Økologisk
Markedsperspektiv
Juni 2020
3. juli 2020
Axelborg, Axeltorv 3
1609 København V
T +45 3339 4000
F +45 3339 4141

E info@lf.dk
W www.lf.dk

ANALYSE OG PROGNOSE FOR UDVIKLING I PRODUKTION OG AFSÆTNING
AF ØKOLOGISKE FØDEVARER FREM
TIL 2025

Analyse og prognose for udvikling i produktion og
afsætning af økologiske fødevarer frem til 2025
Formålet med ”Økologisk Markedsperspektiv” er på et troværdigt grundlag at
give en analyse og realistisk prognose for udviklingen i den økologiske produktion og afsætning af økologiske fødevarer i de kommende år. Rapporten
kan ses som et analytisk indspil i forbindelse med drøftelserne af regeringens
målsætning om at fordoble det økologiske areal, forbrug og eksport i 2030.
Som det fremgår af analysen, kan der indenfor de enkelte økologiske produktionsgrene opleves store markedsudsving, og det er vigtigt at holde fokus på
balance mellem udbud og efterspørgsel, hvis perioder med overproduktion og
afsætningsvanskeligheder skal minimeres. Prognosen er baseret på danske
virksomheders1 og andre erfarne aktørers forventninger til økologimarkedet i
perioden frem til 2025. Udviklingen i de økologiske bedrifters driftsøkonomi
fremgår ligeledes.
Økologisk Markedsperspektiv indeholder følgende afsnit:
1. Global udvikling i salg af økologiske varer og det økologiske areal
2. Animalsk produktion og prognose
2.1 Økologisk mælkeproduktion
2.2 Økologisk svineproduktion
2.3 Økologisk ægproduktion
3. Vegetabilsk produktion og prognose
3.1 Gartneriproduktion
4. Analyse og prognose for afsætning af økologiske fødevarer i Danmark
4.1 Økologiske fødevarer er i fremgang
4.2 Økologi i detailhandlen
4.3 Økologi i foodservicesektoren
4.4 Økologi i plantebaserede drikke
4.5 Prognose for afsætning i Danmark
5. Eksport af økologiske fødevarer og prognose
6. Driftsøkonomien i økologisk landbrug
7. Perspektiver for økologisk produktion og afsætning frem mod 2025
Bilag 1: Søjlediagram, Vægtning af grunde til at købe økologi
Bilag 2: Søjlediagram, Andelen af kødtyper i økologisk kød-kategorien.
Bilag 3: Graf, Salg af økologiske fødevarer til foodservice, kundegrupper

Økologisk Markedsperspektiv er udarbejdet i juni 2020 af ”Økologiafdelingen”,
”Handel, Marked og Ernæring” og ”Markedsanalyse, Forbrugerøkonomi og
Statistik” i Landbrug & Fødevarer.

1 På grund af konkurrencehensyn er de enkelte virksomheders forventninger ikke nævnt i rapporten, men kun en

overordnet prognose/vurdering
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Opsummering:
• Produktionen af økologisk mælk, slagtegrise og æg er steget stærkt i de
senere år som følge af øget efterspørgsel på hjemme- og eksportmarkeder. Væksten forventes at fortsætte frem mod 2025, dog i lidt mere moderat tempo. Produktionen af mælk forventes at stige fra 710 til 875 mio.
kg, slagtegrise fra 232.000 til 320.000 stk. og æg fra 22 til 25 mio. kg.
•

Arealer med produktionen af økologisk græs, grøntfoder og foderkorn er
ligeledes vækstet markant som følge af udviklingen i den animalske sektor. Det økologiske areal forventes at stige fra 301.000 ha. til omkring
400.000 ha i 2025, svarende til 15 pct. af det samlede areal. Heraf forventes det økologiske areal med frilandsgrøntsager at stige fra 8.000 ha.
til omkring 11.500 ha i 2025.

•

Prognosen for økologisalg i både detailhandel og foodservice er, at mejeri, kød, æg, frugt og grønt vil fortsætte med at vækste frem mod 2025.

•

I detailhandlen forventes økologisalget at stige med en gennemsnitlig
årlig vækstrate omkring 7 pct. fra 2019 til 2025. Salget af mejeri, frugt og
grønt forventes at stige mest.

•

Økologisalget i foodservice forventes at stige med omkring 6 pct. i gennemsnit pr. år frem til 2025 – et konservativt bud, som indregner negative effekter af Coronakrisen.

•

Eksporten af økologiske fødevarer har været jævnt stigende og nåede
2,9 mia. kr. i 2018. Det forventes, at eksporten vil fortsætte den positive
udvikling til omkring 5 mia. kr. i 2025

•

Mejerivarer (inkl. børneernæring) og grisekød er de største eksportvarer
og vil også stige mest fremover, men æg og visse grøntsager forventes
også at øge eksporten frem mod 2025.

•

Driftsøkonomien i de enkelte sektorer viser, at balancen mellem udbud
og efterspørgsel har stor betydning for afregningsprisen til landmanden
og dermed bedriftens driftsresultat.

•

Det gennemsnitlige driftsresultat har udvist store udsving i de seneste
fem år hos især økologiske svineavlere og planteavlere. Økologiske
mælkeproducenter har haft bedre driftsresultat end de konventionelle
kolleger, mens det modsatte gør sig gældende for økologiske planteavlere.

•

Alle prognoser i rapporten er forbundet med usikkerhed pga. Coronakrisen og eventuelle økonomiske følgevirkninger samt ændringer i fødevareefterspørgslen. Under finanskrisen udviste forbrugerne dog stor loyalitet over for de økologiske fødevarer, idet økologisalget fortsatte med at
stige.
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1. Global udvikling i salg af økologiske varer og det økologiske areal
Økologien har i de senere år gennemgået en meget markant udvikling i hele
Verden, både med hensyn til produktion og forbrug af økologiske føde- og
drikkevarer. I perioden siden 2010 har der således været vækst i salget hvert
eneste år, som det fremgår af figur 1 – både i hele globalt og i Europa. Der
var således også øget økologisalg i detailsektoren i årene under den daværende finanskrise, selv om væksten ikke var så høj i 2010-2012, som i de
efterfølgende år. I den seneste statistik fra ”The World of Organic Agriculture
2020” er økologisalget i detailsektoren opgjort til 96,7 mia. Euro i 2018, svarende til godt 720 mia. kroner. I Europa er økologisalget mere end fordoblet i
den viste periode 2010-2018.
USA og Europa er de suverænt største markeder for økologiske varer – begge
med et salg på 40 mia. Euro i 2018. Herefter kommer Kina med 8 mia. Euro.
I Europa er Tyskland og Frankrig omsætningsmæssigt de største markeder
for økologi. Til gengæld er Danmark og Schweiz de lande, hvor forbrugerne
bruger flest penge på indkøb af økologiske varer i detailbutikker (2.325 kr. pr.
indbygger i begge lande), mens Danmark med 11,5 pct. havde den højeste
økologiske markedsandel i verden i 2018 (Økologiandelen steg til 12 pct. i
2019). De mest populære økologiske fødevarer globalt er mejerivarer, frugt &
grønt samt æg.
Mia. Euro

Figur 1
Udvikling i salg af
økologiske varer i
detailhandlen, 20102018. Verden og
Europa

Kilde: The World of Organic Agriculture 2020

Udover salg af økologi i detailsektoren er der ligeledes et stort og stigende
salg af økologiske føde- og drikkevarer til foodservicesektoren, men her findes der ingen officiel statistik for det globale salg. Foodservice omfatter servering af mad fra både offentlige og private køkkener i institutioner, restauranter, kantiner, caféer, udbringning m.v. I Danmark er salget af økologiske varer
til foodservice markant og støt stigende. Da Danmark Statistik opgør salget,
er foodservice derfor medtaget i afsætningsprognosen i afsnit 4.5.
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Det økologiske areal i hele verden er steget markant i de senere år, hvilket er
en følge af forbrugernes øgede efterspørgsel af økologiske fødevarer. Således er det globale økologiske areal steget fra 35,7 mio. ha. i 2010 til 71,5 mio.
ha i 2018, altså en fordobling. Væksten i det økologiske areal er sket i alle
verdensdele og de økologiske produktionsprincipper er således udbredt over
hele verden.
Mio. hektar

Figur 2
Udviklingen i det
økologiske areal,
2010-2018 (i mio.
hektar). Verden og
Europa.

