS´er, faste kørespor, robotter og
rækkedyrkning testes ny teknologi til gavn for stabile høje udbytter i
den økologiske planteproduktion.
Dyrevelfærd
Vi har fokus på at gøre dyrevelfærden i den økologiske husdyrproduktion
endnu bedre. Bl.a. er vi med til at skabe et nyt øko-avlsindeks til grise
og lave nye fodernormer til grisene, så der kan bruges mere grovfoder.
Vi arbejder for at øge øko-køernes levetid og laver handlingsplaner
for produktion af jersey-tyrekalve. Der er også fokus på velfærden
hos fjerkræ - bl.a. med nye koncepter til at sikre langsom vækst hos
kyllinger med høj trivsel.
Protein til mennesker og dyr
Vi har fokus på viden om proteinafgrøder. Vi arbejder med lokalproduceret foder, græsmælk, solsikker, økoprotein, bioraffinering, samt
bælgsæd til human ernæring. Vi tager dialogen med firmaer, som laver
vegetabilsk protein, og arbejder for, at de kommer til at bruge dansk
økoprotein.
Arrangementer
SEGES, Økologi Innovation afholder kurser, kongresser, erfagrupper og
andre faglige arrangementer. Vi holder økologikurser for nye rådgivere
og dyrlæger. I 2018 forventer vi at lave 300 omlægningstjek.

Markedsmæssige indsatser og resultater
Landbrug & Fødevarer arbejder på at få de økologiske varer ud på markederne i ind- og udland. Det gør vi med en række
forskellige aktiviteter til forskellige målgrupper. Her er nogle eksempler på indsatser og resultater i 2018:
Økologiaftale med Kina
Landbrug & Fødevarer arbejder sammen med Fødevareministeriet
og Udenrigsministeriet på at lette markedsadgangen til det kinesiske
marked. Vi arbejder på, at kontrollen fremover skal udføres af de
danske kontrolmyndigheder på vegne af kineserne. Hvis det går, som
vi håber, bliver det lettere at eksportere økologiske fødevarer til Kina
i slutningen af 2018.

Mere viden om økologi på fødevareuddannelser
Landbrug & Fødevarer arbejder på, at fremtidens madprofessionelle
i deres uddannelser får mere viden om økologi. Som Økologiske Food
Fighters bliver studerende klædt på til at være økologiens ambassadører gennem forskellige arrangementer og aktiviteter. I projektet Greb
til Gaffel lærer kokke- og landbrugselever om hinandens ståsted i fødevarekæden og bytter praktikplads for en uge.

Mere dansk økologi ud i verden
Landbrug & Fødevarer arbejder på at udbrede kendskabet til dansk
økologi og skabe muligheder for nye afsætningskanaler på eksportmarkeder. Det sker bl.a. gennem fremstød og messedeltagelse på BioFach China, SIAL og ANUGA og ved målrettede eksportindsatser på relevante markeder. Endvidere forsyner vi eksporterende virksomheder
med markedstrends fra de vigtigste eksportmarkeder.

Mere viden om økologi i grundskolen
Det er vigtigt, at fremtidens forbrugere får viden om, hvad
økologisk produktion står for. Derfor laver Landbrug & Fødevarer
undervisningsmaterialer om økologi til forskellige klassetrin og fag i
grundskolen og gymnasieskolen.

Mere økologi i store gryder
Med en række aktiviteter målrettet foodservicesektoren arbejder
Landbrug & Fødevarer på at udbrede kendskabet til og interessen for
at bruge økologiske råvarer i storkøkkener og på restauranter og hoteller. Der er bl.a. udarbejdet en guide til salg af lokale økologiske produkter til foodservicemarkedet, og vi uddeler økologiske køkkenroser.

Oplev økologien
Landbrug & Fødevarer laver i samarbejde med foreningen FØKS eventet Sofari, der inviterer danskerne ud og opleve det økologiske griseliv
den sidste søndag i maj. Den 3. søndag i september er der Åbent Landbrug, hvor der blandt de åbne gårde også er økologiske landbrug.
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