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Beretning for Økologisektionen 2018 
v. formand Hans Erik Jørgensen og Kirsten Lund Jensen  

 

Velkomst 

Så er det beretningstid. Her vil Kirsten Lund og jeg give jer en rundtur i noget af det, vi 

arbejder med.  

Vi har samlet beretningen i nogle klumper, som I kan se her:  

● Tørke, klimaforandringer og økologi    

● Udpluk af vigtige opgaver det sidste år 

● Økonomi og afsætning  

● Udvikling og bæredygtig produktion. 

 

Efter beretningen håber jeg rigtig meget, at I har lyst til at stille spørgsmål og komme frem 

med alt dét, I måske undrer jer over, når I sidder på traktoren.  

Eller med alle jeres gode ideer. Kom med det hele - bagefter i debatten.  

Vi vil rigtig gerne høre, hvad der optager jer.     

Det har været et spændende år.  Vi er blevet mange flere økologer.   

Det er dejligt. Velkommen til jer alle.  

Priserne, vi får for vores varer, er lige nu ikke så gode, som de har været.  

Men heldigvis er forbrugerne stadig glade for det, vi producerer.  

Og det skal vi sørge for, de bliver ved med at være. 

Vi har haft en sommer, som hele Danmark talte om.  

En sommer som var dejlig for dem, der ikke lever af og med naturen,  

men som gjorde det mere udfordrende end sjovt at være landmand.  

Robusthed - en løsning på mange udfordringer 

Sommerens tørke har bekræftet mig i at, det er vigtigt, at vi får mere robuste bedrifter.  

Bedrifter som står på flere ben og som derfor også er mere økonomisk robuste.  

Det bliver vigtigere og vigtigere med de store vejrmæssige udsving, vi står overfor.  

Vi har høstet mange lærepenge denne sommer!  

Jeg fik virkelig syn for sagn for, hvad rodudviklingen betyder for, 

hvilke afgrøder, der klare sig, og hvilke der ikke gør.   

Ligesom man tydeligt så, hvad det betyder med organisk materiale i jorden. 

Vi har også lært, at det for os husdyrproducenter er vigtigt  

at have store lagre af foder og at have flere forskellige afgrøder. 

Tørken 

Hen over sommeren blev der på Axelborg knoklet på for at finde løsninger,  

der kunne hjælpe os, efterhånden som tørkens konsekvenser blev tydeligere. 

Her var vi rigtig glade for det gode samarbejde med økologifolkene i Landbrugsstyrelsen.  

Den mulige løsning var, at vi fik lov til at nedsætte grovfoderandelen for kvæg fra 60 til 

50%.  

Dejligt, at det lykkedes.  
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Jeg ved, at rigtig mange medarbejdere på Axelborg har knoklet  

for at komme med løsninger, der kunne lette tørkens konsekvenser for os. 

 

Alle muligheder er blevet endevendt og forelagt politikere og embedsmænd. 

Det har ikke været nogen let øvelse, når man skal overholde regler om statsstøtte 

og andre begrænsninger.  

 

Resultatet er ikke imponerende og det er frustrerende. 

Vi slipper for produktionsafgifterne i 2019, og der er etableret en jordfordelingsfond.  

Det er fint nok. Men det er ikke meget i forhold til, hvad tørken har kostet os.  

Klimaforandringer - hvad sker der?  

Al den regn sidste efterår. Vinterens kulde, sommerens varme,  

og et fantastisk lunt efterår, hvor vi på det sidste har sovet i telt. 

Og hvor stærene er skrupforvirrede. De sidder i store flokke og holde møde  

og kan ikke besluttet sig for, om de skal flyve den ene eller den anden vej.    

Hva’ faen er det lige, der er ved at ske og hvor er vi på vej hen? 

Vi skal huske, hvad vi kommer af, hvem vi er, og hvor vi er på vej hen. 

Vi har været her længe. Vi har produceret længe.  

 

Klimaforandringer - hvad kan vi gøre? 

Men: ”Hvis vi er udfordret, kan vi gøre en forskel ved at ændre noget,  

og det er jo det, der er meningen”  

Vi skal være omstillingsparate og tage aktiv del i den grønne omstilling.   

Det handler for eksempel om, at vi skal blive bedre 

til at binde kulstof i jorden med klimavenlige sædskifter og jordbearbejdningsmetoder, 

og vi skal rode så lidt i jorden som muligt. 