Kilde: The World of Organic Agriculture 2020

I Europa udgør det økologiske øget areal 15,6 mio. ha., hvilket er en stigning
på 5 mio. ha. siden 2010. Dermed har Europa det næststørste økologiske
areal efter Australien, som med 36 mio. ha. har omkring halvdelen af det samlede globale areal. Latinamerika har på tredjepladsen 8 mio. ha., som dyrkes
efter de økologiske principper.
I Europa har Spanien, Frankrig og Italien i 2018 de største økologiske arealer
– alle med omkring 2 mio. ha. – mens Tyskland er på fjerdepladsen med 1,5
mio. ha. Til gengæld udgør det økologiske areal den største andel af det samlede landbrugsareal i Lichtenstein (38 pct.), Østrig (25 pct.) og Sverige (20
pct.). Til sammenligning udgjorde det økologiske areal i Danmark 10,5 pct. af
det samlede landbrugsareal i 2018 (steg til 11,3 pct. i 2019).
Ud af det samlede globale økologiske areal er knap 50 mio. ha. udlagt som
permanent græs. I Australien er hovedparten af arealet permanent græs, som
primært bruges til ekstensiv kødproduktion. Omkring 15 mio. ha. af det økologiske areal indgår i sædskifter mellem planteavl og græs m.v. I Europa gør
dette sig gældende for halvdelen af det økologiske areal.
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2. Animalsk produktion og prognose
I takt med en stigende efterspørgsel efter økologiske fødevarer i både Danmark og globalt, så har der også været vækst i den vegetabilske og animalske
produktion i Danmark. Den animalske produktion har stor afsætning på hjemmemarkedet, men mejeri- og svinesektoren har derudover også haft en stor
eksport i de seneste år. Mejerivarer (inkl. børneernæring) eksporteres i stort
omfang både til nær- og fjernmarkeder, mens grisekød primært eksporteres
til nærmarkederne. Markedsefterspørgslen og konkurrencesituationen på
markederne er derfor afgørende for, hvordan den økologiske produktion har
udviklet sig og forventes at udvikle sig fremover.
Set i et markedsperspektiv er målet en nogenlunde tilpasset balance mellem
udbud og efterspørgsel af økologiske fødevarer, men da der er en omlægningstid på to år fra konventionel til økologisk produktion, kræver det et godt
indblik i den forventede markedsudvikling minimum to år frem i tiden - både
på hjemme- og eksportmarkederne. Det tager med andre ord relativ lang tid
fra en virksomhed melder ud til sine leverandører, at der ønskes en større
mængde økologiske råvarer og indtil landmænd har overvejet, påbegyndt og
afsluttet øget omlægning til økologi og råvaren dermed kan sælges som økologisk.
Der er i dette afsnit beskrevet forventninger til udviklingen indenfor de tre største produktionsgrene: økologisk mælkeproduktion, svineproduktion og ægproduktion.
2.1 Økologisk mælkeproduktion
Den økologiske mælkeproduktion har siden 1990’erne været lokomotivet for
den økologiske udvikling i Danmark, idet mejerierne tidligt gik seriøst ind i at
producere det, som i første omgang danske forbrugere efterspurgte. Det er
således ikke uden grund, at økologisk drikkemælk i Danmark i de seneste
mange år har haft den markant største markedsandel i detailhandlen set i
relation til resten af verden. I dag er omkring hver tredje liter solgte drikkemælk
økologisk.
Mio. kg
Figur 3
Udvikling i økologisk
mælkeproduktion og
prognose for 20202025

Kilde: Danmarks Statistik og L&F prognose for 2020-2025
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Den økologiske mælkeproduktion er steget meget markant i 2017 og 2018
som følge af at en række nye leverandører afsluttede omlægningen til økologi.
Stigningen i 2019 og den forventede stigning i 2020 er primært forårsaget af
en højere mælkeydelse pr. ko samt strukturudvikling på de eksisterende økologiske mælkebedrifter.
Prognosen frem mod 2025 er baseret på en tilsvarende udvikling som den i
2019-20, og hvor den årlige vækst i mælkeproduktionen i gennemsnit vil være
omkring 3 procent pr. år. Hvis mejerierne får behov for mere mælk end strukturudvikling og højere mælkeydelse indebærer, kan der komme et antal nye
økologiske mælkeproducenter, men der er aktuelt ikke udsigt til, at det vil
være et markant stort antal. Den økologiske mælkeproduktion forventes at
stige fra 710 mio. kg i 2019 til omkring 875 mio. kg i 2025. Væksten er som
tidligere nævnt betinget af en fortsat stigning i efterspørgslen på både hjemmemarkedet og de nære og fjerne eksportmarkeder. Økologisk mælk udgjorde 12 procent af den samlede danske mælkeproduktion i 2019.
2.2 Økologisk svineproduktion
Produktionen af økologiske slagtegrise i Danmark udgør en lille andel af den
samlede produktion af grisekød. I 2019 blev der således i alt slagtet omkring
17 mio. grise, og heraf var 232.000 økologiske, svarende til knap 1,5 procent.
Antal grise
Figur 4
Udvikling i økologiske
slagtegrise og
prognose for 20202025

Kilde: Landbrugsstyrelsen og L&F prognose for 2020-2025

Det fremgår af figuren, at produktionen af slagtegrise er mere end fordoblet
fra 2013 til 2018, hvorefter tallet blot steg minimalt til 2019. Forklaringen på
dette er, at der i 2015-17 blev efterspurgt mere økologisk kød i Europa, end
der blev produceret, hvilket medførte forholdsvis høje afregningspriser til landmanden. Som følge heraf har både eksisterende og nye økologiske griseproducenter øget udbuddet af grisekød til det europæiske marked. Der er således nu et lille overskud på markedet og med lavere afregningspriser til følge.
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Omkring 50-60 procent af den danske produktion af økologisk grisekød eksporteres - primært til nærmarkederne Tyskland og Frankrig – og Danmark er
dermed meget afhængig af udviklingen i Europa.
Da økologisk grisekød er en ”højprisvare” kan efterspørgslen på eksportmarkeder blive påvirket af økonomiske følgevirkninger af Coronakrisen. Produktionen af økologiske slagtegrise forventes at stige minimalt i de første par år,
mens væksten øges frem mod 2025 – til omkring 320.000 slagtegrise. Vækstraten kan øges, hvis slagterierne får godt gang i kødeksporten til fjernmarkeder og dermed bliver mindre afhængige af nærmarkederne. Det forudsættes
ligeledes, at efterspørgslen på hjemmemarkedet fortsætter en positiv trend.
2.3 Økologisk ægproduktion
Produktionen af økologiske æg har i de senere år gennemgået en meget positiv udvikling, der i høj grad har været drevet af forbrugernes stigende efterspørgsel. Der er således sket en fordobling af ægproduktionen i perioden
2013 til 2018, som det fremgår af figuren. I 2019 var der tendens til overproduktion af økologiske æg, hvilket medførte lavere afregningspris til landmanden samt kun en minimal stigning i ægproduktionen i forhold til året før. Der
blev i alt indvejet 22,3 mio. kg økologiske æg i 2019, svarende til 30 procent
af den samlede indvejning af æg ifølge Danmarks Statistik.
Mio. kg
Figur 5
Udvikling i økologisk
ægproduktion og
prognose for 20202025

Kilde: Danmarks Statistik og L&F prognose for 2020-2025

Da ægpakkerierne tidligere har kunnet sælge næsten alle de økologiske æg
på hjemmemarkedet, har der ikke hidtil været stort fokus på eksport. Dette
har dog ændret sig i de seneste par år i takt med, at produktionen fortsat er
steget. Der er således nu også fokus på eksport til især nærmarkederne. På
hjemmemarkedet er markedsandelen for økologiske æg i detailhandlen nu
omkring 31 procent (kilde: GfK Consumerscan).
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Vækstdriveren i de kommende år vil derfor både være stigende efterspørgsel
på hjemmemarkedet fra detailhandel og foodservice samt øget eksport. På
basis heraf er prognosen en jævn vækst på gennemsnitlig 0,5 mio. kg økologiske æg pr. år.
3. Vegetabilsk produktion og prognose
Som det blev vist i afsnit 1, så er det økologiske areal øget markant i det
senest årti i hele verden og herunder også Danmark. I 2019 udgjorde det danske økologiske areal i alt 301.481 ha (inkl. areal under omlægning), svarende
til 11,3 procent af det samlede produktionsareal i Danmark, jf. Danmarks Statistik. Ifølge de foreløbige estimater er det økologiske areal steget til omkring
320.000 ha i 2020.
Hektar
Figur 6
Udvikling i det
økologiske areal i
2013-2020 og
prognose for 20212025

