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Markerne er dyrket uden brug
af kunstige bekæmpelsesmidler og
kunstgødning.
Som gødning bruges husdyrgødning og grøngødning.
Der er fokus på at bevare og
forbedre jordens frugtbarhed.
Husdyr skal have mulighed for
at udøve deres naturlige adfærd.
Husdyr skal kunne komme ud i
det fri – på græsmarker, i
hønsegårde mv.
Husdyr har ekstra plads i
stalden.
Husdyr får økologisk foder og har
fri adgang til grovfoder.
En række indgreb på husdyr er
ikke tilladt, fx klipning af haler hos
grise.
Der er ekstra strenge regler for
brug af medicin til dyrene.
Der anvendes ikke genmodificerede planter og mikroorganismer (GMO) i produktionen.
Der anvendes kun naturlige
tilsætningsstoffer i forarbejdning
af økologiske produkter.
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økologiske
fødevarer
Økologi handler om at skabe
en bæredygtig landbrugs- og
fødevareproduktion, hvor
man tager særlige hensyn
til miljø, natur og
dyrevelfærd.

I DET ØKOLOGISKE
LANDBRUG skal jorden dyrkes, så
det påvirker omgivelserne mindst
muligt, samtidig med at levesteder
for vilde planter og dyr beskyttes.
Kredsløb, balance og alsidighed er
vigtige begreber i økologien.

FORARBEJDNINGEN af økologiske
produkter skal ske så skånsomt som
muligt med brug af færrest mulige
tilsætningsstoffer. Kun naturlige
tilsætningsstoffer er tilladt.

ØKOLOGISKE HUSDYR skal kunne
udøve deres naturlige adfærd: Grisene skal kunne rode i jorden, køerne
skal på græs om sommeren og hønsene ud i en hønsegård. Dyrene skal
have økologisk foder og fri adgang
til grovfoder.
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danskerne
er vilde med økologi
Danske forbrugere er verdensmestre
i økologisk forbrug. Vi er det land
i verden, hvor økologiske fødevarer har den største markedsandel.
Sammen med Schweiz er vi også
det land i verden, der har det største
økologiske forbrug pr. indbygger.

ØKOLOGI
– OGSÅ NÅR VI SPISER UDE
Med årlige vækstrater på 15- 20
procent er salget af økologiske
fødevarer til foodservicesektoren
vokset meget de sidste 10 år, og
udviklingen forventes at fortsætte.
Det er offentlige køkkener og private
kantinefirmaer, der har drevet denne udvikling. Økologiens indtog er
nu også kommet til menukortene på
hoteller og restauranter og i takeaway-mad.

VIGTIGSTE ÅRSAGER TIL
AT KØBE ØKOLOGISKE MADVARER
Færre rester fra sprøjtemidler
Bedre miljø og drikkevand
Øget dyrevelfærd
Bedre klima
Øget sundhed
Bedre kvalitet
Undgå farve og tilsætningsstoffer
0%

30%

60%

Kilde: Norstat-forbrugerundersøgelse for Landbrug & Fødevarer, maj 2019.

Når man spørger danskerne om,
hvorfor de køber økologiske
fødevarer, svarer de, at det både
skyldes hensyn til egen sundhed,
men også et ønske om at bidrage til
et bedre miljø og mere dyrevelfærd.

12 procent* af, hvad vi køber af fødevarer i supermarkeder og på nettet er økologisk.
(* 2019)
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VEJVISER TIL ØKOLOGI
PÅ SPISEKORTET
”Det Økologiske Spisemærke” gør
det let at se, hvor vi kan få økologisk
mad, når vi spiser ude. Mærket
findes i guld, sølv og bronze.
Det viser, hvor mange økologiske
råvarer et køkken gør brug af.

I maj 2020 er der cirka 3300 køkkener i Danmark ,
som havde fået tildelt det økologiske spisemærke,
og antallet vokser måned for måned.
Mærkerne fordeler sig på 22 pct. Guld, 42 pct. Sølv
og 36 pct. Bronze.

ØKOLOGI TIL
FORBRUGERE VERDEN OVER
Danmark er kendt som et land, der
laver fødevarer af høj kvalitet.
Fødevaresikkerheden er i top.
Og sammen med vores unikke
økologikontrolsystem er det med til,
at eksporten af økologiske fødevarer
er støt stigende.
Vi eksporterer særligt mejeriprodukter og grisekød. Men også æg, grøntsager samt kolonial- og drikkevarer
sender vi ud over landegrænsen.
Tyskland, Sverige og Frankrig var i
2018 vores største eksportmarkeder.
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tillid og troværdighed
– gennem regler og kontrol
Danmark var i 1987 det første land i verden
til at lave regler for økologisk produktion.
I dag producerer vi økologiske fødevarer
efter EU’s økologiregler. Dog har vi en række
skærpede forhold, der sætter yderligere
begrænsninger udover økologireglerne.
For eksempel er det i Danmark ikke tilladt at
bruge kobber i økologisk frugtavl eller nitrit
i forarbejdning af økologiske produkter.
ØKOLOGIKONTROL
FRA JORD TIL BORD
Den statslige økologikontrol er
forbrugernes garant for, at alle overholder
de økologiske regler. Mindst én gang om
året har alle økologiske landbrug,
forsyningsvirksomheder og økologiske
fødevarevirksomheder besøg af kontrollører
fra Miljø-og Fødevareministeriet.
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ØKOLOGIMÆRKER
Ø-mærket er forbrugernes garanti for, at økologiske fødevarer er dyrket og forarbejdet
efter de økologiske regler og
er kontrolleret af staten. Alle
forbrugere i Danmark kender
Ø-mærket, som i 2020 fejrer
30 års fødselsdag. Siden 2010
har alle økologiske fødevarer
i EU også været mærket med
EU’s grønne økologilogo.
VIDERE UDVIKLING
Der er løbende fokus på at
udvikle og forbedre den økologiske produktion. Derfor
har erhvervets organisationer
lavet en række anbefalinger
til økologisk kvæg- og svinehold. Der er anbefalinger, der
er mere vidtgående end EU’s
økologiregler. Man ønsker en
dynamisk udvikling, der højner dyrevelfærd, miljø og
klima samt etik i den
økologiske produktion.
Både landmænd og virksomheder er helt med på de
frivillige ekstra anbefalinger
og producerer efter dem.
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veje til økologiens succes
Økologiens succes i Danmark er
et resultat af mange forskellige
indsatser gennem mere end 30 år.
NØGLEORDET for økologiens
succes er samarbejde på tværs af
hele værdikæden, hvor alle er
involveret:
● Landmænd
● Virksomheder
● Organisationer
● Myndigheder
● Rådgivere
● Politikere
● Detailhandlen
● Foodservicesektoren
● Forbrugerne.