 

Vi skal også overveje, om vi skal tage nogle af vores lavbundsjorde ud af drift.  

 

Og så handler det i høj grad om, at vi skal blive bedre til  

at recirkulere restprodukter fra byerne og udnytte nye teknologier.  

For eksempel med at udvinde grønne proteiner af græs og andre grønne afgrøder, 

så vi kan reducere importen af foderprotein fra fjerne lande og lave mere grøn gas 

herhjemme.  

 

Det er tiltag, der er relevante for både konventionelle og økologiske landmænd.  

Og det er emner, der har rigtig stor betydning for klimaaftrykket i produktionen.  

 

Jeg savner også, at vi i Danmark kan finde små, smarte og naturlige løsninger hjemme 

på vores egne bedrifter,  

hvor man ikke skal investere kæmpe beløb.   

Det er bare med at komme i gang.  

 

Vi skal skrue op for tempoet,  

når det drejer sig om at udvikle ny viden og nye metoder. 

Landbruget skal være mere klimavenligt, end det er i dag. 
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Natur og dyrevelfærd kan godt gå hånd i hånd med klimavenlig produktion.  

Der er ingen, der siger, at vi kun skal producere dyr på den måde, som vi gør i dag.  

Vi skal tænke smart. For eksempel ved at dyrke planter, der gavner jorden,  

og hvor dyrene også kan finde føde.  

Måske skal vi også have vores dyr meget længere tid,  

inden vi sender dem på pension. Det mangler vi at få undersøgt nærmere. 

 

For ikke længe siden havde jeg besøg af den nye formand 

for Danmarks Naturfredningsforening - Maria Reumert Gjerding.  

Vi havde rigtig mange ting at tale om.  

Nu pusler vi med, om vi sammen kan lave et projekt, der viser, 

at det at være landmænd og få naturen til spille, godt kan lade sig gøre.  

 

@Kirsten, vil du ikke fortælle om, hvor langt vi er kommet med tiltag for klima og natur. 

Det er jo med i regeringens vækstplan. 

 

Planer for økologiens udvikling 

Ja, I foråret kom regeringen med “Vækstplan for dansk økologi”, som opfølgning på de 

anbefalinger, som Det Økologiske Erhvervsteam kom med i 2017. 

Vi er rigtig glade for, at Økologisektionen i L&F og Økologisk Landsforenings fælles 

forslag om klima- og naturtiltag er med i planen.  

Forslagene handler om at lave naturtiltag på økologiske marker, der er større end 5 

hektar. Og så skal indføres kulstofbindingskrav på økologiske bedrifter. 

Det skal bidrage til, at økologer har et sædskifte, der binder kulstof fra luften samtidig 

med, at man øger jordens frugtbarhed.  

Lige nu er vi sammen med ministeriet ved at afklare, hvordan de nye krav kan føjes ind i 

økologireglerne. Det forventes, at kravene bliver gældende fra 2020. 

Vækstplan for dansk økologi indeholdt også indsatser inden for andre områder – blandt 

andet cirkulær økonomi, samt indsatser for at få solgt mere økologi.   

Der er gode takter, men også områder, hvor politikerne burde ville noget mere, hvis vi 

skal sikre økologi som en af vores grønne styrkepositioner. 

Sammen med Økologisk Landsforening har vi derfor lanceret økologiudspillet ”Økologi 

2021 – Sammen om udviklingen”, hvor vi giver vores bud på, hvad der skal til. 

Blandt andet vil vi arbejde for, at der kommer flere midler i Fonden for Økologisk 

Landbrug både til faglig udvikling og til afsætningsaktiviteter. 

Men især lægger vi pres på at få nye midler til et økologiforskningsprogram. Pt. er der 

kun afsat 25 mio. kr. i 2018 og ingenting derefter. Det er ikke holdbart i et land, der gerne 

vil satse på økologi.  

Så vi har møder med ALLE forskningspolitikkerne på Christiansborg om sagen. Vi 

fortæller dem hvor vigtig forskningen er, hvis vi skal opretholde en konkurrencedygtig 

sektor samtidig med, at vi udvikler økologien videre i forhold til klima, miljø, dyrevelfærd, 

recirkulering mv.  
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Vi fortæller dem også, hvor vigtigt det er, at økologiforskningen varetages via vores 

økologiske forskningscenter ICROFS, som har en lang tradition for at sikre 

brugerinvolvering af både landmænd, virksomheder og konsulenter. 

