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Beretning for Økologisektionen 2017 
v. formand Hans Erik Jørgensen og Kirsten Lund Jensen  
 
 
Velkommen 
Hej med jer alle sammen. Dejligt at ser jer. Tak, fordi I er kommet.  
 
Og1000 tak til vores sponsorer for, at det har kunnet lade sig gøre. Det er bare rigtig 
dejligt.  
 
Vi skal være her - i en gammel nedlagt Velux fabrik. Et sted, som nogle driftige 
økologiske landmænd og andre lokale forretningsfolk her på egnen har set nye 
muligheder i. Hvad deres planer mere præcist går ud på, får vi mere at videre om til 
frokost.  
 
Jeg vil her fortælle jer en hel masse om alt det, vi i Økologisektionens bestyrelse har 
gang i. For at I ikke kun skal høre på mig – vil Kirsten Lund Jensen fortælle om nogle af 
tingene.  
 
Det har godt nok været en udfordrende sommer og efterår rent vejrmæssigt.  
Det har været frustrerende, at det har været så svært at få lavet en ordentlig 
ukrudtsbekæmpelse og få afgrøder og halm i hus. For satan da! 
 
Vi er sikkert også mange landmænd, både nye og erfarne, som går og spekulerer på, 
hvordan priserne mon vil udvikle sig fremover, nu det har været godt i land tid. . Jeg tror, 
at det er godt at være forberedt på, at der kan komme nogle bølgedale på et tidspunkt.  
 
Mere økologi  
Men set i det store perspektiv, har det har jo været et år med dejlig meget medvind for 
økologien.  
Endelig har vi fået knækket kurven. Det økologiske areal vokser for alvor.  
 
Vi lægger mere jord om. Store godser med planteavl tager skridtet mod økologi. 
Også rigtig mange ”almindelige” landmænd har i år valgt at lægge om.  
Velkommen til jer! Jeg håber, I bliver rigtig glade for at være økologer.  
 
Det er sjovt og spændende. Det er fagligt udfordrende – på den gode måde..  
 
I alt har cirka 750 landmænd fået lavet et omlægningstjek i 2017. Så interessen for at 
undersøge om økologi er noget for ens bedrift, er lige så stor i 2017, som den var i 2016.  
 
Økologikonsulenterne vurderer at cirka 2/3 af de gårde, som har fået lavet et 
omlægningstjek vælger at lægge om.  
 
Så det rykker. Der er bare stadig nogle områder, der hænger i bremsen – (Se DK-kort 
med hensyn til Fyn og Sjælland) 
 
 
Videre med økologien 
I al den tid jeg har været med i økologien, har jeg været med til at snakke om, hvordan vi 
kan komme videre med at udvikle økologien og gøre tingene endnu bedre, end vi gør i 
dag. Der skete ikke så ski`meget. 
 
Men sjældent har udvikling været sat så konkret på dagsordenen, som det har været i det 
seneste års tid.  
 
Videreudvikling af økologien var et af hovedemnerne, da Økologisk Erhvervsteam blev 
nedsat i foråret 2016. Ligesom det var indgangsbønnen til det mærkeudspil Økologisk 
Landsforening lancerede sidste efterår.  
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I økologisektionen har vi også arbejdet rigtig meget med hvilken vejj, vi ser økologien 
udvikler sig.  
 
Hvad vil vi med økologien? Og hvordan kommer vi derhen?   
 
 
10-punktsplan fra Landbrug & Fødevarer 
I maj måned lancerede Landbrug & Fødevarer vores 10-punktsplan til økologiens videre 
udvikling.  
 
Den er jeg bare rigtig, rigtig stolt af! 
 
Det er en plan, som peger på 10 væsentlige områder, som vi arbejder for skal være med 
til at flytte økologien ind i fremtiden:  
 
Vi har bl.a. et mål om at få indført krav om kulstofbinding i de økologiske sædskifter, og 
sikre naturtiltag på alle bedrifter. 
Vi vil skubbe på for at få flere recirkulerede næringsstoffer i økologien og bruge mange 
flere dansk producerede proteiner. 
Vi arbejder for at få flere velfærdstiltag i de økologiske husdyrbesætninger, og vi har 
været med til at sætte stop for aflivning af økologiske tyrekalve.   
 
I kan læse det hele i planen, som ligger i jeres mapper. 
 
Det er sådan noget, som driver mig som formand – vi skal bare op på dupperne og derud 
af med økologien.  
 
Og det er jo ikke gjort med de her 10 punkter (bare lige så I ved det!) 
 
 
Økologi skal stå på egne ben 
Økologien skal stå på egne ben.  
 
