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Politiske indsatser og resultater
Landbrug & Fødevarer arbejder hver dag for at skabe gode rammer for den økologiske produktion i Danmark og
videreudvikling af den økologiske sektor. Her er nogle eksempler på indsatser og resultater i 2019:

Økologisk arealtilskud
Landbrug & Fødevarer arbejder for en velfungerende ordning for økologisk arealtilskud. 98 pct. af tilskuddene er i år udbetalt primo maj, og
der er indgået politisk aftale om uændrede tilskudssatser i 2020. L&F
arbejder desuden for fuldt elektronisk producentskifte samt brugertest hos konsulenter inden en ansøgningsrunde åbner.
Flere penge til økologiforskning
Landbrug &Fødevarer har spillet en central rolle for, at der blev afsat 30
mio. kr. på finanslov 2019 til økologiforskning. Vi arbejder fremadrettet
på at få et 3-årigt økologiforskningsprogram på 45 mio. kr. om året.
Implementering af økologiforordning i EU
I 2021 træder ny økologiforordning i EU i kraft. L&F arbejder nu for at
konkrete produktionsregler under forordningen bliver i tråd med ønskerne fra danske økologer. L&F´s viceformand Lone Andersen har via
formandsposten for Copa og Cogecas økologiarbejdsgruppe direkte
adgang til EU-Kommissionen og øvrige politiske aktører i Bruxelles.
Nye brancheanbefalinger for kvæg og grise
Landbrug & Fødevarer deltager aktivt i udvikling af nye brancheanbefalinger for kvæg og gris. Der er bl.a. indført krav om adgang til hudpleje for malke- og kødkvæg samt forbud mod systematisk aflivning
af småkalve, og fra 1. juni 2019 er det forbudt at bruge humankritiske
antibiotika. For grise er der i 2019 indført skærpede krav til anvendelse
af kobber i smågrisefoder. Desuden er der indført krav til anvendelsen
af økologisk strøhalm, som skal gælde fra høsten 2021.
Fremme af biogasløsninger
Vi arbejder for at sikre gode rammevilkår for de anlæg, der kan bidrage
til næringsstofforsyningen til økologiske landmænd. Der er rettet henvendelse til samtlige af folketingets Energi-, Forsynings- og Klimaordfører for at gøre opmærksom på biogasanlæggenes vigtighed. Der gives
desuden indspil til prioritering af den fremadrettede pulje til biogas på
4 mia. kr.
Ny praksis for brug af næringsstoffer i økologien
Landbrug & Fødevarer har sammen med Økologisk Landsforening
udarbejdet et nyt forslag til indfasning af flere recirkulerede næringsstoffer og reduktion af brugen af ikke-økologisk husdyrgødning. Det
indebærer krav til sædskiftet, hvis en økolog ønsker at importere ikkeøkologisk gødning, samt en øvre grænse for, hvor meget ikke-økologisk
husdyrgødning, der kan importeres. Forslaget drøftes nu med Landbrugsstyrelsen.
Kvælstoffikserende afgrøder som efterafgrøder
Vi arbejder for, at der kan tilsættes op til 25% kvælstoffikserende
bælgplantearter, som fx kløver til pligtige efterafgrøder. Det vil, især
for økologerne og landmænd som praktiserer reduceret jordbearbejdning, resultere i en bedre næringsstofforsyning, bedre ukrudtsbekæmpelse og bedre kulstoflagring.
Udegående dyr om vinteren
Landbrug & Fødevarer og SEGES er i proces med Landbrugsstyrelsen
og Fødevarestyrelsen om, hvordan vi får bedre regler for udegående
dyr om vinteren. Vi forventer på den baggrund, at Fødevarestyrelsen
har en tilpasset praksis klar inden udgangen af efteråret.

Klima- og naturkrav i økologien
Landbrug & Fødevarer har sammen med Økologisk Landsforening
fremsat forslag om særlige klima- og naturkrav på økologiske bedrifter. Bl.a. krav til kulstofbinding via de økologiske sædskifter, samt at der
sikres mindst ét naturtiltag for alle marker på mindst 5 ha. Landbrugsstyrelsen arbejder på implementering af forslagene, og vi forventer, de
træder i kraft fra 2021.
Normtal Økologiske grise
Normtal for økologiske grise giver store udfordringer for erhvervet, da
højere niveauer af N og P vil medføre stigende krav til harmoniareal
på bedrifterne. L&F/SEGES har lagt en stor indsats i at få udskudt implementering af normerne, så der er tid til at få nuanceret det faglige
grundlag.
Regler for ammoniak og fosfor
Landbrug & Fødevarer arbejder for, at uhensigtsmæssige regler for ammoniak og fosfor ikke kommer til at spænde ben for at dyrke landbrug
i Danmark. Der skal ikke stilles unødige krav hverken til økologer eller
andre. L&F har stillet fælles forslag med Danmarks Naturfredningsforening omkring ammoniakfølsomme områder.