I foråret blev Louise Gade, tidligere borgmester i AArhus desuden udpeget til ny formand 

for ICROFS bestyrelse. Det er et stærkt kort til Økologiforskningen.  

@Hans Erik. Det med recirkulering og næringsstoffer er også noget, I er meget optagede 

af i Økologisektionens bestyrelse. Vil du give en status på, hvor vi er i arbejdet?   

Udfasning og indfasning af næringsstoffer – recirkulering 

Ja, næringsstofforsyningen. Det kan altid give en god diskussion.  

I bestyrelsen har vi i år arbejdet målrettet sammen med Økologisk Landsforening 

om et fælles forslag til nye tilgange til brug af næringsstoffer. 

Det handler om indfasning af flere recirkulerede næringsstoffer 

og dermed mindre behov for ikke-økologisk husdyrgødning.  

Modellen bygger desuden på et princip om at ethvert indkøb af  

ikke økologisk husdyrgødning forudsætter,  

at der er et godt økologisk sædskifte på gården. 

 

Modellen er lige nu sat til diskussion i de to foreningers folkevalgte baglande.  

 

Hovedlinjerne i forslaget er,  

at der igen vil komme et absolut loft på,  

hvor meget ikke-økologisk husdyrgødning, man kan købe ind. 

 

Til gengæld foreslår vi,  

at hvis gødningen kommer fra biogasanlæg,  

så giver det plads til et lidt større indkøb af ikke økologisk husdyrgødning.  

 

Forslaget lyder på max 60 kg udnyttet N/ha fra ikke økologisk husdyrgødning,  

hvoraf mindst 20 kg kommer fra gødning fra biogasanlæg. 

Det er en måde til at få flere restprodukter ud til økologerne.  

Samtidigt har biogasanlæg en positiv sideeffekt i forhold til klimaet 

 

Desuden stilles krav til andelen af kvælstoffikserende  

afgrøder i sædskiftet for alle der indkøber ikke økologisk gødning. 

Til gengæld skal restprodukter ikke medregnes i opgørelsen over,  

hvor meget ikke-økologisk kvælstof, der indkøbes til gården. 

 

 
Jeg håber der vil være opbakning til forslaget,  

da det vil bidrage til udfasning af konventionel husdyrgødning,  

samtidig med at vi kan få mere gang i biogasproduktionen, og det er også godt for os 

som økologer.  

Vi kan få lavet energi af vores egne næringsstoffer  

og så tilbydes vi flere recirkulerede næringsstoffer gennem biogasanlæggene. 
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Omlægningstilskud til alle 

Det økologiske areal er vokset med mere end 50 pct. de seneste 6 år  

og udgør i dag 11 pct. af det danske landbrugsareal.  

Alene i år er der givet tilsagn om økologisk arealtilskud til 39.000 nye hektar øko-jord.  

Den større interesse lægger dog også pres på pengekassen, 

for hvor skal ministeriet finde de ekstra penge, der skal bruges  

til det voksende økologiske arealtilskud?  

Derfor er det meldt ud, at det fra 2019 kun er nyomlæggere,  

der kan få omlægningstilskud.  Det har naturligvis givet nogle spørgsmål. 

Og det er ikke godt nok!  

Der bør afsættes de nødvendige midler til økologisk omlægnings- og arealtilskud til alle.  

Og eksisterende og nye økologer skal stilles lige.  

 

Vi ønsker ikke, at der sondres mellem om arealet tilhører en ny eller eksisterende økolog.  

Og så skal tilskuddet udbetales til tiden,  

vi kan ikke leve med, at der går så mange ekstra måneder,  

som vi har oplevet de seneste tre år.   

Det er bare rigtig vigtigt.  

Ikke mindst i år pga. tørken er likviditeten klemt mange steder,  

og derfor har vi bedt ministeren om at sikre, at pengene er udbetalt senest 1. februar. 

Ta godt imod nye økologer 

Det større areal betyder, at der er mange nye økologiske landmænd. 

Jeg kan godt huske, da jeg var ny økolog og skulle til at tænke landbrug 

på en helt ny måde med en helt ny værktøjskasse. Det kan være udfordrende.  

Hjernen skal lige snurre den anden vej. 

Vi har som erfarne økologer masser af viden, 

som vi skal dele med vores nye kollegaer. 

Vi skal hjælpe dem over eventuelle begyndervanskeligheder.  