Med det voksende marked for økologi skal vi have udviklet flere plantesorter og bedre 
avlsindekser til vores husdyr, så de er egnet til vores produktionsform.  
 
Vi skal have nogle søer, som ikke føder så mange grise, og som er egnet til at leve 
udenfor.  
 
Vi skal have robuste kornsorter, der kan klare sig i konkurrencen med ukrudtet.  
 
Og vi skal væk fra alle de dispensationer, der gives til fx at bruge ikke-økologiske 
læggekartofler og andre ikke økologiske frø.  
 
Vi skal bevæge os mod, at det er økologisk hele vejen. Det vil være med til at styrke 
vores produktionsform på den lange bane. 
 
 
Det Økologiske Erhvervsteam 
Derfor glæder det mig også rigtig meget, at det lykkedes os at få formuleret nogle fælles 
ambitioner til erhvervet i den rapport, som Økologisk Erhvervsteam efter et års arbejde 
afleverede til fødevareministeren. 
 
Landbrug & Fødevarer har spillet en vigtig rolle i arbejdet:  
 
Kirsten Lund Jensen har været formand for den arbejdsgruppe, der har arbejdet med 
primærerhvervet.  
 
Og desuden var Henrik Biilmann fra Friland formand for hele erhvervsteamet. Tak, Henrik 
for at du satte dig i spidsen for arbejdet. Det er vi rigtig glade for.  
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Som bondemand har jeg godt nok tænkt, at det er da utrolig lang tid, der skulle bruges på 
møder og snak.  Men jeg må sige, at jeg synes, det er et rigtig godt stykke arbejde, der er 
lavet, som kommer hele vejen rundt om økologien.  
 
Det skal vi høre lidt mere om! 
 
Kirsten: 
Økologisk Erhvervsteam blev nedsat af Miljø- og Fødevareministeren i forbindelse med 
Fødevarelandbrugspakken.  
 
Vi skulle komme med anbefalinger til en konkurrencedygtig og markedsdrevet 
økologisektor i verdensklasse. Og det måtte ikke koste nye penge!  
 
Vi fik dog lov at pege på et enkelt område – nemlig forskning, hvor der slet ikke var nogle 
penge, da vi startede, og så er det jo svært at finde på noget nyt! 
 
Fra Landbrug & Fødevarer har vi haft fokus på at sikre en faglig og økonomisk robust 
sektor.  
 
Vi har især lagt vægt på at sikre: 
  

 en stærk forskningsindsats,  

 en stærk eksportindsats 

 øget fokus på recirkulering af næringsstoffer,  

 udvikling af proteinforsyning til den økologiske husdyrproduktion  

 samt styrket krav til klima og natur tiltag i økologien  
 
Endelig har vi haft fokus på at arbejde for mere fleksibilitet for landmændene og kortere 
sagsbehandlingstid i forhold til den økologiske tilskudsordning. 
 
Derfor er det også med stor tilfredshed, at vi kan nikke ja til de 25 anbefalinger, som blev 
resultatet og som i høj grad spiller sammen med vores arbejde generelt.  
 
Ikke mindst på forskningsområdet kan vi se, at det allerede har haft gennemslagskraft, at 
vi har fået et samlet erhverv til at stå bag vores arbejde med at få afsat midler til 
økologien.  
 
I Regeringens finanslovsforslag er der afsat 25 mio. kr. til økologiforskning. Det er stadig 
for lidt, men trods alt 25 mio. kr. mere, end der var afsat i deres udspil sidste år.  
 
Det, vi nu mangler at se, er, hvordan politikerne får omsat rapportens øvrige anbefalinger 
til konkrete handlinger, der kan sætte skub i økologiens videre udvikling.  
 
Vi håber, at anbefalingerne kan danne grundlag for en solid og visionær økologipolitik for 
fremtiden.   
 
Så selv om det nogle gange tager lang tid, og der bliver snakket meget, så kommer der 
også noget ud af det !!! 
 
 
Økologisk Landsforenings mærkeudspil  
Jeg skal lige love for, at Økologisk Landsforenings udspil om et nyt privat økologimærke 
fik os alle sammen ud af vores vinterhi, da det blev lanceret sidste år i november.  
 
Det har været nogle rigtige gode debatter, vi har haft. Dejligt, at så mange kom på banen. 
  
Vi er enige om, at økologien skal videre udvikles fremover. Men det var lige vejen dertil, 
som der var uenighed om.  
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Jeg er rigtig glad for, at mærkeinitiativet er sat i bero – og at Økologisk Landsforening nu 
arbejder på andre fronter for at videre udvikle økologien.  
 