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. Vi skaber viden, som omsættes til praksis på bedriften til gavn for den
økologiske landmand inden for alle driftsgrene. Her er nogle eksempler på indsatser I 2019:
Klima
Der arbejdes på flere fronter for at skabe klimaløsninger til den økologiske produktion. 1. Klimahandlingsplaner for din bedrift. 2. Tilpasning
af planter og dyr til klimaændringerne, fx nye planter, opstaldningsformer, dyrkningssystemer. 3. Skabe viden om lagring af kulstof i jorden,
undgå lattergas, og sikre klimamæssige løsninger i samarbejde med resten af SEGES. Klimaindsatsen sker i balance med bæredygtigheden.
Bæredygtighed
Et nøgleord i fremtidens fødevareproduktion. Der skal være balance
mellem klima, biodiversitet, miljø og dyrevelfærd. Derfor arbejder vi
med bæredygtighedstjek ved brug af RISE-modellen. Et bæredygtighedstjek skaber handlingsplaner til udvikling af bedriftens bæredygtighed. Vi bruger FN’s 17 bæredygtighedsmål og skaber en tydelig sammenhæng mellem målene og det, der sker i praksis på bedriften.
Recirkulering
Vi arbejder på at fremme recirkulering af næringsstoffer i økologien.
Sammen med kommuner og affaldsfirmaer arbejder vi på, hvordan vi
får kildesorteret affald (KOD) tilbage til markerne. Vi har også lavet et
gødningsværktøj, der giver overblik over alternative gødningskilder til
brug i jordbruget.
Stabilitet og høje udbytter
Robusthed er et nøgleord for den økologiske bedrift. Det betyder fokus på såvel udbytter som sikkerhed i dyrkningen. Vejen til at nå dette

er bl.a. De Økologiske Landsforsøg.. I de næste 4 år vil der blive testet,
afprøvet og skabt resultater til den økologiske landmand. En anden vej
til stabile høje udbytter er at bruge den nye teknologi. Ved hjælp af
GPS´er og satellitter, droner og robotter og rækkedyrkning testes ny
teknologi, så den økologiske landmand kan få dem i brug.
Sunde og glade øko-dyr
Vi arbejder på at gøre dyrevelfærden og levetiden hos de økologiske
husdyr endnu bedre ved hjælp af avl og management. Vi er med til
at skabe velfærdsværktøjer på bedriften og arbejder med at udvikle
staldsystemer. Vi tester muligheden for at undvære antibiotika hos
køer og zink hos grise.
Grønt øko-protein
Vi arbejder med lokalproduceret foder, græsmælk, solsikker, økoprotein, bioraffinering samt bælgsæd til mennesker. Vi sætter fokus på,
at de nye proteinprodukter skal laves af danske råvarer. Produktion
af dansk protein er vigtig både for selvforsyning og klima. Græs, som
bioraffineres, giver højkvalitetsprotein. Det erstatter importeret soja og
mindsker klimaaftrykket.
Arrangementer
SEGES, Økologi Innovation afholder kurser, kongresser, erfagrupper og
andre faglige arrangementer til alle med lyst til viden indenfor økologisk landbrug.

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 i 2019:
Mere dansk økologi ud i verden
Via fremstød og messedeltagelse på BioFach China, ANUGA i Tyskland
og ved eksportindsatser på relevante markeder arbejder Landbrug
& Fødevarer for at udbrede dansk økologi til nye afsætningskanaler.
Bl.a. økologisk eksport til Italien samt foodservicesektoren i Tyskland
og Sverige.
Lettere adgang for dansk økologi til Kina og Rusland
På baggrund af Landbrug & Fødevarers indsats skal økologikontrol
af kinesiske regler forhåbentlig fra 2020 kunne udføres af de danske
kontrolmyndigheder. I Rusland har vi bidraget til, at der indføres økologiregler, der er sammenlignelige med EU’s. Ophæves embargoen, giver
det mulighed for eksport af dansk økologi til Rusland.
Økologi som styrkeposition
Landbrug & Fødevarer har udarbejdet brandingmaterialet ”The Organic Way” sammen med Foodnation og Organic Denmark. Det formidler
økologiens styrkepositioner og består af et magasin på 4 sprog, brandingfilm, præsentationer mv. Materialet er frit tilgængeligt på www.
lf.dk/viden-om/oekologi/the-organic-way.

Styrket markedsposition for den økologiske kylling
L&F og SEGES Økologi Innovation arbejder for at styrke afsætningen af
økologiske kyllinger ved at dokumentere og synliggøre overfor danske
forbrugere, hvordan økokyllingens velfærd og kødets smagsegenskaber differentierer sig fra øvrige kyllingetyper.
Seminarer om økologisk kød i detail
Landbrug & Fødevarer afholder faglige seminarer for slagtermestre i
detailhandelen for at sætte fokus på det økologiske køds potentialer,
trends og forbrugerpræferencer.
Mere viden om økologi på de fødevareuddannelser
Fremtidens madprofessionelle får mere viden om økologi. Via Økologiske Food Fighters bliver studerende klædt på som økologiens ambassadører. I Greb til gaffel lærer kokke- og landbrugselever om hinandens
ståsted i fødevarekæden og bytter praktikplads for en uge.
Mere viden om økologi til unge
Landbrug & Fødevarer har lavet portalen www.oekologiforgymnasiet.
dk som beskriver, hvad økologisk produktion står for, og hvordan økologien bidrager til nogle af de store samfundsaktuelle dagsordener
bæredygtigproduktion, klima, biodiversitet, dyrevelfærd og global fødevareforsyning.
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kil@lf.dk, tel: 3339 4688

Landbrug & Fødevarer
Axelborg, Axeltorv 3
1609 København V

Formand for Økologisektionen i L&F:
Hans Erik Jørgensen
hans.erik@risbjerg.nu, tel: 4073 1133

T +45 3339 4000
F +45 3339 4141

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

Økologichef, SEGES:
Kirsten Holst
kho@seges.dk, tel: 8740 5459

