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Økologisk arealtilskud
Landbrug & Fødevarer har løbende henvendt sig til miljø- og fødevare-
ministeren og Landbrugsstyrelsen for at få løst problemet med forsin-
ket udbetaling. Vi har opfordret ministeren til at lave en ordning med 
forskudsudbetaling, hvor man fx. får 80 pct. af det ansøgte beløb udbe-
talt med det samme. Ministeren har nu tilkendegivet, at der arbejdes 
positivt med forslaget. 

10-punkts plan for videreudvikling af økologien
En ambitiøs plan, hvor vi bl.a. vil arbejde for at få indført krav om kulstof-
binding i de økologiske sædskifter og sikre naturtiltag på alle bedrifter. 
Planen rummer også tiltag for flere recirkulerede næringsstoffer, brug 
af mange flere dansk producerede proteiner og flere velfærdstiltag i de 
økologiske husdyrbesætninger. 

Et stærkt statsligt økologimærke
I Landbrug & Fødevarer mener vi, at det er utrolig vigtigt at bevare et 
stærkt fælles statsligt Ø-mærke. Et mærke, som alle forbrugerne ken-
der, og som de har stor tillid til. Vi har i 2017 arbejdet for, at vi fortsat har 
ét stærkt økologimærke, som nyder bred opbakning både hos land-
mænd, virksomheder og forbrugere. 
 
Økologisk Erhvervsteam 
Landbrug & Fødevarer har sat markant aftryk på de 25 anbefalinger 
fra Økologisk Erhvervsteam – bl.a. mere økologiforskning, eksport, re-
cirkulering samt mere dansk økoprotein til husdyrproduktionen. Vi har 
også fået krav til klima og natur, bæredygtighedstjek og bedre økologi-
tilskudsordning med i anbefalingerne.

Flere penge til økologiforskning
Landbrug & Fødevarer har spillet en central rolle for at sikre oprethol-
delse af det økologiske forskningscenter ICROFS, samt at der afsættes 
25 mio. kr. på finanslov 2018 til økologiforskning. Det er afgørende for 
økologiens succes, at vi hviler på et stærkt fagligt grundlag.

Ny aftale om EU’s økologiforordning 
Landbrug & Fødevarer har lagt en stor indsats i arbejdet med at få ved-
taget en ny økologiforordning, som danske økologer kan være tilfredse 
med. Undervejes har vi bl.a. fået afværget størrelsesbegrænsninger for 
svin og fjerkræ, særlige grænseværdier for økologiske produkter samt 
sikret fortsat mulighed for samtidig produktion af økologiske og kon-
ventionelle produkter, ligesom vi har fået fastholdt årlig kontrol. 

Nye brancheaftaler for svin og kvæg 
Landbrug & Fødevarer har deltaget aktivt i udvikling af nye brancheaf-
taler for svin og kvæg. Brancheaftalerne sætter nye normer for produk-
tion af økologiske grise og kvæg, der går ud over EU-reglerne og er med 
til at sikre dynamik og udvikling af økologien. 

Pragmatisk løsning på afhorning af kalve 
Sammen med Landbrugsstyrelsen har vi fået en løsning på plads, hvor 
man kun én gang skal registrere sin besætning og krydse af, hvorfor 
man har behov for at afhorne. I følge økologireglerne må man ikke af-
horne rutinemæssigt. Derfor var der lagt op til, at man skulle søge om 
lov, hver gang man skulle afhorne en kalv. 

Nye regler for hønsegårde
Landbrug & Fødevarer har fået ændret reglerne for økologiske hønse-
gårde, så der nu skal være 4 m2 udeareal pr høne ligesom i resten af EU 
- og ikke 6 m2. Til gengæld er der kommet krav om øget beplantning, 
der vil give større trivsel i hønsegården. Det ser vi som en styrke for 
både konkurrenceevne og dyrevelfærd.

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.

Udegående dyr om vinteren
Landbrug & Fødevarer er sammen med SEGES i proces med Land-
brugsstyrelsen og Fødevarestyrelsen om, hvordan vi får lavet nogle 
fornuftige regler for udegående dyr om vinteren. Der skal ikke herske 
usikkerhed hos landmænd, der ønsker at lave naturpleje. Og ingen skal 
risikere at få KO-træk pga. uklare regler. 

Kvælstoffikserende afgrøder som efterafgrøder
Landbrug & Fødevarer arbejder på at sikre, at kvælstoffikserende af-
grøder kan godkendes som efterafgrøder. 

Politiske indsatser og resultater
Landbrug & Fødevarer arbejder hver dag for at skabe gode rammer for den økologiske produktion i Danmark, ligesom vi 
arbejder på at skabe videreudvikling i den økologiske sektor. Her er nogle eksempler på indsatser og resultater fra 2017: 



Bæredygtighedstjek 
Der er i perioden 2013 til 2017 lavet mere end 200 bæredygtigheds-
tjek på økologiske bedrifter. Et bæredygtighedstjek sikrer handlings-
planer til helhedsudvikling af den enkelte bedrifts bæredygtighed. 
SEGES, Økologi Innovation arbejder videre med udvikling af Riseværk-
tøjet i 2018.

Bioraffinering 
SEGES, Økologi Innovation arbejder for at udvikle økologisk bioraffi-
nering. Det er en metode, der forvandler grønafgrøder til højkvalitets 
proteinfoder samtidig med, at der produceres energi. 