I Landbrug & Fødevarer mener vi, det er utrolig vigtigt, at bevare et stærkt fælles statsligt 
Ø-mærke. Et mærke, som alle forbrugerne kender, og som de har stor tillid til.  
 
 
Nye krav i brancheaftalerne 
Økologien flytter sig – vi flytter med.  
  
Derfor er det også rigtig godt, at man i brancheaftalekredsen for både for kvæg og grise 
er klar med nye krav til os selv.   
 
Der har været vilje og fællesskab rundt om bordet - både hos svin og kvæg – til at ændre 
på tingene.   
 
Det er fedt, at vi – landmænd og virksomheder – er parate til at stille nye krav til os selv, 
som kan bringe økologien videre. Det er ikke sidste gang, det sker.  
 
 
Kontrol med jordforbindelse 
Som økologisk landmand får man rigtig mange kontroller.  
 
Der er miljøkontrol  
Der er affaldskontrol 
Der er økologikontrol 
Der er Arla-gård kontrol 
Der er kontrol fra Dyrenes Beskyttelse 
Der er Global Gap kontroller og sikkert endnu flere  
 
Som landmand kunne det være rart at have en tjekliste for hver type kontrol. Hvad er det 
lige jeg skal tjekkes for i dag, og hvad skal vi have klar? Sådan at man ikke bliver taget 
med bukserne nede.   
 
Jeg synes også, at det burde være et krav, at alle kontrollanter i mindst 1 uge gerne en 
måned, skal i landbrugspraktik. Sådan at de har indsigt i den hverdag, de kontrollerer.   - 
uanset hvilken kontrol de udfører. Det må være et minimum. Det er vigtigt, at vi er i 
øjenhøjde, og at vi kan sparre med hinanden. 
 
 
Forsinket arealtilskud 
En kæmpe sten i skoen i år har været de MEGET forsinkede udbetalinger af 
økologistøtten.  
    
Det er bare ikke acceptabelt.  
 
I Landbrug & Fødevarer har vi rendt minister og styrelse på dørene både i år og sidste år 
med denne her sag. 
 
I to år har man nu forsøgt at løse problemerne, men uden held.   
 
Landbrugsstyrelsen har godt nok nedsat en teknisk arbejdsgruppe, som er i fuld gang 
med at forbedre systemet, men det kommer ikke til at virke før ansøgningsrunden 2019. 
Det kan betyde to år mere med store forsinkelser.  
 
I Landbrug & Fødevarer har vi derfor opfordret ministeren til at gå i gang med at få en 
ordning med forskudsudbetaling på plads. Sådan at den er klar, når en ny 
udbetalingsrunde starter i december.  
 
Og vi har lige sendt en appel afsted til ministeren sammen med Økologisk Landsforening, 
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der præciserer forslaget.  
 
Vi foreslår, at vi allesammen får fx. 80 pct. af det ansøgte beløb udbetalt med det samme. 
Så må vi leve med, at vi måske skal betale noget tilbage, hvis det viser sig, at man har 
fået for meget udbetalt. Det håber vi meget kommer på plads hurtigst muligt.  
 
Noget andet, der også er vigtigt for os landmænd er, at vi har regler, der fungerer i 
praksis, som er tydelige, og så lidt bøvlede som muligt. Det er noget vi arbejder for, ik 
os´Kirsten:  
 
 
Regler, der virker 
Kirsten: 
Afhorning af kvæg 
En af de mange ting, vi har brugt krudt på i årets løb er at få forhindret, at afhorning af 
økologiske kvæg kun må ske efter ansøgning hos myndighederne. 
 
Det ville betyde, at man skulle ansøge for hver enkelt kalv. Det ville have givet cirka 
30.000 indberetninger for vores erhverv. Det lyder umiddelbart ikke så smart for en 
regering, der siger, at de vil lette administrative byrder!  
 
Årsagen til forslaget skal findes i økologireglerne, hvor der står, at man ikke på afhorne 
rutinemæssigt.  
 
Heldigvis er det lykkedes os sammen med styrelsen at finde en anden løsning. Det bliver 
forhåbentligt sådan, at man kun skal ind i Tastselv en enkelt gang og registrere sin 
besætning og krydse af, hvorfor man har behov for at afhorne.  
 
Udegående dyr 
En anden sag vi arbejder med er forholdene for udegående dyr.  
 
Vi er sammen med SEGES i proces med Landbrugs- og Fødevarestyrelsen om, hvordan 
vi får lavet nogle fornuftige regler for udegående dyr om vinteren.  
 