Kilde: Landbrugsstyrelsen og L&F-prognose for 2021-2025

I 2016 og 2017 er den store omlægning til økologi primært en følge af udviklingen i den animalske produktion og herunder især i mælkeproduktionen. I
2018 og 2019 var der en overvægt af planteavlere, der omlagde til økologi –
drevet af en større efterspørgsel af foderkorn pga. flere malkekøer, grise og
æglæggere i de foregående år. Langt størstedelen af de økologiske arealer
bliver brugt til foder – skønsmæssigt ca. 85 procent, hvoraf hovedparten bruges i mælkeproduktionen2.
Det forholdsmæssige areal til græs og grøntfoder er faldet noget i forbindelse
med bølgen af omlægninger, men fylder i 2019 stadig omkring 54 procent,
mens andelen til korn og andre landbrugsafgrøder er steget til henholdsvis 35
og 7 procent. Korn og andre landbrugsafgrøder bliver også primært brugt til
foder – heraf ca. to tredjedele til mælkeproduktionen. Indtil videre er det derfor
primært efterspørgslen efter foder og især til mælkeproduktionen, der er afgørende for balancen for udbud og efterspørgsel.

2 Kilde: Landbrugets Økonomi 2019. Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, Københavns Universitet
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SEGES Økologi Innovation har i efteråret 2019 – altså før Coronakrisen - udarbejdet en prognose for balancen mellem produktion og forbrug af økologisk
foderkorn i 2020 og 2021 på basis af den forventede udvikling i animalsk produktion, kornudbytter og anvendelse af økologiske arealer til foderkorn. Hvor
der i 2018 og tidligere var økologisk kornunderskud, viser prognosen, at dette
i 2019 og de kommende to år vil være vendt til et kornoverskud. Ydermere
tilføjes det, at det sandsynligvis bliver svært at eksportere økologisk foderkorn
med en stor merpris for økologi, da konkurrencen fra f.eks. Baltikum er høj,
ifølge Københavns Universitet3.
Ifølge samme kilde er det et spørgsmål, om der er andre afgrøder end foderkorn, der realistisk set kan komme til at betyde så meget mængdemæssigt,
at de kan overtage betydelige arealer fra foderkorn. I 2019 er der skønsmæssigt brugt ca. 20.000 ha til korn til konsum (dvs. brødkorn, maltbyg, grynhavre
m.v.), og konsumarealet skal forøges med ca. 10.000 ha årligt i 2020 og 2021
for at aftage arealet fra overskuddet af foderkorn i begge år.
Selv om det er en stor opgave at forøge konsumarealet så markant, er der
dog muligheder for en stor stigning i forbruget af bl.a. havre til konsum, idet
plantebaserede fødevarer oplever stor vækst, som forventes at fortsætte
fremover. Det kan nævnes, at bl.a. Arla Foods og Thise Mejeri i dette forår er
påbegyndt produktion af flere varianter af økologiske havredrikke. I de plantebaserede fødevarer til humant konsum er der også behov for proteinmel,
som primært skal komme fra ærter og hestebønner. På Økologikongres 2019
var der oplæg fra Organic Plant Protein4, og her blev der estimeret et areal til
proteinmel fra ærter og hestebønner alene til denne virksomhed på i alt 2.500
ha i 2021 og 5.000 ha i 2022. Derudover ses en løbende stigning i efterspørgslen af maltbyg til produktion af økologiske øl samt brødkorn til økologisk brød, hvor den økologiske markedsandel fortsat er relativt lille5.
I de seneste måneder med Coronakrise har det ligeledes vist sig, at det ikke
er hensigtsmæssigt at Danmark og EU er meget afhængige af import af økologisk soja/protein fra fjernmarkeder, som f.eks. Kina og Indien. En højere
dansk selvforsyning med økologisk protein er ønskeligt, og der arbejdes derfor ihærdigt med at gøre det muligt at fremstille protein til foder på basis af
græs. Andre proteinafgrøder forventes ligeledes at opleve en markant vækst
i de kommende år.
Ovennævnte plus den animalske udvikling med flere dyr danner grundlag for,
at der forventes en stigning i det økologiske areal på omkring 10-15.000 ha i
både 2021 og 2022 og derefter omkring 15 - 20.000 ha pr. år. Det forventes
således, at det økologiske areal øges fra ca. 320.000 ha i 2020 til omkring
400.000 ha i 2025, svarende til 15 pct. af det samlede danske landbrugsareal.
Prognosen er dog afhængig af udviklingen i produktion af både danske

3 Kilde: Landbrugets Økonomi 2019. Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, Københavns Universitet
4 https://okologi-kongres.dk/wp-content/uploads/2019/12/B2_Ulrich-Kern_Hansen_20.11_oko2019.pdf
5 Børsen d. 20. januar 2020: Schulstad vil satse mere på økologisk brød og herunder allerede at sælge omkring en

mio. pakker økologiske boller i 2020.
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proteinafgrøder (græs, hestebønner, ærter m.v.) og til humant konsum samt
ikke mindst prisudviklingen for foderkorn.
3.1 Gartneriproduktion
Den resterende andel af økologiarealet på omkring 5 procent udgøres af gartneriproduktion og skov m.v. Ifølge Landbrugsstyrelsen6 udgjorde arealet til
gartneriproduktion omkring 8.000 ha. i 2019, svarende til en stigning på 525
ha. i forhold til året før. I alt 30 pct. af det danske areal med frilandsgrøntsager
blev dyrket økologisk i 2019.
Det økologiske areal til frugt og bær udgjorde i alt 1.350 ha., svarende til omkring 17 pct. af det samlede areal med frugt- og bærproduktion i Danmark.
Blandt de vigtigste arter af frugt og bær var der i 2019 mest økologi blandt
æbler og solbær7. For æbler udgjorde det økologisk areal i alt 33 pct. af det
samlede areal med æbler, mens den tilsvarende andel var 59 pct. for solbær.
Økologiske spisekartofler og gulerødder udgør den markant største andel af
arealet til frilandsgrøntsager, hvilket er i god overensstemmelse med at den
økologiske produktion af disse grøntsager udgør hhv. 22 pct. og 45 pct. af det
samlede areal for hhv. spisekartofler og gulerødder i 2019 i Danmark. Den
økologiske andel er dog væsentligt højere for andre grøntsager som f.eks.
grønkål, bladselleri, broccoli, rødbeder, løg og rabarber, men arealerne er relativt små i sammenligning med arealerne for græs og korn.
Der forventes markant vækst i salget af økologiske grøntsager og frugt på
hjemmemarkedet, som det fremgår i afsnit 4, og selv om noget af dette merforbrug vil være import, så vil den danske produktion også blive øget markant
i de kommende år. Således udtaler én af de største danske frilandsproducenter8, at økologiandelen i dag udgør to tredjedele, men at målet er at blive 100
pct. økologisk, og at det skal ske ved at øge det økologiske sortiment – herunder også sortimentet til convenience-produkter.
Der forventes ligeledes, at eksporten af økologiske grøntsager fortsætter
væksten i de kommende år. Eksporten udgøres primært af kartofler, gulerødder, kål og løg m.v., og de største aftagere er Tyskland og Sverige.
Det økologiske gartneriareal er i de seneste fem år steget mellem 350 og 750
ha. pr. år, og med en prognosticeret gennemsnitlig stigning på 550 ha. pr. år
i de kommende år, svarer det til at det økologiske areal med gartneriproduktion vil være omkring 11.500 ha. i 2025.

6 Landbrugsstyrelsen: Statistik over økologiske jordbrugsbedrifter i 2019. Autorisation og produktion.
7 Danmarks Statistik- analyse: Mere dansk frugt – men vi spiser mest, der er importeret (19. maj 2020)
8 FødevareWatch d. 7. april 2020: samtale med Axel Månsson.
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4. Analyse og prognose for afsætning af økologiske fødevarer i Danmark
4.1 Økologiske fødevarer er i fremgang
Økologi er blevet stadig mere populært blandt danskerne. Det er der flere årsager til. Forbrugerne vil gerne undgå sprøjterester i frugt og grønt, skåne
miljø og drikkevand, samt bidrage til en øget dyrevelfærd. En del af de økologiske forbrugere (31 pct.) mener også, at økologi kan bidrage til et bedre klima
(Landbrug & Fødevarer, Økologi er populært blandt danske forbrugere, 2019).
At støtte økologisk produktion har også vokset i forbrugertilslutning de seneste 10 år. Fra 2009 til 2019 er der sket en stigning på 10 procentpoint i andelen
af danskere som mener, at man bør støtte økologisk produktion. Der er således i dag 65 pct. af danskerne der mener, at man bør støtte økologisk produktion.