Plantefaglig viden til landmanden
Faglig formidling er et centralt omdrejningspunkt i SEGES, Økologi In-
novations arbejde. Med projektet Nuthy arbejder man på at få viden 
om plantedyrkning fra universiteterne omformet til viden i gummi-
støvlehøjde - lige til at bruge for landmanden. 

Recirkulering
Årets indsats på dette vigtige felt er et gødningsværktøj, der giver over-
blik over alternative gødningskilder til brug i jordbruget. Et værktøj, der 
understøtter ønskerne om øget recirkuleringen af næringsstoffer.  

Præcisionsjordbrug i økologien 
Det økologiske jordbrug kan i høj grad drage nytte af præcisionsjord-
brug. Med brug af GPS´er, faste kørespor, robotter og rækkedyrkning 
testes ny teknologi til gavn for den økologiske planteproduktion. 

Øko-grisen
SEGES, Økologi Innovation arbejder med forskellige projekter til udvik-
ling af den økologiske svineproduktion. Projekt Foderspild ser på, hvor-
dan man kan reducere foderspildet i den økologiske svineproduktion, 
så der spares foder og passes godt på miljøet.  

Øko-koen
SEGES, Økologi Innovation arbejder med en række projekter, der un-
derstøtter den økologiske mælkeproduktion. Bl.a. ser man på, hvordan 
man kan lave økologisk mælk på dansk foder, så lokalt og godt som 
muligt og samtidig sikre en høj mælkeydelse.

Øko-kalven
Handling og rådgivning til produktion af øko-tyrekalve, såvel Jersey-
kalvene som de store racer. Velfærd og bæredygtighed er i fokus. 

Øko-slagtekyllinger
SEGES, Økologi Innovation arbejder på at udvikle økologisk fjerkræpro-
duktion. Bl.a. arbejder man med optimeret fodring af langsomt voksen-
den slagtekyllinger, sådan at producenterne kan få viden om mulige 
fodringsstrategier til at sænke den daglige tilvækst. 

Arrangementer
SEGES, Økologi Innovation afholder kurser, kongresser, erfa-grupper og 
andre faglige arrangementer. På Store Markdag i september samlede 
SEGES, Økologi Innovation 300 deltagere til plantefaglige aktiviteter, 
hvor ny viden blev præsenteret – bl.a. om præcisionsjordbrug, radrens-
ning i raps og frøgræs, dyrkning af hamp og meget mere. 

Økologiaftale med Kina
Landbrug & Fødevarer arbejder sammen med Fødevareministeriet 
og Udenrigsministeriet på at lette markedsadgangen til det kinesiske 
marked. Vi arbejder på, at kontrollen fremover skal udføres af de dan-
ske kontrolmyndigheder på vegne af kineserne. Hvis det går, som vi 
håber, så bliver det lettere at eksportere økologiske fødevarer til Kina i 
slutningen af 2018.

Mere dansk økologi ud i verden 
Landbrug & Fødevarer arbejder på at udbrede kendskabet til dansk øko-
logi på eksportmarkederne. I 2017 har L&F  bl.a. stået bag Biofach i Shang-
hai og en række eksportindsatser til Sverige, Finland og Tyskland. Bl.a. den 
store Anuga-messe i Tyskland. Endvidere forsyner vi eksporterende virk-
somheder med markedstrends fra de vigtigste eksportmarkeder. 

Mere økologi i store gryder 
Med en række aktiviteter målrettet foodservicesektoren arbejder 
Landbrug & Fødevarer på at udbrede kendskabet til og interessen for 
at bruge økologiske råvarer i storkøkkener og på restauranter og hotel-
ler. Der er bl.a. udarbejdet en guide til salg af lokale økologiske produk-

ter til foodservicemarkedet, været uddelt økologiske køkkenroser samt 
holdt flere inspirationsforløb for målgruppen. 

Mere viden om økologi på de faglige uddannelser
Landbrug & Fødevarer arbejder på, at unge, der uddanner sig inden 
for fødevareerhvervet, får mere viden om økologi. Der afvikles bl.a. 
Øko-battles og Økologiske Food Fighters, hvor unge gennem en uges 
intensiv undervisning bliver særligt rustet til at være økologiens am-
bassadører.  

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

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

Faglige indsatser og resultater 
SEGES, Økologi Innovation arbejder for at skabe værdi til den økologiske produktion gennem faglige udviklingsprojekter 
i samarbejde med universiteter og den lokale rådgivning. Det overordnede formål med projekterne er at generere viden, 
som let kan omsættes til praksis på bedriften til gavn for den økologiske landmand. Her er nogle eksempler på indsatser og 
resultater fra 2017:

Markedsmæssige indsatser og resultater
Landbrug & Fødevarer arbejder på at få de økologiske varer ud på markederne i ind- og udland. Det gør vi med en række 
forskellige aktiviteter til forskellige målgrupper. Her er nogle eksempler på indsatser og resultater fra 2017: 



Økologi i Landbrug & Fødevarer
Vil du vide mere om arbejdet med økologi i Landbrug & Fødevarer og SEGES, så kontakt:   

Økologichef i L&F:  Formand for Økologisektionen i L&F: Økologichef, SEGES:
Kirsten Lund Jensen Hans Erik Jørgensen Kirsten Holst
kil@lf.dk, tel: 3339 4688  hans.erik@risbjerg.nu, tel: 4073 1133 kho@seges.dk, tel: 8740 5459
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