Sådan at det ikke skaber usikkerhed hos de producenter, der ønsker at lave naturpleje. 
Og sådan at ingen risikerer utilsigtet at få KO-træk – pga. uklare regler.  
 
Hvis vi i Danmark vil have naturpleje med græssende dyr, både sommer og vinter, så 
skal vi blive enige med myndighederne om, hvilke forhold der er acceptable.  
 
Hvornår er det bedst, at dyrene er ude om vinteren, og hvornår er det bedst, de er staldet 
op? Det er indlysende, at dyrene også skal have det godt om vinteren, men det skal også 
være praktisk muligt for landmanden – ellers får vi slet ingen dyr ud på arealerne. 
 
Økologisk honningproduktion 
Vi har også arbejdet rigtig længe for at få bedre muligheder for økologisk 
honningproduktion.  
 
Med en ny fortolkning af EU’s økologiregler for biavl, har vi fået taget et vigtigt skridt i 
retning af at skabe et nyt forretningsområde for en række danske biavlere, der på sigt kan 
erstatte nogle af de 600 tons økologisk honning, vi importerer i dag med dansk økologisk 
honning 
   
 
Revision af ny økologiforordning 
Vi har i L&F i mange år arbejdet for en ny fælles økologiforordning i EU.  
 
En forordning, der skal sikre yderligere harmonisering af reglerne på tværs af grænserne, 
høj troværdighed hos forbrugerne og en fortsat udvikling af økologien.  
 
Det er ikke let, når 28 medlemslande skal blive enige, men det tyder på, at den ny 
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forordning bliver vedtaget inden nytår, så den kan træde i kraft i 2020.  
 
Helt grundlæggende er det glædeligt, at vi i EU bliver enige om en fælles fremtid med 
økologi.  
 
Vi har ikke fået alle ønsker opfyldt, f.eks. havde vi gerne set nogle flere tiltag i forhold til 
natur og klima, og harmonisering på flere områder, men overordnet set er det et rimeligt 
kompromis set med danske økologibriller. 
 
Det tegner til at blive en forordning, der i høj grad understøtter økologiens troværdighed 
gennem styrkede kontrolindsatser, og en dynamisk forordning, der kan hjælpe til 
økologiens forsatte udvikling i hele EU.  
 
Lone Andersen fra L&F formandskab er vores kvinde i EU. Lad os høre, hvad hun har at 
sige:  
 
 
[Videoklip Lone Andersen om arbejdet i Bruxelles] 
 
Hans Erik:  
Tak til Lone, og det arbejde du gør Bruxelles. Det er bare rigtig godt og vigtigt.    
 
Råvarer fundamentet, der gynger  
En ting, der bekymrer mig er råvaresituationen.  
 
At vi kan købe økologisk korn og proteiner til vores husdyr. Og indtil vi får 
planteproduktion op i gear, må det være fra udlandet.  
 
Vi skal være sikre på, at vi kan få det, vi har brug for. Hvis man ikke har fået dækket sig 
ind med foder kan man godt komme til at stå med håret i postkassen. Det er ikke i orden. 
Og det skal vi have gjort noget ved.   
 
Grovvarebranchen oplever pt. en meget tung håndtering af sager vedrørende 
overholdelse af grænseværdier for uønskede stoffer i kornet.  
 
Det er selvfølgelig helt vildt vigtigt for økologiens troværdighed, at det er en skrap kontrol, 
så der ikke kan snydes med tingene.  
 
Men vi skal have fundet en måde at håndtere det på. Sådan at grovvareselskaberne 
fortsat vil påtage sig opgaven med at importere det økologiske korn, vi ikke selv kan nå at 
dyrke.  
 
Det vil vi i den kommende tid kigge på sammen med myndighederne.  
 
 
Økologisektionen som sektorbestyrelse 
Økologisektionen har i 2017 fået en ny og spændende opgave lagt over til os.  
 
Vi har fået status som sektorbestyrelse, ligesom vi har sektorbestyrelser for kvæg, svin, 
planter og økonomi.  
 
Det betyder bl.a., at vi er kommet meget tættere på SEGES’ faglige arbejde.  
 
En af vores nye opgaver i bestyrelsen er, at vi skal prioritere, hvilke faglige opgaver, der 
er vigtige inden for økologien. 
 
Vi har i bestyrelsen prioriteret, hvilke projekter SEGES Økologi-udvikling skal søge i 
fondene. Vi havde over 60 gode ideer, som vi skulle vælge imellem. Det var ikke en nem 
opgave, men rigtig spændende.  
 
Det gør vi med sparring fra specialisterne på SEGES og med DLBR. Her har vi nu fået 
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Thomas Vang Jørgensen med i bestyrelsen som DLBR-repræsentant.  
  