Figur 7
Hvad synes du om
følgende tiltag på en
skala fra 1 til 5? (Top 2
= Meget godt/godt)

Kilde: Ipsos 2019: N=1010, 2009: N=1228

Det er ikke kun holdningen til økologi, som er blevet mere positiv. Forbrugerne
køber også flere økologiske fødevarer. 47 pct. af danskerne, altså knap halvdelen, siger selv, at de køber mere økologi i dag end de gjorde for et år siden
(Ipsos). Andelen af danskere, som lægger vægt på økologi når de handler
fødevarer, er steget fra 36 pct. i 2016 til 41 pct. i 2019, hvilket er en signifikant
stigning.9 Ligeledes siger 55 pct. af danskerne, at de er villige til at betale mere
for økologi.
Disse tendenser inkluderer også de unge i alderen 18-24 år, hvor 44 pct. tilkendegiver, at de køber mere økologi end for et år siden, og 51 pct. i denne
aldersgruppe er også villige til at betale mere for økologi (Ipsos).
I Landbrug & Fødevarers store analyse om danskernes syn på klima og bæredygtighed (2020) fremgår det også, at danskerne i højere grad vil købe flere
økologiske fødevarer for at leve mere bæredygtigt, mens kun få svarede, at
de vil købe færre økologiske fødevarer. 23 pct. af danskerne tilhører segmentet ’Mad med Mening’. Det er en gruppe af forbrugere, som lægger særligt
vægt på at leve naturligt og lokalt, hvor især økologi fylder meget. Det er desuden et segment som i høj grad er villige til at ændre adfærd i forhold til klima,
miljø og bæredygtighed. Ser vi nærmere på profilen for segmentet ’Mad med
9 Graf kan ses i bilag 1.
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Mening’, så består det både af mænd og kvinder – dog er der en lille overvægt
af kvinder. Samtidig er der en overvægt af danskere mellem 40 og 70 år.
4.2 Økologi i detailhandlen
I 2019 udgjorde salget af økologiske fødevarer i detailhandlen i alt 14,1 mia.
kr., svarende til 12 procent af det samlede fødevareforbrug i Danmark ifølge
Danmarks Statistik. Men der er forskel på, hvilke fødevarer der produceres
økologisk, og hvor de omsættes.
Denne analyse fokuserer på fem udvalgte varegrupper: kød10, mejeri11, æg,
frugt og grønt. Den økologiske omsætning undersøges både indenfor detailhandlen og foodservice, for at få et overordnet billede af salgsudviklingen af
økologiske fødevarer i Danmark.
Økologi i detailhandlen er vækstet markant
Salget af økologiske fødevarer indenfor detailhandlen er gennem de sidste 10
år steget markant. Opgjort i volumen er det økologiske salg steget med 77
pct. siden 2010, mens værdien er steget med 176 pct. Det skal bemærkes, at
fra 2017 er virksomheder, der udelukkende sælger online, inkluderet i undersøgelsen (Danmarks Statistik).
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Figur 8
Udviklingen i den
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af økologiske
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Også ifølge Nielsen, der måler varer scannet ved kasserne i supermarkedet,
er den samlede salgsværdi af økologiske fødevarer i detailhandlen steget. Af
Nielsen fremgår det, at fra 2017 til 2019 er det økologiske salg steget med
10,1 pct. årligt i gennemsnit (Nielsen, Health Trend Report, 2020). En rapport
fra GfK fra april 2019 beskriver også, at de danske husstande fortsat bruger
flere penge på økologiske produkter. Det er en udvikling, som har været konstant siden 2014 (GfK, Danskernes Frugt & Grønt Forbrug, 2019).
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Kilde: Danmarks Statistik, tabel OEKO3

10 Kød-kategorien består af okse- og kalvekød, svinekød, kylling, pålæg og andre kødkomponenter. En graf i bilag 3

viser et overblik over andelene af de forskellige kød-typer (kilde: Danmarks Statistik).
11 Mejeri består af sødmælk, letmælk, minimælk, skummetmælk, kærnemælk, fløde og cremefraiche o.l., syrnede

produkter, ost samt smør og blandingsprodukter (kilde: Danmarks Statistik).
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Detailkæderne vil øge mængden af økologi
På baggrund af et interview med Nemlig.com fremgår det også, at de kan se
en stigende forbrugerinteresse for økologi: ”…vi kan tydeligt se, at flere danskere efterspørger økologiske varer. Særligt frugt og grønt samt mejeri har en
høj økologiandel, og i første kvartal af 2019 kan vi se, at vores fokus på økologi nu belønnes af kunderne. Økologi vokser betydeligt mere end vores generelle vækst, og salg af økologiske produkter udgør 26,5 procent af det totale
salg. Det er en tydelig forbedring siden sidste år” (Kommentarer fra kæderne,
notat).
Det er ikke kun Nemlig.com som ønsker en stor andel af økologiske fødevarer. Hos Coop øges det økologiske salg via øget sortiment, kampagneaktiviteter mv. (Coop ansvarlighedsrapport 2018), Føtex sætter ambitiøst mål for
økologiske produkter: over 2.000 økologiske produkter i 2020 (Dansk Supermarked CSR-rapport 2018), og Dagrofa har en ambition om at fordoble deres
økologisalg inden 2022, målt i forhold til 2017 (Dagrofa CSR-rapport 2018).
Også detailkæder som Rema1000, Lidl og Aldi forventer, at de vil øge omsætningen af økologiske produkter.
Alle 5 udvalgte kategorier har oplevet en positiv vækst
Ser vi nærmere på de 5 udvalgte kategorier indenfor detailhandlen er hver
kategori vækstet. Det er især økologisk frugt samt økologiske grøntsager,
som er kommet i høj kurs gennem de sidste 10 år.
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Figur 9
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Zoomer vi ind på den økologiske frugtkategori, er den siden 2010 vokset med
274 pct. i volumen og 284 pct. i værdi, ifølge Danmarks Statistik. Blandt de 5
kategorier er det samlet set den største vækststigning. For økologiske grøntsager gælder det, at kategorien i volumen er vækstet med 147 pct. og 315
pct. i værdi. Denne kraftige stigning i værdi har medført, at kategorien for økologiske grøntsager har indhentet kategorien for økologisk mejeri, hvor grøntsager nu udgør 23 pct. og mejeri 22 pct. af det samlede økologiske fødevaresalg. I volumen udgør grøntsager 22 pct. af det totale økologiske fødevaresalg. Også ifølge Nielsen-tal er økologisk frugt og økologisk grønt vækstet.
Kategorien for økologisk frugt- og grønt har en samlet salgsstigning på 14,5
pct. i værdi fra 2018 til 201912. Det er ifølge Nielsen den største salgsstigning
indenfor en økologisk kategori (Nielsen, Health Trend Report, 2020).
Mejerikategorien er den største økologiske fødevarekategori målt i volumen,
og udgør 36 pct. af den samlede økologiske fødevareomsætning i 2019. I
værdi er økologiske mejeriprodukter, som nævnt, blevet indhentet af økologiske grøntsager, og udgør 22 pct. (Danmarks Statistik). Mejeri er ikke vækstet
nær så meget som de andre økologiske fødevarekategorier med sine 16 pct.
fremgang i volumen og 92 pct. fremgang i værdi. Dog ses der stadig en fremgang indenfor kategorien. Ifølge Arla13 er det især økologisk ost, som oplever
fremgang, med en salgsstigning på 86 pct. siden 2012. Ifølge Nielsen udgør
værdien af den økologiske mejeriandel en fjerdedel af den samlede mejerikategori (Nielsen, Health Trend Report, 2020). Samtidig fremgår det også af Nielsen-tallene, at økologiske mælkeprodukter, ost og smør er vækstet i værdi
fra 2018 til 2019, hvor økologisk ost er den kategori, der er vækstet mest, med
13 pct.
Zoomer vi ind på kødkategorien er det den mindste volumenkategori, men i
værdi overstiger kødkategorien æg. Ifølge Danmarks Statistik er volumen af
økologisk kød steget med 163 pct. siden 2010, mens det er steget 238 pct. i
værdi. En oversigt over, hvilke kødtyper, der er steget mest, kan ses i bilag 2.
Ifølge Nielsen er salget af økologisk fersk kød (ekskl. kylling, bacon og lever)
steget med 6,1 pct. i værdi fra 2018 til 2019. Ifølge Rema1000 kan de se en
svag fremgang i salget af økologisk kød, hvilket nok især skyldes deres store
fokus på frilandsgris (Kommentarer fra kæderne, notat).
Den sidste udvalgte kategori er økologiske æg. Modsat de andre udvalgte
fødevarekategorier, udgøres denne kategori kun af ét produkt. Økologiske æg
er vokset med 140 pct. i volumen og 139 pct. i værdi siden 2010 ifølge Danmarks Statistik, og udgør i dag 3 pct. i volumen og 5 pct. i værdi af den totale
omsætning af økologiske fødevarer i detailhandlen. Markedsandelen for økologiske æg er nu omkring 31 pct. i detailhandlen ifølge GfK Consumerscan,
og som nævnt i afsnit 2.3 udgjorde økologiske æg 30 pct. af den samlede
danske ægindvejning i 2019.