Invitere dem med ind i vores erfagrupper og ta’ god hånd om dem.    

Desværre hører man ude i landet rygter om,  

at nogle få nye økologer kører helt til grænsen,  

og alt hvad der er af små smuthuller, bliver brugt.  

Det er ikke i orden. Når man bliver økolog, skal man være indstillet på, 

at alle regler gælder – hele tiden!!! 

Helt overordnet er det vigtigt, at vi værner om økologiens troværdighed,  

så vi fastholder den store forbrugertillid.  

Alt hvad der hedder smuthuller, forsøger vi at få en prop i.  

Og dispensationer, dem skal vi også ha ryddet op i! De er i min optik roden til al ondt. 
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Dispensationer 

Et sted, vi kommer til at se opstramninger, er i forhold til dispensationer til ikke-økologisk 

udsæd. 

Vi vil gerne sikre, at der bruges mere økologisk materiale, og at dispensationerne 

begrænses.  

Vi har sammen med kartoffelbranchen og Økologisk Landsforening udarbejdet et forslag  

til ophør med brug af ikke-økologiske læggekartofler fra 2020.   

Det arbejder Landbrugsstyrelsen nu på at få implementeret.  

Det skubber økologien fremad, styrker troværdigheden  

og giver mere lige konkurrence mellem producenterne. 

Regelovertrædelser og øko-kontrol 

Den seneste statistik for overtrædelser i økologikontrollen viste en ærgerlig udvikling. 

Der fandtes overtrædelser i ca. 14% af kontroller, og det er for meget.  

 

Det er dog primært rod i papirerne.  

Andelen af alvorlige dyreværnsforhold eller snyd i økologien 

 er stadig meget begrænset. 

Men vi skal have vendt udviklingen, så vi ser færre overtrædelser i økologien.  

Det kræver en målrettet fælles indsats fra os økologer og vores rådgivere og konsulenter. 

Men det er ikke kun landmændene, som skal forbedre sig.  

Der er stor forskel på et kontrolbesøg.   

Som regel foregår det “i god ro og orden”.  

Andre gange synes man, at der er en skjult dagsorden om at finde fejl.  

Det er ikke god stil! Fælles kan vi blive bedre. 

 

“Der skal være en mening med dét vi gør, og dét vi gør, skal vi gøre ordentligt” 

Ny EU økologiforordning 

Det med at gøre tingene ordentlig.  

Det gælder så sandelig også arbejdet med EU’s økologiforordning.  

Vi får en ny økologiforordning, der gælder os alle fra 2021.  

Den har vi brugt meget krudt på.  

Vi har haft Lone Andersen for bordenden af den økologigruppe,  

der rådgiver EU Kommissionen om de brede økologi-forhold.  

Lige nu er der stort fokus på at få formuleret de kommende regler for fjerkræ.  

Men også reglerne for de andre områder er i gang med at blive tilpasset i detaljer.  

Med 28 medlemslande og mange forskellige type af bønder kan det gå mange veje.  

Men for en stor del ser det ud til, at den kommende regulering går vores vej,  

og at vort arbejde i EU bærer frugt.  

Det er et vigtigt arbejde, selvom det måske kan synes lidt fjernt, når hverdagen kører 

derudaf.  
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Økonomi i erhvervet 

Noget ,der til gengæld er tæt på os, er prisen, vi får for vores varer.  

Ét er tørken. Den har økonomisk givet os en på kassen.  

At det så samtidig falder oveni, at de priser, vi får for vores varer, er noget slukøret.  

Det er rigtig uheldigt. Og det er hårdt for mange. 

Lige nu er der lidt rigelige mængder, så afregningsprisen på mange produkter,  

kan have svært ved at præstere, hvad det koster at producere.  

Det er blevet hverdag. Prisen på grisen er faldet markant. Prisen på æg er faldet.  

Det samme gælder mælk og kyllinger. Samtidig er det dyrt at købe foder.  

Det betyder, at mange har svært ved at lave overskud. Men husk. Det er et 

øjebliksbillede.  

Der er rigtig mange, der er kommet ind i økologien, og som ikke lige med det samme får 

det udkomme, I havde forventet.    

Min opfordring skal lyde: Lad være med at tænke kortsigtet.  

Tro på, at det retter sig og hold ved. Den samme opfordring vil jeg gerne sende til banker 

og kreditforeninger! 

