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1. Indledning 

Det økologiske areal i Danmark skal være fordoblet i 2020. Det er målet i re-
geringens Økologisk Handlingsplan 2020, og det er en stærk ambition i ét af 
de lande i verden, hvor økologien fylder mest i forbrugernes køleskabe. 7,6 
% af det samlede fødevaresalg i Danmark er økologisk, og omsætningen af 
økologi i den danske dagligvarehandel er vokset for 10. år i træk – med seks 
procent i 2013. Økologien er dermed også vokset under de seneste års fi-
nansielle krise, og den statskontrollerede, danske økologi kan dermed fejre 
sin 25-års fødselsdag næste år som en ubetinget succes.  
 
Men selvom opbakningen til økologien i Danmark er stor, vokser det økolo-
giske areal ikke nok i disse år. Der er brug for en justering af de nuværende 
aktiviteter og for at samle økologiens interessenter om en fælles indsats for 
at indfri arealmålsætningen.  
 
På den baggrund igangsatte NaturErhvervstyrelsen under Fødevareministe-
riet i slutningen af 2013 den proces, som her afrapporteres. Processen har 
haft to formål: 
 
At evaluere den samlede økologiindsats og i den forbindelse levere anbefa-
linger til en fremtidig økologiindsats. Evalueringen skulle skabe en fælles 
forståelse af, hvilke tiltag der har virket bedst, og hvilke ændringer der ville 
kunne give mere effekt, og det input skulle bæres videre ind i en idégenere-
ringsfase. Her har det bl.a. været målet at identificere nye virkemidler, som 
ikke er tilskudsbaserede.  
 
Processen har således haft tre dele:  
 
1 Første del af evalueringen var en syntese af eksisterende rapporter om 

den hidtidige økologiindsats gennem et litteraturstudie.  
2 Anden del af evalueringen af den hidtidige økologiindsats og Økologisk 

Handlingsplan 2020 bestod af 35 telefoninterviews. 
3 Tredje del var en idégenerering af nye input til en justeret økologiind-

sats med deltagelse af centrale aktører i sektoren gennem to work-
shops og et seminar. 

 
Med denne slutrapport har Regeringen således levet op til sin hensigt i Øko-
logisk Handlingsplan 2020 om at evaluere den samlede økologiindsats. Eva-
lueringen har dog også berørt eksisterende rapporter om økologiindsatsen, 
der går forud for handlingsplanen, og på samme måde er aktørerne i sekto-
ren, som har bidraget til evalueringen, blevet opfordret til at kommentere 
bredt frem for udelukkende at fokusere på handlingsplanen. 
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Når evalueringen er gennemført i 2013/2014, og altså kun to år efter hand-
lingsplanens vedtagelse, skyldes det en erkendelse af, at der er behov for at 
sætte yderligere fart på den økologiske omlægning. Det er bevæggrunden 
for, at processen både har indeholdt en evaluering af den eksisterende ind-
sats og en idégenerering med centrale aktører i sektoren. Deltagerne i pro-
cessen har repræsenteret alle led af værdikæden og også centrale instituti-
oner, som er med til at sætte rammebetingelserne, herunder interesseorga-
nisationer, forskningsinstitutioner, finansieringsinstitutter og – naturligvis – 
centraladministrationen. 
 
En væsentlig del af denne rapport består således af det input, som er givet i 
forbindelse med idégenereringsprocessen. Rapporten er således ikke udtryk 
for en ny eller revideret økologisk handlingsplan. Anbefalingerne er udar-
bejdet af Operate på baggrund af den gennemførte proces og de forskellige 
input fra interessenter og eksisterende afrapporteringer. Samtidig har en 
række aktuelle input til økologiens fremadrettede kurs, der er blevet offent-
liggjort eller udarbejdet i løbet af processen, været overvejet i forbindelse 
med anbefalingerne.  
 