12 Nielsen opgør frugt og grøntsager som en samlet kategori.
13

https://www.arla.dk/om-arla/nyheder/2019/pressrelease/hver-fjerde-liter-maelk-er-nu-oekologisk-salget-afoekologi-er-vaekstet-markant-i-10erne-2954082/
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4.3 Økologi i foodservicesektoren
Foodservice er vokset kraftigt de seneste år, indtil Covid-19 virussen lukkede
størstedelen af sektoren. I Landbrug & Fødevarers analyse ’Foodservice er
fremtidens fødevaremarked’ (2019) fremgår det på basis af Danmarks Statistik, at omsætningen i den private del af foodservicesektoren har oplevet en
stabil vækst siden 2009 og er vokset nu 10 år i træk. Ifølge Euromonitor International skyldes det bl.a. de makroøkonomiske parametre såsom høj beskæftigelse, øget disponibel indkomst samt forbrug i husholdningerne. Dette påvirker foodservicesektoren positivt i og med at forbrugerne spiser mere ude
og spiser mere take-away (Euromonitor, Consumer Foodservice in Denmark,
2019).
Økologisalget til landets professionelle køkkener vokser støt, og salget af økologiske fødevarer nåede en værdi på knap 2,4 milliarder kroner i 2018, der er
de nyeste tal fra Danmarks Statistik. Siden 2013 er salget af økologiske fødevarer til foodservice steget med 140 pct., og salget fra 2017 til 2018 er steget
med 15 pct. I alt udgjorde økologiske varer 10,9 pct. af det samlede salg til
foodservice i 2018.
2.500
2.000

Mio. kr.

Figur 11
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Kilde: Danmarks Statistik, tabel OEKO7

De økologiske fødevarers vækst i foodservice kan også mærkes hos fødevareproducenterne. Arlas salg af økologiske mejeriprodukter til danske storkøkkener steg fra 2016 til 2018 med 22 pct.14 Og det er især de offentlige storkøkkener, som er i front. Køkkener på blandt andet hospitaler, børnehaver og
uddannelser er de institutioner, som køber den største andel økologiske fødevarer, da de køber over en tredjedel af de økologiske fødevarer, som sælges til storkøkkener15. Men også de private storkøkkener har i højere grad fået
øjnene op for økologi, hvor hoteller, restauranter og caféer aftager lidt over en
fjerdedel af de økologiske fødevarer, som sælges til foodservice.

14 https://www.arla.dk/om-arla/nyheder/2019/pressrelease/oekologi-hitter-i-de-danske-storkoekkener-2858386/
15 Se bilag 3
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Det økologiske spisemærke har styrket økologien
Det er ikke kun forbrugernes generelle øget interesse i økologi, som har fået
storkøkkener til at investere mere i økologiske fødevarer. Ifølge Arla har det
økologiske spisemærke også en vis indflydelse på, hvorvidt køkkenerne omlægger deres menu til at rumme en højere grad af økologi.
Det økologiske spisemærke er en statskontrolleret mærkningsordning for spisesteder, som angiver, hvor stor en andel af de indkøbte føde- og drikkevarer,
som er økologiske. Både offentlige og private spisesteder kan få det økologiske spisemærke16.
Ligesom salget af økologiske fødevarer til foodservice har det økologiske spisemærke oplevet en kraftig vækst gennem de sidste 10 år. I 2009, hvor mærkningsordningen blev stiftet, var der 0 spisesteder tilmeldt mærkningsordningen 17. Den 27. maj 2020 er der i alt 3.296 økologiske spisemærker fordelt
rundt i Danmark, hvor 2.002 af dem er fordelt til institutioner.
Udvikling i de fem fødevarekategorier
Ser vi nærmere på de 5 udvalgte kategorier indenfor foodservice, er nogle
mere populære end andre. Det er især kød18, som har haft en stor procentvis
stigning fra 2013 til 2018. Det skal bemærkes, at kategorierne ikke kan sammenlignes helt præcist med de udvalgte kategorier i detail, da inddelingen af
fødevarer i de enkelte kategorier er forskellig.
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Kilde: Danmark Statistik, tabel OEKO7

Den procentvise stigning for økologisk kød er 436 pct. på 5 år. Kategorien er
gået fra et salg på omkring 30 mio. kr. i 2013 til knap 170 mio. kr. i 2018. En
høj procentvis stigning gør sig også gældende for økologiske æg19, som er
steget med 234 pct. siden 2013. Udviklingen i salget af økologiske æg og
økologisk kød til foodservice har siden 2013 fulgtes ad. Den store forskel i
den procentvise stigning skyldes, at økologisk kød startede ved et lavere udgangspunkt i 2013, men fra 2014 har salget udviklet sig nogenlunde ens.
16 https://www.oekologisk-spisemaerke.dk/om-spisemaerket/
17 Økologisk Landsforenings Markedsrapport 2019, pba. Fødevarestyrelsen
18 Økologisk Kød er incl. fjerkræ og fisk (både fersk og frost)
19 Økologiske æg er inklusiv syrnede mejeriprodukter mm.
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Zoomer vi ind på salget af økologisk frugt og grønt20, er det på 5 år steget med
140 pct. og nærmer sig salget af økologiske mejeriprodukter21 til foodservice.
Ud fra de udvalgte kategorier er det økologisk mejeri og frugt og grønt, som
er de mest populære hos foodservice og blandt de 5 kategorier står de for 76
pct. af de økologiske fødevarer solgt til foodservice.
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Udviklingen i salget af
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tons og 1000 kr.
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4.4 Økologi i plantebaserede drikke
Andelen af danskere, som spiser plantebaseret mad og drikke har været stigende de seneste år. Endnu er der ikke så mange tal på disse kategorier,
men der er nogle indikatorer. Salget af økologiske plantedrikke er siden 2016
vokset med 71 pct. i volumen og 60 pct. i værdi. Dette vidner om, at selvom
danskerne køber flere plantebaserede produkter, så har de stadig plads til
økologi i de nye kategorier.

2019
Plantemælk værdi

Kilde: Danmarks Statistik, tabel OEKO3

4.5 Prognose for økologiafsætning frem mod 2025
På baggrund af væksten inden for økologi i de sidste 5-10 år og Landbrug &
Fødevarers forbrugerundersøgelse – omtalt i afsnit 4.1 – tyder alt på, at den
positive udvikling i salget af økologiske produkter i de 5 hovedkategorier vil
forsætte frem mod 2025.
Forbrugerne efterspørger økologi på tværs af mange forskellige kategorier.
Ligeledes forbinder en del forbrugere økologi med et mere klimavenligt valg.
Eventuelle bekymringer ift. ressourceudnyttelse i økologisk produktion er ikke
på radaren hos forbrugerne. Blandt de forbrugere, der køber økologi, forbindes økologi i højere grad med noget, der er sundt for naturen og jorden. Derudover siger en del danskere, at de er villige til at betale mere for økologi,
også blandt de unge forbrugere.
Selv med Covid-19 virussens indtog her i 2020 forventes der ikke større langvarige udsving, da økologi er blevet en rodfæstet del af mange danskeres
faste dagligvareindkøb. Derimod forventes langvarige forbrugsgoder at blive
ramt hårdere end f.eks. dagligvarer. Derfor forventer vi en nogenlunde lignende udvikling i forhold til, hvad vi har set de sidste 10 år.
20 Økologisk frugt og grønt opgøres i én kategori ved Danmarks Statistik. Det er inklusiv fersk og frost
21 Økologiske mejeriprodukter omfatter mælk og fløde samt ost og smør
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Fra 2013 til 2019 har den gennemsnitlige vækst været forskellig på tværs af
de udvalgte økologiske fødevarekategorier. Prognosen for kategorierne i detailhandlen antages at se ud som vist i figur 14 og 15.
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Figur 15
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Kilde: Danmarks Statistik og L&F-prognose pba. Danmarks Statistik, tabel OEKO3.