Og vær realistiske, og hav tæt kontakt med jeres bank og evt. økonomirådgiver.  

Da jeg selv begyndte som økolog, var det med underskud de første 3 år. Men pludselig 

kom det.  

Jeg tror, at tingene ser anderledes ud om 1- 2 eller 3 år.  

Afsætningsselskabernes forpligtelser 

Vores afsætningsselskaber har taget mange nye økologer ind.  

Jeg ved, at mange af jer er frustrerede over,  

at de stigende mængder har fået priserne til at falde.  

Men jeg ved også, at afsætningsselskaberne lægger sig meget i selen for at afsætte det, 

de får ind, til den bedste pris.  

Heldigvis peger alle prognoser i retning af, at det økologiske forbrug fortsat vil vokse.  

Både i Danmark og på eksportmarkederne. Markedet skal nok skal rette sig.   

Men kan økologisalget blive ved at stige fra år til år, er der mange, der spørger?  

@Hvordan ser det ud, Kirsten, når man kigger ind i tallene?  

Afsætning i ind- og udland 

Man kan jo aldrig give nogle garantier, hvad angår markederne, men der er ikke pt. 

noget, der tyder på, at det samlede økologisalg stagnerer. 

I takt med at markedsandelen for flere økologiske varer nærmer sig en tredjedel af salget 

i detailhandlen herhjemme, bliver det dog vigtigere og vigtigere at få eksporten til at følge 

med op i takt med den stigende produktion. 

Eksport af DK Økologi 

Derfor har vi også mange aktiviteter i Landbrug & Fødevarer, som retter sig mod at 

hjælpe de økologiske varer ud på markederne.  

Og det går godt - vi forventer, at eksporten i 2017 stiger med omkring 15% til 2,8 mia. kr.  
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Men det er ikke kun i Danmark, at produktionen stiger. Det gør den også i vores 

nabolande. Så selv om efterspørgslen af økologiske fødevarer også stiger i både 

Tyskland, Frankrig, Italien og Sverige er konkurrencen hård.  

Særligt i forhold til økologisk mælk og grisekød har vi derfor stort fokus på at få nogle af 

varerne væk fra EU-markederne og ud til fjernmarkeder i Asien og Mellemøsten. Blandt 

andet havde vi tidligere i år et eksportfremstød i Shanghai i Kina.  

På fjerde år i træk arbejder vi også sammen med Fødevareministeriet og 

Udenrigsministeriet om at lette markedsadgangen til Kina. Hvis alt går vel, falder der en 

aftale på plads i slutningen af 2019 eller senest i 2020. 

Vi har også haft eksportfremstød for økologiske virksomheder i Sverige, Tyskland og 

Finland, hvor danske virksomheder har mødt udenlandske indkøbere. Og lige om lidt 

tager vi til Rom, hvor vi har stort fokus på foodservicesektoren, dvs. salg til hoteller, 

restauranter og offentlige og private storkøkkener. 

Alle steder er der stor interesse for dansk økologi og for, hvordan det økologiske 

kontrolsystem fungerer i Danmark.  

Import af økologi 

Vores import af økologi vokser også. En stor del af importen er frugt & grønt, men også 

korn og foderstoffer fylder meget. Med de mange nye økologiske planteavlere har vi 

forhåbentligt snart nok danskproduceret korn til vores køer, grise og fjerkræ. 

Det økologiske forbrug i DK 

Og med den stigende forbrugerinteresse skal der jo også noget til. Økologisalget i 

Danmark stiger år for år. I 2017 blev der solgt økologiske fødevarer for 14 mia.  

Det er en fremgang på 2,4 mia. kr. i forhold til året før. Og vi forventer, at salget også vil 

stige i år med 10-13 pct. i detailhandlen og 15-20 pct. i foodservicesektoren – altså til 

hoteller og offentlige og private kantiner og restauranter. 

Den økologiske markedsandel (i detailhandlen) er nu oppe på 13,3 pct. og det er den 

højeste i verden. Det kan vi være rigtig stolte af – det viser, at der er rigtig høj tillid til 

vores økologiske mærkningsordning – og til jer der producerer varerne.  

Aktiviteter for øget afsætning i DK 

Men trods de flotte salgstal skal der fortsat arbejdes på at udvikle markedet, hvis vi skal 

bevare forbrugernes interesse.  