Når vi holder bestyrelsesmøde har vi de faglige eksperter fra SEGES med på videolink, 
når vi diskuterer faglige problemstillinger. Sådan at vi træffer de politiske beslutninger på 
et solidt fagligt grundlag.  
 
Det er en stor styrke med den tætte kobling. Sådan at fagligt og politisk arbejde går i takt, 
så vi bliver endnu bedre til at skabe resultater, der bringer økologien videre.  
 
Økologisektionen som sektorbestyrelse er også et stærkt signal indadtil i organisationen. 
Det er et område, der er så vigtigt, at det fortjener sin egen platform.  
 
 
Tonen i erhvervet 
Der bliver brugt unødig meget krudt på at trække hinanden i håret, konventionelle og 
økologer. 
 
Vi lever i en markedsdrevet virkelighed, hvor man må gøre det, man er bedst til. Og det 
skal der være plads til at fortælle om på en ordentlig måde. 
 
Hvorfor så denne modvilje mod økologien, som vi oplever nogle gange? Tror man virkelig 
på, at det er økologien, der er årsagen til problemet, når politikere og grønne 
organisationer strammer skruen overfor erhvervet? Jeg tror det ikke.  
 
Jeg har valgt at være økologiformand i en organisation, hvor vi ser økologien som en del 
af løsningen – ikke som en del af problemet. Det skal vi alle sammen holde fast i, også 
når bølgerne går højt!  
 
Og i Landbrug & Fødevarer skal vi holde os for gode til at gøre den økologiske 
produktionsform til prygelknabe, uanset hvilke kampagner, der iværksættes fra andre 
organisationer.  
 
Den seneste tids hidsige debat om Samvirkes forsidebillede viser atter en gang, at vi 
bevæger os i et meget følsomt farvand. Vi går ikke ind for skræmmekampagner. 
  
Modsat skal der være plads til at give forbrugerne oplysninger om, hvad det er, de betaler 
for, når de køber økologisk.  
 
Dermed ikke være sagt, at vi ikke har faglige udfordringer, der skal løses. 
 
Men lad os dog arbejde sammen - og alle sammen blive fagligt dygtigere i stedet for at 
trække hinanden i håret. 
 
 
 
Faglig dygtighed og samarbejde 
Vi skal hele tiden blive klogere og lære af hinanden og blive fagligt dygtigere i marken og 
i stalden.  
 
Hvem har ikke i sit stille sind måtte sige til sig selv: ”Her var noget, der ikke lykkedes” 
”Her var jeg ikke dygtig nok”.  Det har jeg i hvert tilfælde gjort nogle gange.  
 
Jeg synes, denne graf er tankevækkende. Set over de sidste 20 år er de økologiske 
markudbytter i vårbyg i landsforsøgene steget i samme takt som de konventionelle. Men 
desværre afspejler det sig ikke fuldstændigt i vores reelle udbytter. Selvom den genetiske 
forbedring af sorterne er den samme. 
 
Jeg vil vove den påstand, at det ikke kun skyldes gødningsniveauet. Men også 
management.   
 
Det skal vi gøre noget ved. Vi har redskaberne til det. Vi har alle vores dygtige rådgivere, 
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og vi har SEGES.  
 
Derfor er det også rigtig godt, at se alle de teams, der er sat op af rådgivere. Det er den 
rigtige vej. Der er ingen, der bliver dygtigere af at sidde alene.  
 
Derfor vil jeg gerne opfordre til, at alle rådgivere – uanset stort eller lille 
rådgivningsselskab – knyttes til faglige team. 
 
Vi skal også blive bedre til at arbejde sammen på tværs af fagskel.   
 
Derfor er jeg også rigtig glad for det nye initiativ fra SEGES og Dyrlægeforeningen. 
Sammen udbyder de et intensivt kursus for dyrlæger, der rådgiver 
malkekvægsbesætninger.  
 
Så dyrlægerne kan få specifik viden om den økologiske produktion, så de får det rigtige 
fundament til at rådgive og sparre med den økologiske mælkeproducent for at forbedre 
sundhed og dyrevelfærd.  
 
Initiativet vil forhåbentligt også spredes til dyrlæger med speciale i andre dyregrupper. 
Bl.a. har SESEG også afholdt kurser for svin. 
 
 
Dyrevelfærd 
For dyrevelfærd er en af de ting, der ligger forbrugerne meget på sinde, når de vælger 
økologi. Det gør det bestemt også for os økologiske landmænd.  
 
For mig handler dyrevelfærd om to ting: naturlig adfærd og sunde dyr, der ikke er syge.   
 