Det forventes i figur 14 og figur 15, at detailsalget i de 5 udvalgte økologiske
fødevarekategorier vil fortsætte med at udvikle sig positivt frem mod 2025.
Prognosen viser, at det samlede salg for de 5 kategorier vil stige fra 9,7 mia.
kr. i 2019 til omkring 14,6 mia. kr. i 2025, svarende til en gennemsnitlig årlig
vækst på omkring 7 procent. Den største vækst forventes i kategorierne frugt,
grønt og mejeri (især ost og syrnede produkter). Prognosen kan beskrives
som konservativ, idet økologisalget i de seneste år har haft vækstrater omkring 10 procent.
Det skal bemærkes, at en række fødevarekategorier ikke indgår i ovennævnte
prognose, bl.a. ”ris, pasta og brød m.v.”, ”fisk og skaldyr”, ”sukker, honning og
syltetøj m.v.”, ”kaffe, te, og andre drikkevarer” samt ”øl, vin og spiritus”. Der
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kan formentlig forventes en lignende salgsudvikling for disse kategorier. Det
totale økologisalg i Danmark i detailhandlen udgjorde i 2019 i alt 14,1 mia. kr.
En lignende prognose kan også opstilles for de økologiske fødevarekategorier
i foodservicesektoren. Der forventes som i detailhandlen ligeledes en positiv
prognose for afsætningen, hvilket fremgår af figur 16. De 5 udvalgte økologiske fødevarekategorier forventes at stige med omkring 6 pct. i gennemsnit i
alle årene frem til 2025, og dermed forventes det samlede salg for disse kategorier at nå 2,1 mia. kr.
800
700
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Mio. kr.

Figur 16
Udviklingen i salget af
de udvalgte 5
økologiske
fødevarekategorier til
foodservice til og med
2018, herefter L&Ffremskrivning frem
mod 2025, målt i mio.
kr.
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Kilde: Danmarks Statistik samt L&F-prognose pba. Danmarks Statistik, tabel OEKO7. Kød og
æg forventes at udvikle sig ens, hvorfor begge linjer ikke er synlige.

Prognosen for foodservice er konservativ i sammenligning med tocifrede
vækstrater frem til 2018. Årsagen hertil er at salget af økologiske fødevarer til
foodservicesektoren i 2020 vil være markant påvirket af Covid-19 virussen og
de afledte nedlukninger af restauranter, cafeer, kantiner og hoteller m.v. Det
er p.t. uvist, hvornår foodservicesalget vil vende tilbage til tidligere niveau, og
foodserviceprognosen er derfor forbundet med usikkerhed.
I tilfælde af en længerevarende recession over flere år - som følge af Covid19 virussens økonomiske effekter - forventes det, at økologiafsætningen i detailhandlen som minimum vil fortsætte på det nuværende niveau (anno 2020).
Under finanskrisen udviste forbrugerne stor loyalitet over for de økologiske
fødevarer, idet økologisalget fortsatte med at stige, selv om den procentvise
stigning dog var mindre end før og efter finanskrisen ifølge Danmarks Statistik. Hvis Covid-19 virussen får langvarige negative økonomiske konsekvenser for dansk økonomi kan en lignende tendens forventes.
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5. Eksport af økologiske fødevarer og prognose
I takt med at både det globale forbrug af økologiske fødevarer og den danske
økologiproduktion er steget markant, har økologieksporten fra Danmark ligeledes gennemgået en jævn stigning i stort set hvert eneste år siden 2003,
hvor Danmarks Statistik første gang opgjorde udenrigshandlen med økologiske varer.
Som tidligere nævnt er både udviklingen i den animalske og vegetabilske produktion afhængig af eksportmuligheder, idet den danske produktion for
mange varer er betydeligt større, end hvad der kan afsættes på hjemmemarkedet. Især økologiske mejerivarer, grisekød og visse grøntsager er hidtil blevet eksporteret i stort omfang. Således udgjorde eksporten af mejerivarer
(inkl. børneernæring) omkring halvdelen af den samlede økologieksport på
2,9 mia. kr. i 2018, der aktuelt er de nyeste tal fra Danmarks Statistik.
Figur 17
Eksport af økologiske
fødevarer i 2018,
procentvis fordeling

Kilde: Danmarks Statistik

Det skal bemærkes, at reeksport indgår i den samlede eksport, hvilket medfører betydelige stigninger indenfor frugt & grønt samt korn og foderstoffer.
Det samme gør sig gældende for ”’øvrige”, som primært udgøres af varegrupperne ”kaffe, te, chokolade”, ”sukker og honningvarer” og ”andre drikkevarer”
samt ”fisk m.v.” Reeksport finder primært sted til nærmarkeder, hvor danske
virksomhederne har datterselskaber eller gode samarbejdspartnere.
Grisekød og grøntsager er hidtil primært blevet eksporteret til nærmarkeder
som Tyskland, Frankrig og Sverige, mens mejerivarer foruden nærmarkeder
også eksporteres i stor stil til fjernmarkeder i Asien og Mellemøsten. Til fjernmarkederne afskibes især økologisk børneernæring og langtidsholdbar mælk,
men eksport af bl.a. ost og grisekød vil formentlig også opnå et større gennembrud på disse markeder i den nærmeste fremtid. Derudover arbejder virksomhederne ligeledes hele tiden med at komme ind på nye markeder i bl.a.
Asien, Mellemøsten og USA – i øvrigt ofte sammen med Landbrug & Fødevarers eksportfremstød.
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Mio. kr.
Figur 18
Eksport af økologiske
fødevarer i 2013-2018
og prognose for 20192025

Kilde: Danmarks Statistik samt L&F prognose for 2019-2025

Danske økologiske fødevarer har et godt ry i udlandet pga. høj fødevaresikkerhed, troværdig økologikontrol samt god og ensartet kvalitet i alle leverancer i kombination med høj forsyningssikkerhed22. Det gode danske ry og en
stigende produktion er medvirkende til, at der forventes en stigende økologieksport i perioden frem til 2025. Dette til trods for at eksporten stagnerede i
2018, hvilket især skyldtes lavere eksport til Kina pga. udfordringer med nye
kinesiske regler for importeret børneernæring. Udfordringer, der senere er
blevet løst.
Heldigvis stiger efterspørgslen af økologiske fødevarer i både Europa, USA,
Asien og Mellemøsten, hvilket giver basis for den forventede positive udvikling
i økologieksporten. Væksten i eksporten vil også fremover være drevet af mejerivarer, der i endnu højere grad vil være ”højprisvarer” som uht-mælk og ost
samt mælkepulver og børneernæring til fjernmarkeder og i lidt mindre grad
uforarbejdet råmælk til nærmarkeder. Den næst vigtigste eksportvare, grisekødet, forventes at få det store gennembrud på fjernmarkeder i USA og Asien
frem mod 2025, og dermed mindskes afhængigheden af Tyskland og Frankrig.
Med en prognosticeret vækst i niveauet 7 - 12 procent pr. år frem mod 2025
forventes eksporten at stige fra 2,9 mia. kr. i 2018 til omkring 5 mia. kr. i 2025.
Der tages igen forbehold for evt. afledte konsekvenser af Coronakrisen, som
kan påvirke både efterspørgslen på nær- og fjernmarkeder samt prisudviklingen for de økologiske varer. Derudover forudsætter væksten i økologieksporten, at de danske virksomheders konkurrenceevne ikke forringes i nævneværdig grad i de kommende år, f.eks. af CO2- eller andre klimaafgifter.