I forhold til hjemmemarkedet har vi i Landbrug & Fødevarer fokus på at give fremtidens 

madprofessionelle - kokke og ernæringsassistenter - mere viden om økologi og derved 

inspirere dem til i højere grad at bruge økologiske fødevarer i det daglige. 

Vi arbejder også på at skabe større forståelse og fælles interesse for fødevarer på tværs 

af værdikæden – dvs. landmænd og aftagere imellem. 

For et par uger siden afviklede vi projektet FRA GREB TIL GAFFEL, hvor 10 kokkeelever 

og 10 landbrugselever byttede praktikplads for en uge. Det kom der mange gode 

oplevelser ud af. Hør her hvad de synes.  

Økologistrategi  

Det er vigtigt, at vi selv ved, hvor vi vil hen.  
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Derfor har vi i Økologisektionen i Landbrug & Fødevarer lavet en økologistrategi for 2018 

– 2020.  

Det er et super vigtigt redskab, der sætter retningslinjer for alt det 

vi skal arbejde med for at udvikle økologien og den økologiske efterspørgsel i ind og 

udland. 

Og vores ambitioner er høje. 

Vores vision er, at vi skal blive verdensmestre i økologisk fødevareproduktion. 

 Det skal ske ved, at vi skaber en bæredygtig udvikling i økologien samtidig med, at vi 

skaber gode forretningsmuligheder for vores medlemmer og samarbejdspartnere. “Det er 

jo nemt nok”! 

Vi har sat os nogle klare mål, som vi arbejder efter.    

Strategien ligger i jeres mapper – læs den …. 

Økologi - en selvstændig sektor i L&F 

Der er rigtig positivt, at økologi fra 2017 blev en selvstændig sektor 

i Landbrug & Fødevarer med egen økonomi til udvikling af økologien. 

Det er lidt ligesom at flytte hjemmefra som 18-årig.  

Nu skal vi selv holde styr på pengene.  

Men hvordan får vi det hele til at hænge sammen?  

 

Som ny sektor har vi ikke vores egne penge som andre sektorer.  

Det skal vi have.  

Og vi er i gang med at se på, hvordan en løsning kan strikkes sammen.   

En af kilderne vil være kontingent fra økologiske landmænd.   

Penge, der skal bruges til at spytte i kassen til den egenfinansiering,  

som det kræver for, at man kan få del i de faglige udviklingsmidler i landbrugets 

forskellige fonde.               

      

Vilje til at selv at bidrag med midler til udvikling 

Udvikling koster penge.  

DERFOR! Hvis vi hver især betaler en lille smule, kan vi sammen en hel masse.  

I runde tal er det sådan, at hvis vi selv kommer med en krone, 

kan vi få 10 kr. fra en fond til at lave udvikling for. Det synes jeg da, ikke er så ringe…. 

Men udfordringen er bare lige at få skrabet nok 1-kroner sammen til,  

at vi kan komme ud over stepperne med den faglige udvikling hele vejen rundt.           

 

Vi har tidligere i historien været rigtig gode til i fællesskab at løfte udviklingen af dansk 

landbrug.  

Men vi har ikke tradition for selv at betale direkte til udvikling af økologien. 

Derfor har vi netop gennemført en spørgeskemaundersøgelse 

blandt vores økologiske medlemmer for bl.a. at høre jeres holdninger 

til vigtigheden af udviklingsaktiviteter  

og vilje til at betale lidt ekstra til økologiske udviklingsaktiviteter.  
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Her tilkendegiver knap 90 procent af jer at det er vigtigt,  

at der udføres forsøg og udviklingsaktiviteter inden for økologien.   

Det er jeg rigtig, rigtig glad for.      

Tak til alle jer, der har deltaget! 

Om SEGES Økologi Innovation 

SEGES Økologi Innovation spiller en helt central rolle, når vi taler udviklingsaktiviteter.  

Her er et stort fagligt miljø med dygtige, engagerede specialister  

inden for kvæg, svin, planter, natur, miljø. Ja det hele.  

I samarbejde med universiteter og den lokale rådgivning arbejder de på 

at finde løsninger og skaffe viden om de mange faglige udfordringer,  

så vi kan blive endnu dygtigere økologiske håndværkere.   

Det er viden, som kan omsættes til praksis til gavn for os,  

den økologiske landmand inden for alle driftsgrene.  