Vi skal have fokus på sundhed og trivsel.. Derfor har vi brug for faglig udvikling og 
forskning til at hjælpe os på vej.  
 
 
Recirkulering af næringsstoffer 
Et andet vigtigt emne for at bringe økologien videre er de kære næringsstoffer.  
 
Det er noget vi alle i Økologisektionen går rigtig meget op i. Prøv lige at se her.   
 
[Videoklip med bestyrelsesmedlemmer om recirkulering] 
 
[Hans Erik tager bagefter en Pisner op.] 
 
I kan glæde jer til at smage en Pisner til frokost. Den er god :-) 
    
Vi har jo talt biogas i mange år. Men det ser ud til, at der nu for alvor er kommet skred i 
de økologiske biogasanlæg. Anlæg der vel at mærke fungerer:-). 
 
Der er Jens Kroghs og Hans Martin Westergaards anlæg fra 2015. Der er Axel Månssons 
anlæg.   
 
Der bygges et gårdanlæg på Vestsjælland. Og Linkogas ved Rødding udvider nu deres 
27 år gamle anlæg med en økologisk linje. Der arbejdes også med økologisk biogas i 
bl.a. Salling, ved Hobro og ved Roskilde Fjord. Så der er kommet hul på bylden. Det er 
fedt.  
 
Der sker også meget i kommunerne. En tredjedel af landets kommuner er begyndt at 
indsamle kildesorteret husholdningsaffald.  
Ned med kartoffelskræller, madrester og runken frugt i samme pose. En masse gode 
næringsstoffer, vi kan bruge på vores marker – når de har været igennem et 
forbehandlingsanlæg og et biogasanlæg.   
 
En af kommunerne er Københavns Kommune. De indsamler nu madaffald fra 280.000 
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husstande.  
 
 
Bæredygtighed 
I sidste ende handler det hele om bæredygtighed. Det bliver et krav i fremtiden for alle 
virksomheder at arbejde med bæredygtighed. Ikke kun i fødevareerhvervet. 
 
I 2012 tog vi i Økologisektionen en beslutning om, at arbejde med bæredygtighed. Og 
SEGES fik Rise-værktøjet til Danmark. Mere end 200 landmænd har indtil nu fået lavet 
en rise-analyse. Og vi skal have bredt det endnu mere ud.  
 
Jeg vil rigtig gerne, hvis vi kan få gjort Rise-værktøjet til et værktøj alle økologiske 
landmænd arbejder med. Ligesom man arbejder med effektivitetskontrol. Det skal være 
en naturlig del af den økologiske bondegård.  
 
Man kan i 2017 få støtte til at lave én riseanalyse. Det håber vi fortsætter. Det er vigtigt, 
at vi arbejder med bæredygtighed i alle led fra jord til bord, og at vi arbejder sammen om 
det: landmænd og afsætningsselskaber.   
 
Jeg synes i det hele taget, at vores afsætningsselskaber gør det rigtig godt. Gennem lang 
tid, har de givet os rigtig fine priser og haft stort fokus på økologi.  
 
Men det er rigtig vigtigt, at det ikke stopper her. Den skal have fuld gas. Sådan at endnu 
flere varer kan løftes ud på markederne til gode priser.  
 
Men kan de blive ved med det? Hvad tror du Kirsten? 
 
 
Markedet   
Kirsten 
Ja, det er rigtig godt spørgsmål, som man vist siger, når man ikke kender svaret.  
 
Eksport 
De danske varer står heldigvis stærkt både herhjemme og ude i verden.   
 
Danmarks Statistik har endnu ikke offentliggjort eksporten for 2016, men vi forventer at 
den er steget med 13-15% til knap 2,3 mia. kr. Og i 2017 forventer vi, at den når op på 
2,6 mia. kr. 
 
I lighed med tidligere år sælger vi mest til nærmarkederne: Tyskland og Sverige. Men 
Kina er nu blevet det tredje største marked. 
 
Det er rigtig godt, at vi også får afsat nogle af vores økologiske fødevarer uden for EU-
markederne - i Asien og Mellemøsten – i takt med at vores produktion stiger af økologisk 
mælk, grisekød osv.  
 
Det var også derfor, at Landbrug & Fødevarer tidligere i år havde otte virksomheder med 
på fødevaremesse i Shanghai – hvor Danmark blev udnævnt til ’Årets land’.  
 
Kina  
I Landbrug & Fødevarer arbejder vi nu på tredje år sammen med Fødevareministeriet og 
Udenrigsministeriet om at lette markedsadgangen til det kinesiske marked.  
 