22 FødevareWatch d. 27. maj 2020: Økologi er en dansk styrkeposition viser en undersøgelse fra Food Nation Den-

mark
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6. Driftsøkonomien i økologisk landbrug
Det er fremgået af de tidligere afsnit, at produktion og efterspørgsel af økologiske fødevarer er steget markant i de senere år, og at det også forventes at
ske i årene frem mod 2025. En fortsat vækst er dog også afhængig af at produktionen er rentabel for de økologiske bedrifter. I det følgende vises, hvordan
økonomien indenfor de økologiske hoveddriftsgrene har udviklet sig de seneste år.
SEGES laver på basis af dataudtræk årligt driftsøkonomiske analyser, som
viser udviklingen hos økologiske og konventionelle landmænd i de enkelte
sektorer: mælk, gris, æg og planteavl. Nedenstående er vist de gennemsnitlige driftsresultater (før ejeraflønning) for heltidsbedrifter i de seneste fem år
og til sammenligning er ligeledes vist de tilsvarende tal for konventionelle bedrifter. Sammenligningen skal dog ifølge SEGES tages med forbehold pga.
forskelle i produktionsvilkår og størrelsesforhold m.v. Det skal desuden understreges, at gennemsnitlige driftsresultater dækker over en betydelig variation mellem den bedste fjerdedel og den ringeste fjerdedel af bedrifterne – og
dette gælder både hos økologer og konventionelle bedrifter.
Mælkeproduktion
I de seneste fem år har det gennemsnitlige driftsresultat været positiv i alle
årene hos økologiske heltidsbedrifter med malkekvæg. Efter et historisk højt
niveau på knap 1,5 mio. kr. pr. bedrift i 2017 faldt driftsresultatet til 633.000
kr. i 2018 pga. et fald i afregningsprisen for økologisk mælk samt sommerens
tørke med lavere markudbytter og stigende foderomkostninger til følge. I 2019
var sommerens vejr mere normalt og dermed kom der igen god grøde i både
græs og kornudbytter. Det var medvirkende til, at det gennemsnitlige driftsresultat steg med 620.000 kr. til 1,25 mio. kr. i 2019.
Figur 19
Mælkeproduktion
heltid, driftsresultat i
gns. pr. bedrift i 20152019

Kroner

Kilde: SEGES, Økonomidatabase
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Bortset fra Arla Foods offentliggør mejerier med økologisk indvejning ikke afregningsprisen for mælk til landmanden. Hos Arla Foods23 blev afregningsprisen i gennemsnit for hele 2019 omkring 3,40 kr. pr. kg økologisk mælk (4,20%
fedt og 3,40% protein), hvilket er på samme niveau som i året før. Mælkeprisen har i det hele taget været meget stabil i 2019 uden større udsving fra
måned til måned. I 2019 udgjorde den økologiske merpris 0,80 kr./kg i forhold
til konventionel mælk. Til sammenligning har merprisen i det første halvår af
2020 været omkring 0,70 kr./kg mælk hos Arla Foods24 og dermed en lidt lavere afregningspris i forhold til 2019.
Med undtagelse af 2018 har det gennemsnitlige driftsresultat i de seneste fem
år været højere hos de økologiske mælkeproducenter end hos de tilsvarende
konventionelle kolleger.
Svineproduktion
Økonomien for økologisk produktion kan være ganske følsom over for hastigheden af omlægninger og dermed balancen mellem udbud og efterspørgsel af økologiske varer. Dette gør sig i allerhøjeste grad gældende for den
økologiske svineproduktion. I 2015 var noteringen for økologiske slagtegrise
hos slagteriet Friland oppe over 30 kr./kg25 – inkl. kvalitetstillæg og økotillæg
– og det medførte en god økonomi for de økologiske svineproducenter, hvor
driftsresultatet i gennemsnit var knap 3 mio. kr. pr. bedrift. Samme år oplevede
de konventionelle producenter et negativt driftsresultat.
Figur 20
Svineproduktion heltid,
driftsresultat i gns. pr.
bedrift i 2015-2019

Kroner

Kilde: SEGES, Økonomidatabase

Med den markante stigning i økologiske slagtegrise i 2017 og 2018 faldt svinenoteringen til godt 25 kr. kg/kød i 2018, hvilket bevirkede drastisk nedgang
i driftsresultatet i 2018. Driftsresultatet var som hos mælkeproducenterne ligeledes påvirket af sommerens tørke og de lavere kornudbytter og som følge
23 Kilde: ”Mejeristatistik 2019, juni 2020” samt Arla Foods’ hjemmeside
24 Arla Foods’ hjemmeside
25 Kilde: Årsberetning for Friland, diverse år. Friland er det eneste slagteri, som offentliggør en økologisk svinenote-

ring.
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heraf relativ høje foderpriser. Både økologiske og konventionelle svineproducenter opnåede dermed et negativt driftsresultat i 2018 som det fremgår af
figur 20, hhv. -148.000 kr. og -220.000 kr. i gennemsnit pr. bedrift.
I 2019 fortsatte noteringen for økologiske slagtegrise med at falde, og den har
i perioder ligget omkring 20-21 kr./kg kød hos Friland26. Samtidig steg prisen
på konventionelle slagtegrise som følge af situationen med afrikansk svinepest i Asien og i særdeleshed i Kina. Øget eksport af konventionelt svinekød
til Kina til markant højere priser kom således de danske svineproducenter til
gavn – med konventionel svinenotering omkring 14 kr./kg kød i perioder hos
Danish Crown27 - og dermed landede de konventionelle svineproducenter et
rekorddriftsresultat på 3,8 mio. kr. i gennemsnit pr. bedrift.
Større økologisk kornproduktion i 2019 med efterfølgende lavere kornpriser
bevirkede markant lavere foderomkostninger hos de økologiske svineproducenter, som forbedrede deres driftsresultatet til i gennemsnit 951.000 kroner.
I det første halvår 2020 har den økologiske afregningspris hos Friland udviklet
sig positivt pga. øget efterspørgsel på eksportmarkederne, og afregningsprisen var pr. 15. juni i alt 24,20 kr./kg kød, inkl. øko-tillæg og kvalitetstillæg. På
samme tid var den konventionelle notering hos Danish Crown 11,10 kr./kg28.
Det er dog for tidligt at forudsige svineproducenternes driftsresultat for 2020.
Ægproduktion
SEGES udarbejder også økonomistatistik for ægproduktionen, men ved sammenligning skal det bemærkes, at der er en væsentlig forskel i produktionsomfanget i henholdsvis økologisk og konventionel produktion. Således havde
de økologiske producenter i 2019 i gennemsnit omkring 20.000 årshøns,
mens konventionelle producenter havde godt 56.000 årshøns i gennemsnit –
altså næsten tre gange så mange som økologerne.
Figur 21
Ægproduktion heltid,
gns. driftsresultat pr.
bedrift i 2015-2019

Kroner

Kilde: SEGES, Økonomidatabase

26 Kilde: Frilands hjemmeside
27 Kilde: Frilands og Danish Crowns hjemmeside
28 Se kilde 28.
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I modsætning til de andre animalske produktionsgrene har både økologisk og
konventionel ægproduktion haft positive driftsresultater i de seneste fem år.
Med et gennemsnitligt driftsresultat på 491.000 kr. i 2018 var der dog kun
plads til en moderat ejeraflønning til den økologiske ægproducent. Som for
øvrige animalske sektorer var tørken med efterfølgende relativ høje foderpriser i 2018 en medvirkende årsag til nedgangen i driftsresultatet. Derudover
har der som tidligere vist været en markant stigning i ægproduktionen i de
seneste år, hvilket har påvirket afregningsprisen til landmanden i nedadgående retning. Det er dog ikke muligt at vise den faktuelle udvikling i afregningsprisen, da ægpakkerierne ikke offentliggør disse priser.
Som følge af lavere økologiske foderpriser – pga. større økologisk kornudbytte og produktion - steg det gennemsnitlige driftsresultat til 708.000 kr. pr.
bedrift i 2019. Det fremgår af figur 21, at udsvinget i det gennemsnitlige driftsresultat har været mindre fra år til år i sammenligning med øvrige animalske
driftsgrene, men der har til gengæld heller ikke været deciderede ”jubelår” for
de økologiske ægproducenter.
Planteproduktion
Det har allerede været nævnt, at kornhøsten i 2018 var præget af et ekstremt
tørt forår/sommer, der fulgte efter et vådt efterår 2017. Vejrforholdene medførte lavere udbytte hos både økologiske og konventionelle planteavlere, og
selvom det medførte højere kornpriser var det ikke nok til at redde økonomien
hos den økologiske planteavler. Således blev det gennemsnitlige driftsresultat
kun 38.000 kr. pr. økologisk plantebedrift i 2018, og dermed blev der ikke råd
til ejeraflønning dette år.
Figur 22
Planteproduktion
heltid, gns.
driftsresultat pr. bedrift
i 2015-2019