I år er fokus på at skaffe mere viden om recirkulering af næringsstoffer, bæredygtighed, 

dyrevelfærd, proteiner til mennesker og dyr, samt hvordan vi kan få stabile høje udbytter i 

den økologiske planteavl.  

Men alt det, vil Kirsten Holst, Økologichef på SEGES fortælle mere om i eftermiddag.    

Udvikling i hverdagen 

Det er ikke al udvikling, der behøver at komme via projekter. 

Alle går vi nok og udvikler på noget i det små.  

Det er ikke alt der lykkes, men engang imellem gør det.  

Derfor en ros til alle de landmænd,  

der i hverdagen selv udvikler ude på bedrifterne og tør prøve noget nyt. 

Ja, bare det med at prøve småting - være nysgerrig, det flytter... 

 

Jeg elsker dette motto af Jacob Haugård. ”Vi er jo ikke kommet hertil ved at tænke os 

om…”. 

Ja somme tider skal man altså bare prøve, og engang imellem lykkes det. 

 

Jordfrugtbarhed og sund jord 

Det er vigtigt, at vi alle sammen tager os tid til at løfte blikket  

og se uden for landets grænser. Det kan vi lære meget af.   

I sommer var vi en tur i England, hvor vi bl.a. besøgte udstillingen Groundswell. 

Her gik det op for mig, at der er nogle ting, vi herhjemme ikke helt har ordentlig fat i.  

Vi skal have meget mere fokus på det , der er nede i jorden end på det, over jorden.  

Vi skal arbejde med udvidede jordanalyser.  

Jorden kan meget mere end vi tror, hvis vi behandler den rigtigt,  

og hvis vi ved, hvad der skal til for at udvikle den.  

Det er lidt ligesom at være leder for medarbejdere.  

Vi skal være ledere for vores jord og udvikle den, så vi får det bedste ud af den.  

Her vil jeg gerne gøre en reklame fra bladet “Økologi”. 
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Bæredygtighed 

Nøgleordet for fremtidens fødevareproduktion bliver bæredygtighed.  

Her kan vi i økologien leverer på rigtig mange parametre.  

Fund af rester af bekæmpelsesmidler i grundvandet er et problem, der optager os alle. 

I boringsnære beskyttelsesområder kan økologisk drift være et virkemiddel,  

som bidrager til at sikre rent drikkevand for vores børn og børnebørn.  

Som jeg allerede har været inde på,  

skal vi i fremtiden bruge mere recirkulering, 

mere natur og kulstofbinding, og vi skal have udbytterne op.  

 

Det hele hænger sammen, og jeg køber ikke præmissen om, 

 at vores produktion skal være så intensiv som overhovedet muligt,  

fordi vi skal brødføde flere og flere mennesker.  

 

Det er langt mere komplekst end som så.  

Det handler i høj grad også om, at flere i verden får den nødvendige viden 

 til at dyrke i bæredygtige jordbrugssystemer. Måder at dyrke jorden på, der ikke udpiner 

naturressourcer, men som opbygger og plejer naturgrundlaget.  

 

Til at få et overblik over bæredygtigheden på egen bedrift har vi RISE værktøjet.  

Det skaber et rigtig godt overblik over bedriftens bæredygtighed,  

og hvordan vi kan øge bæredygtigheden på vores bedrift.  

 

Bæredygtighedskonsulenter er klar til at rykke ud. 

To af dem er her på bæredygtighedsstanden. Ta en snak med dem.   

Jeg vil opfordre til, at afsætningsselskaber, banker og kreditforeninger bruger 

bæredygtighedsanalyser.  

Hvorfor er det ikke et krav, at banker konsekvent bruger bæredygtighedsanalyser?  

De tænker ofte meget kortsigtet, og deres analyser rækker kun til fredag eftermiddag. 

Her bør de tage det lange lys på. 

SEGES kan heldigvis fortælle, at de i den finansielle sektor mærker  

en begyndende interesse for at arbejde med bæredygtighed.  

Mere liv på landet 

Vi skal også levere på FN’s mål om mere liv på landet.  

Vi sidder med nøglen til rigtig mange muligheder for at leve og bo på landet.  

Et landbrug skal have mange ben at stå på.  

Langt de fleste skal kunne mere end at producere flest mulige kilo korn, mælk og kød.  

Vi skal også levere på natur, biodiversitet, steder at holde fri.        

Der er mange muligheder på landet. 

Vi kan lære meget af de nye, som gerne vil bo herude  

og være en del af et fællesskab - unge som ældre.   