Siden 1995 har en aktiv økologipolitik været med til at skubbe på
den økologiske udvikling.
Udviklingen er drevet af
forbrugernes efterspørgsel, men
der er fra politisk side givet støtte
til bl.a. forbrugeroplysning,
markedsaktiviteter i ind- og udland,
økologiforskning og omlægningstjek
for landmænd og offentlige
køkkener.
Danmark var det første land i verden
til at indføre mål om 60 pct. økologi i
offentlige køkkener.

økologi i danmark – veje til succes
8

ØKOLOGIFORSKNING
SKABER NY VIDEN
Mere end 20 års målrettet forskning
i økologisk jordbrug- og fødevareproduktion har bidraget til økologiens succes i Danmark
Der er fokus på at skabe nye løsninger og ny viden i hele kæden
fra jord til bord. Ny viden, som kan
rykke den danske økologisektor
mod stadig større bæredygtighed,
øget produktivitet samt en bedre
økonomi.

ICROFS* har udpeget seks nye
strategiske forskningsindsatser for
økologiens videre udvikling:
● Cirkulær bioøkonomi
● Klima og miljø
● Biodiversitet
● Sundhed og velfærd
● Fremtidens økologiske forbrugere
● Økologien som levevej
*Internationalt Center for Forskning i Økologisk
Jordbrug og Fødevaresystemer

økologiske landmænd
Cirka 4.000 økologiske bedrifter
dyrker tilsammen godt 11 procent
af Danmarks landbrugsareal. De
økologiske landmænd ønsker at
producere gode, sunde råvarer på
naturens præmisser samtidig med,
at de tager størst muligt hensyn til
miljø, biodiversitet og dyrevelfærd.

KLIMA OG BÆREDYGTIGHED
HØJT PÅ AGENDAEN
Det er stort fokus på, hvordan man
på de enkelte landbrug kan reducere
klimapåvirkningen og øge gårdens
bæredygtighed.

Et værktøj til at måle et landbrugs
bæredygtighed er RISE-analysen.
Driftsledelse
Inden for ti områder analyseres
gårdens bæredygtighed og landmanden får konkrete forslag til,
Økonomi
hvordan gårdens bæredygtighed og
klimapåvirkning kan forbedres.
De økologiske landmænd arbejder
også med værktøjet KLIMALANDMAND. Et værktøj, der på baggrund
af produktionsdata viser gårdens
klimabelastning og kommer med
forslag til forbedringer.
På mange økologiske gårde er
der også et stort fokus på at sikre
en levende og frugtbar jord, øge
biodiversiteten samt skabe optimal
velfærd og trivsel for de økologiske
dyr på gården.
VIDEN OG RÅDGIVNING
Hos SEGES Økologi Innovation arbejder man med faglig udvikling af
økologien. Det sker gennem forsøg
og udviklingsprojekter i samarbejde
med bl.a. universiteter og lokale
rådgivere. Økologirådgivere i DLBR
Dansk Økologi sørger for, at den
nyeste viden hurtigt kommer i spil
ude hos landmændene.
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Jord
Dyrehold

Næringsstoffer

Livskvalitet

Vand

Arbejdsforhold

Energi og klima
Biodiversitet

RISE-analysen måler bæredygtighed:
Jo flere målinger, der ligger i det grønne område af
“spindelvævet”, jo mere bæredygtig er bedriften.

EN MANGFOLDIG
LANDBRUGSPRODUKTION
Mange økologiske landbrug er
specialiserede med fokus på enten
plante- eller husdyrproduktion.
Andre producerer et mangfoldigt
udbud af produkter, som de
sælger direkte til forbrugere gennem
gårdbutikker, internethandel eller i
samarbejde med lokale butikker.
En del gårde sælger også direkte
til cateringvirksomheder og
restauranter.
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økologi i danmark
– veje til succes
Denne folder går bag om økologiens succes og ser på, hvilke forhold,
der har gjort danske økologiske fødevarer til den succes,
de er i dag i Danmark og ude omkring i verden.
Her kan du læse om de mange forskellige styrkepositioner,
der kendetegner den økologiske sektor fra jord til bord,
og som til sammen udgør opskriften på økologiens succes i Danmark.
Tekst: Landbrug & Fødevarer, Grafisk tilrettelæggelse: SalometGrafik, Tryk: PE-Offset A/S,
Foto: Miklos Szabo, Henrik Bjerregrav, Monment Studio, Axel Månsson A/S, Landbrug & Fødevarer, Colourbox
Produceret med støtte fra Fonden for Økologisk Landbrug
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