Kroner

Kilde: SEGES, Økonomidatabase

I de senere år har de økologiske planteavlere været igennem en relativ god
periode – bortset fra 2018 – med en forholdsvis høj merpris for deres produkter i forhold til de konventionelle producenter. Denne merpris toppede i 2017,
hvor de konventionelle kornpriser var lave pga. stor global høst, mens de

Side 26 af 31

økologiske kornpriser var høje pga. et udækket indenlandsk behov efter økologisk foder. Den gennemsnitlige pris for konventionel byg i 2017 var således
107 kr. pr. hkg, mens DLG’s sammenlignelige puljepris for økologisk foderbyg
var 241 kr. pr. hkg.29
Som nævnt i afsnit 3 blev der i i årene 2016-2019 påbegyndt en stor omlægning til økologi, og en del af disse arealer med planteavl kunne afslutte omlægningsperioden i 2018 og 2019. De gode vejrbetingelser i 2019 medførte
et godt udbytte og dermed en stor økologisk kornproduktion, hvilket påvirkede
kornpriserne. Prisforskellen mellem økologisk og konventionelt korn faldt dermed kraftigt i forhold til tidligere. I november 2019 var dagsprisen for økologisk
foderbyg således 145 kr. pr. hkg ab gård, mens den tilsvarende pris for konventionel foderbyg var omkring 110 kr. pr. hkg.30. Til trods for dette steg driftsresultatet for de økologiske planteavlere til i gennemsnit 440.000 kr. pr. bedrift
i 2019. En medvirkende årsag hertil er, at mange økologiske planteavlere givetvis på forhånd har sikret en stor del af deres afsætning med kontrakter, så
høsten 2019 var generelt prissat til relativ høje priser – som en konsekvens
af den dårlige høst i 2018.
Balancen mellem udbud og efterspørgsel af økologisk korn vil givetvis spille
en stor rolle ved indgåelser af kontrakter for høsten i de næste år – og dermed
på udviklingen i driftsresultatet for de økologiske planteavlere.
7. Perspektiver for økologisk produktion og afsætning frem mod 2025
Regeringen og dens støttepartier har målsat, at både det økologiske areal,
forbrug på hjemmemarkedet og eksport skal være fordoblet i 2030. I denne
rapport er fokus på den forventede udvikling frem mod 2025 – altså kun en
del af den periode, som regeringen har målsat.
Det fremgår af rapporten, at der kan forventes store stigninger i både det økologiske areal og produktionen af animalske og vegetabilske varer samt i afsætningen på hjemmemarkedet og til eksport.
Der har i det seneste år været tendenser til overproduktion i nogle sektorer,
hvor produktionen er steget hurtigere end markedsefterspørgslen har kunnet
følge med. En årsag hertil er, at det er svært at forudsige den forventede efterspørgsel mindst to år frem i tiden, og på grund af omlægningstiden er dette
netop, hvad der kræves. I mejeri- og svinesektoren - hvor eksporten udgør en
stor andel af produktionen – er virksomheder og landmænd også meget afhængige af økologiudviklingen i både Tyskland, Frankrig, Kina og andre
lande. Det er således ikke nok bare at kigge på den forventede udvikling på
hjemmemarkedet i forhold til at ramme den optimale balance mellem udbud
og efterspørgsel. Det kan derfor være svært at undgå, at der i perioder vil
være en mindre over- eller underproduktion, som vi for eksempel har set inden
for økologiske grise og æg samt i planteavlen. Begge dele vil påvirke

29 Landbrugets Økonomi 2019. Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, Københavns Universitet
30 Se kilde 29
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afregningsprisen til landmanden, og det vil dermed kunne ses i bedriftens
driftsresultat.
Heldigvis er der tegn på, at der bedring på vej i forholdet mellem udbud og
efterspørgsel i svinesektoren, hvor Friland har meldt ud, at der er stigende
efterspørgsel på både hjemmemarkedet og nye og eksisterende eksportmarkeder31. Derudover er det lykkedes at hæve udnyttelsesgraden af hele den
økologiske gris. Det har alt sammen bevirket, at afregningsprisen for økologisk grisekød er steget.
Stigningen i det økologiske kornareal og dermed den samlede kornproduktion
har også påvirket forholdet mellem udbud og efterspørgsel, og under forudsætning af en ”normal sommer” er der for nogle kornsorter (bl.a. rug) udsigt
til overskud efter høsten 2020 – i lighed med høsten 2019. Covid-19 krisen
har dog vist, at det ikke er hensigtsmæssigt at være for afhængig af foderstoffer, der skal importeres fra tredjelande. Udfordringen med at importere en tilstrækkelig mængde økologisk protein til foder gør således, at erhvervet bør
overveje, om og hvorledes der kan opnås en større indenlandsk proteinforsyning, f.eks. ved større arealer med proteinafgrøder eller ved udvinding fra
græs.
Der kan ligeledes forventes stigende efterspørgsel af kornafgrøder, der kan
indgå i den stigende produktion af plantedrikke og i det hele taget i den humane vegetabilske produktion, hvor efterspørgslen stiger markant hos forbrugerne. Alt i alt forventes der inden for de næste par år at ske en forbedring i
kornbalancen, idet prognosen samtidig viser, at tilgangen af nye økologiske
kornarealer bliver markant mindre de næste år i sammenligning med de seneste år.
På sigt vil markedskræfterne alt andet lige bevirke, at der vil komme tilnærmede balancer mellem udbud og efterspørgsel inden for de enkelte produktionsgrene, idet den økologiske afregningspris og dermed landmandens driftsøkonomi vil afgøre, hvor stor interesse der vil være for at omlægge produktion
til økologi. Hvis økologien fortsat skal udvikle sig, kræver det fornuftige afregningspriser, så landmanden kan opnå en stabil positiv driftsøkonomi.
Det stiller store krav til dosering af de politiske virkemidler, hvis der skal undgås perioder med overproduktion og afsætningsvanskeligheder. Regeringens
mål om at fordoble det økologiske areal i 2030 kræver således en handlingsplan, der samtidig medvirker til at fordoble afsætningen, hvoraf en stor del
skal afsættes på de udenlandske markeder. Handlingsplanen skal dermed
have markant fokus på at sikre danske forbrugeres forståelse for og vilje til at
betale en merpris for - og dermed de faktiske omkostninger til - økologiske
fødevarer, ligesom der skal være ressourcer til at understøtte virksomhedernes eksport.

31 Frilands halvårsberetning 2019/20 på Frilands hjemmeside d. 10. juni 2020
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Bilag
Bilag 1:
Spørgsmål: Hvilke af disse emner ligger du særligt vægt på, når du handler
dagligvarer?
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%
Smager godt
God pris (billigt / på tilbud)
God kvalitet
Sundt
Dansk produceret
Økologisk
Dyrevelfærd
Miljørigtigt
Bæredygtigt
Let tilgængeligt
Ingen kemi
Fair arbejdsvilkår for bonden /…
Intet børnearbejde
Etisk forsvarligt
Fair indkomst til bonden / arbejderen
Anbefalet af andre / anvendes af…
Allergivenligt
Eksklusivt / ser flot ud
Andet
Ved ikke

36%

41%

2016
2019

Kilde: Norstat for Landbrug & Fødevarer, base maj 2016 (1028) og maj 2019 (1029). NB: Mulighed for flere svar.

Bilag 2:
Andelen af kødtyper i økologisk kød-kategorien. Søjler illustrerer volumen i
tons og linjerne repræsenterer værdi i 1000 kr.
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Okse- og kalvekød
Svinekød
Kylling, kyllingekød
Pålæg af kød og fjerkræ
Andre kødprodukter, forarbejdede

Kilde: Danmarks Statistik, tabel OEKO3
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Bilag 3
Salg af økologiske fødevarer til foodservice, fordelt på kundegrupper
900,00
800,00
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Mio kr.
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Offentlige institutioner (hospitaler, børnehaver, uddannelse o.l.)
Kantiner på offentlige arbejdspladser
Kantiner på private arbejdspladser
Hoteller, restauranter, caféer o.l.
Andet (fx diner transportable, takeaway)
Kilde: Danmarks Statistik, tabel OEKO8
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