 

Til de smukke unge mennesker  
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Vi er i dag på en spændende landbrugsskole.  

Vi snakker arbejdskraft til landbruget.  

Jeg er sikker på, at mange unge kan se sig selv i et liv på landet.  

På den ene eller den anden måde. Vi landmænd skal spille ind med spændende bedrifter 

og fællesskaber, og være klar til at åbne op og give plads til de nye.  

 

Hvad kan vi lære af de bedste?  

Vi har i mange år været rigtig gode til at se på stordriftsfordele ud fra filosofien jo større jo 

bedre.  

Men vi bør også rette blikket mod smådriftsfordele.  

Rapporten fra SEGES - “Hvor skal væksten kommer fra i landbruget?”  

har set på de 2 pct. af landmændene, der klarer sig bedst. De såkaldte top-2 landmænd.  

Her er rigtig mange interessante pointer og erfaringer baseret på dem,  

som klarer sig økonomisk bedst.: 

Det de peger på som vigtigt er:  

tid til refleksion, fokus på ledelse, diversitet i produktionen,  

højkvalitetsprodukter fra jord til bord, brug af netværk til optimering og udvikling 

samt målrettet rådgivning. 

Rådgivning 

Det er vigtigt, at vi er gode nok til at se potentialerne i vores bedrift.  

Er der fokus på det rigtige? Og hvordan kommer vi videre?  

Det stiller store krav til den moderne rådgiver,  

som udover faglig dygtighed også skal turde udfordre vores tankegang og vaner. 

Rådgivning skal være mere end konkrete tal.  

Future farming 

Dejligt nytænkende er man i landbrugets tænketank Future Farming.  

Her forsøger man at tænke ud af boksen - og se potentialerne i ting, 

der er vendt lidt på hovedet i forhold til, hvordan vi plejer at tænke.   

Da jeg så denne her folder, blev jeg rigtig glad.  

Det er dejligt inspirerende, at I tør udfordre - 

 både med teknologi men også med nye konstruktioner for at arbejde og bo på landet.   

Folderen ligger på bordene. Se i den og lad jer inspirere.   

Om forskellighed 

Der er mange forskellige veje og stier at betræde i fødevareerhvervet.  

Hjemme ved os har vi to hunde. De er meget forskellige og er hver især gode til noget. 

Deres forskellighed er også deres styrke. Hvad den ene ikke kan, kan den anden. 

Sådan synes jeg også, vi skal se på hinanden i Landbrug & Fødevarer.  

Konventionelle og økologer, store og små landbrug.  

Vi supplerer hinanden og kan lære af hinanden og lade os inspirere af hinanden. 

Det er vigtigt med mangfoldighed.  

Det hænger sammen med robusthed og fremtidens veje for fødevareproduktion. 
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Afslutning  

Jeg vil gerne her til sidst takke alle de landmænd,  

der åbner dørene for skoleklasser, børnehaver og forbrugere generelt,  

og lader dem komme indenfor på bedrifterne og se, hvad økologi går ud på.  

Det er en vigtig indsats for, at fremtidens forbrugere kommer til at købe endnu mere 

økologi end i dag.  

Jeg vil også gerne takke alle de organisationer, vi har samarbejdet med i løbet af året. 

Og ikke mindst Økologisk Landsforening for det gode samarbejde,  

vi har haft i årets løb:  Omkring Økologikongres, politiske udspil og nu her om  

hvordan vi kommer videre med udfordringerne med udfasning og indfasning  

af næringsstoffer til økologien.  

Vejen frem er samarbejde. 

Jeg vil også rigtig gerne takke ministeriet, Landbrugsstyrelsen og Fødevarestyrelsen 

 for et godt og konstruktivt samarbejde. Tak, fordi I lytter til os og tager os med på råd.  

Også en kæmpestor tak til bestyrelsen for det store arbejde I har lagt i det forgangne år.  

For jeres engagement, visioner og konstruktive forslag på løsninger.  

I er fulde af gode ideer og sørger for, at vi ikke kommer til at kede os. 

Og til medarbejderne på Axelborg og SEGES. Vi har nogle helt specielle fantastiske 

medarbejdere.  

Tak til alle de virksomheder, som har støttet det her arrangement som sponsorer.  

Og selvfølgelig allermest tak til jer landmænd.    

Tak for nogle fantastiske sommermøder.   

Tak for ordet.   

 

 