Som nogle af jer ved, så kommer de kinesiske kontrolmyndigheder i dag til Danmark 
for at kontrollere både virksomheder og økologiske landmænd, hvis der skal eksporteres 
økologi til Kina.  
 
Vi arbejder på, at denne kontrol fremover skal kunne udføres af de danske 
kontrolmyndigheder på vegne af kineserne. Og der er fremdrift i sagen.  
 
Da statsministeren og miljø- og fødevareministeren var i Kina i maj måned, blev der 
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underskrevet en ny dansk-kinesisk økologi samarbejdsaftale, og efterfølgende har 
Danmark haft et vellykket besøg af de kinesiske myndigheder. Så vi er på rette vej.  
 
Hvis det går, som vi håber, så kan det blive lettere at eksportere økologiske fødevarer til 
Kina i slutningen af 2018 – og det vil være til gavn for både små og store virksomheder.  
 
Men selvom det ser ud til at der kommer til at ske rigtig meget i Asien, har vi selvfølgelig 
fortsat også meget stort fokus på vores nærmarkeder.  
 
Landbrug & Fødevarer har lige afviklet et eksportfremstød på Anugamessen i Tyskland, 
hvor 10 virksomheder var med på vores økologistand. Og i morgen drager vores 
eksportfolk sammen med 12 virksomheder til Hamborg på økologifremstød i 
foodservicesektoren. 
 
Hamborg er den seneste af 10 Bio-Stadt byer i Tyskland og med næsten lige så mange 
indbyggere som i hele Danmark, er det klart et interessant marked for os. 
 
Vi har på samme måde også  arrangeret eksportfremstød for økologiske virksomheder i 
Sverige og Frankrig, og næste år tager vi også hul på det finske marked. 
 
Salg på hjemmemarkedet 
Men det er ikke kun eksporten, der stiger. Det gør salget på hjemmemarkedet også. 
Både inden for detail- og foodservicesektoren.  
 
Vi er fortsat verdensmestre i økologi. Det betyder, at Danmark er det land i Verden, hvor 
økologisalget udgør mest af det samlede fødevaresalg. Sidste år udgjorde økologisalget 
9,6 pct. af det samlede salg, og i år kommer vi helt sikkert over 10 pct. 
 
Alt i alt blev der sidste år solgt økologiske fødevarer for 11,7 mia. kr.. Det svarer til godt 
2000 kr. pr. dansker – ung som gammel. 
 
 
Afsætningsfremme aktiviteter 
 
Men vi arbejder også løbende for at udbrede kendskabet til økologi.   
 

 Vi laver undervisningsmaterialer til forskellige klassetrin  

  

 Vi har fat i de unge på erhvervsuddannelserne i hele kæden fra jord til bord gennem 

vores Foodfigther og Øko-battle events. 

  

 Vi har netop fornylig haft samlet alle agroøkonomer til Økologisk Inspirationsbørs for 

at inspirere de unge til at gå ind i økologien, og gerne i samarbejde med erfarne 

landmænd.  

 

 Vi inviterer sammen med foreningen FØKS forbrugerne ud og se de økologiske grise 

til Sofari 

 

 Vi arbejder med de professionelle køkkener og i samarbejde med Horesta laver vi 

inspirationsforløb om økologi for deres medlemmer.  

 

Så vi masserer forskellige målgrupper med økologisk viden.  
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Et Landbrug & Fødevarer for alle 
Det er rigtig godt, Kirsten. Der sker rigtig meget for at få udbredt kendskabet til økologien 
– hele vejen rundt.  
 
Men nu vil jeg også godt rette blikket lidt indad i vores egen organisation.  
 
Det er ikke nogen nyhed, at der bliver færre og færre landmænd, som lever fuld tids af at 
producere – sådan i klassisk forstand. Dem som naturligt er medlem af vores lokale 
foreninger.  
 
Derfor er det heller ikke så underligt, at vores medlemstal også falder over tid. Men 
måske er tiden moden til at se på, hvordan vi kan indrette os, så vi er rustet til fremtiden?  
 
Jeg synes, Landbrug & Fødevarer er en rigtig stærk organisation, som vinder rigtig 
mange små og store kampe for vores medlemmer. Det er rigtig godt!   
 
Men man kan nogle gange godt stille sig selv det spørgsmål:  
 

 Er der plads nok til alle?  

 Er vores foreninger interessante nok for både fuldtidslandmanden, 

iværksætterlandmanden, madhåndværkeren og alle de andre spændende mennesker 

med kærlighed til landet? 

 Eller skal vi gøre noget for at favne bredere? 
 
For der sker rigtig meget på landet i disse år. Nye typer mennesker bosætter sig og vil 
noget med landbrug og mad. Det er folk, der vil noget på nye måder. Folk, der både 
dyrker og forarbejder og skaber direkte relationer til forbrugerne.   
 
Men kan alle dem, som gør tingene på en lidt anden måde, se sig selv i vores forening? 
Og kan den politik, vi fører, også rumme dem? Det kunne være dejligt, hvis den kunne.  
 
 
Robuste og forandringsparate bedrifter 
Som jeg nævnte i starten, så tror jeg ikke, at det nuværende prisniveau inden for 
økologien kan blive ved.  
 
Derfor er det vigtigt, at vi har robuste bedrifter og forandringsparate bedrifter, der ikke 
vælter i den første storm. 
 
Det er vigtigt, vi har fokus på vores gæld, og at den ikke bliver al for stor. Og at vi får 
udbredt de mange ideer til, hvordan man som ung kan komme i gang uden at låne 50 
mio. kr. Heldigvis bobler der mange forskellige initiativer frem.  
 
Jeg synes, det er vigtigt, at vore bedrifter står på mere end ét ben - gerne med både dyr 
og planteavl. Der skal være sammenhæng i bedriften.  
 
Der findes også mange rigtige gode eksempler på samarbejder mellem bedrifter, hvor fx 
mælkeproducenter og planteavlere laver formaliserede samarbejder til gensidig gavn og 
glæde. Det er vigtigt. Og det skal vi have mere af.   
 
Toppen af poppen 
Det leder mine tanker på TV- programmet ”Toppen af poppen”. Et program, hvor dygtige 
kunstnere kløver en kendt sang og udgiver den på en ny måde. Det skal vi også huske i 
landbruget.  
 
Vi skal få andre til at se på det, vi laver. Det er meget værdifuldt. Den måde, vi gør det på 
i dag. Det er ikke sikkert, det er den, som passer til fremtiden. Måske kan der komme 
noget nyt, godt ud af det. 
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Vi skal få nye øjne til at se på det. Kolleger, unge mennesker – de er genialt gode til at 
stille spørgsmål. For dem er det måske helt andre ting, der er naturligt.  
 
Vi kan så stå og klø os lidt i håret – og tænke; Hva så?  Jo måske, vi skal måske vende 
det hele lidt på hovedet.  
 
 
Forbrugernes krav til fremtidens produkter 
Jeg tror, at fremtidens fødevareproduktion bliver mere differentieret end nu.  
 
Forbrugerne vil ikke bare have øko-mælk eller gulerødder. De vil gerne have noget ekstra 
oveni.  
 
”Alt mælk i én junge”s tid er forbi. Og mælk er ikke bare mælk efter fedtprocent. Der er 
græsmælk og hømælk. Der er poppelgrise og græsgrise. Og hvad mon det næste bliver?  
 
Forbrugerne vil have noget særligt, som giver en særlig smag, dyrevelfærd eller særlige 
sundhedsegenskaber. Og gerne med en historie knyttet til.   
 
Jeg tror derfor at vi - både fra mindre bedrifter men også gennem konceptproduktion via 
vores store andelsskaber - kommer til at servere et mere mangfoldigt fødevareudbud.   
 
Derfor er det utrolig vigtigt, at vi har god føling med, hvem vi producerer til. At vi bliver 
fagligt dygtigere, og at vi giver plads til, at kreativitet og fornyelse blomster.  
 
 
Afslutning 
Og her vil jeg lige gøre lidt reklame inden jeg slutter:  
 
Om en måned er der Økologi-kongres. Her løfter vi låget til en masse ny faglig viden. 
Kom og vær med.  
 
Ligesom I - i ro og mag, der hjemme over kaffen kan blive fagligt klogere og inspireret, 
hvis I læser vores fagmagasin – Økologi – inspiration til jordbruget.  
  
Det ligger alt sammen i jeres mapper. Se nærmere på det.   
 
For kære økologer!  
 
Vi er på en meget spændende rejse i disse år. Der er så mange muligheder. Vi skal 
skabe udvikling. Vi skal blive dygtigere.  Vi er i bevægelse. Det giver energi, og den skal 
vi udnytte til sammen at skabe resultater.  
 
 
Inden jeg slutter helt vil jeg sige en stor tak til vores bestyrelse – kan I lige rejse jer op! 
 
Tak til sekretariatet, til SEGES, til alle de lokale centre og rådgivere over hele landet. 
 
Tak til Økologisk Landsforening, til Landbrugsstyrelsen og alle I andre, som vi arbejder 
sammen med. 
 
 
Tak for ordet.   
 
 
 
 

 
 