Det er med andre ord Operates anbefalinger, og de afspejler hverken en 
konsensusproces eller flertalsafgørelse. Anbefalingerne er derimod funde-
ret og formuleret på baggrund af en grundig proces, hvor branchen har le-
veret idéer, erfaringer og viden oven på et fundament af eksisterende af-
rapporteringer om indsatsen for at fremme den danske økologi. 
 
Rapporten med anbefalinger overdrages til Fødevareministeren og Natur-
Erhvervstyrelsen i juni 2014. Her vil der blive taget stilling til en eventuel ef-
terfølgende proces i Fødevareministeriets regi i forhold til den nuværende 
økologiindsats og Økologisk Handlingsplan 2020. 
 
Med denne rapport er processen samlet afrapporteret, og alle delrappor-
ter, der er produceret undervejs, er samlet her.  
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2. Anbefalinger 

2.1. Baggrund 

I dette afsnit præsenteres Operates anbefalinger til fremtidens økologiind-
sats. Der er ni anbefalinger med 28 tilhørende handlinger.  
 
Selvom der er sammenhænge mellem anbefalinger og handlinger, er de 
ikke tænkt som en samlet pakke, der skal implementeres i sammenhæng, 
men som tiltag, der hver især vil styrke økologisektoren og dermed bidrage 
til indfrielsen af det politiske mål om en fordobling af det økologiske areal i 
2020. Det er således et inspirationskatalog til en kommende politisk proces. 
 
Anbefalinger og handlinger bygger videre dels på den interessentinddragel-
ses- og innovationsproces, der har været gennemført (afsnit 4), dels på eva-
lueringens to dele – interview med centrale aktører og syntetisering af eksi-
sterende rapporter (Del 2).  
 
Operate har syntetiseret interessenternes input, og det bruttomateriale, 
der stod tilbage, er efterfølgende blevet vurderet og bearbejdet ud fra fem 
parametre: 
 
1 Procesparametret  

Bruttomaterialet er frembragt i en proces, som bestod af workshops. 
Det giver god innovationskraft, rummer muligheder for at tænke på 
tværs i synergier mv. Men det er også en proces, som risikerer at inde-
bære, at særlige antagelser eller holdninger kan komme til at dominere 
i situationen, og at andre måder at tænke på ikke får en stemme. Work-
shopsenes output er derfor holdt op imod den viden som litteraturstu-
diet (Del 2, afsnit 7) og interviewundersøgelsen (Del 2, afsnit 6) mv. har 
givet.  
 

2 Politikparametret 
En præmis for hele processen med at evaluere den hidtidige økologiind-
sats og komme med anbefalinger til den fremtidige, justerede indsats 
har været, at der skulle tænkes højt, kreativt og ud af boksen. At der 
skulle tænkes i andre virkemidler end klassiske støtteordninger. Det er 
der blevet, og det er noget af den værdi, anbefalingerne rummer. Alli-
gevel er der i udvælgelsen af handlinger og formulering af anbefalinger 
tænkt i, at processens mål er at komme med konkrete input, der faktisk 
kan realiseres, og som vil kunne bidrage til at indfri fordoblingsmålet i 
2020.  
 

3 Forvaltningsparametret 
Det ligger i områdets natur, at en meget stor del af handlingerne hurtigt 



OPERATE A/S ANBEFALINGER 7 

kommer til at fokusere på, hvilke regler der skal laves om, hvordan de 
skal skrues sammen, hvordan indsatsen skal overvåges etc. Det er ikke 
målet med denne rapport at definere den fremtidige forvaltning af øko-
logiområdet. Derfor holder anbefalinger og handlinger sig til at definere 
mål og indsatser, og de definerer derfor ikke konkrete ændringer i ret-
ningslinjer for gødningsregnskaber, sammensætning af embedsmands-
udvalg e.l. 
 

4 Konsekvensparametret 
Processen har frembragt rigtig mange ting, store og små, som alle sam-
men har stor betydning for økologien og som vil være meningsfyldte at 
kigge på. De er afrapporteret i afsnit 4. Derfor fokuserer denne del af 
projektet på at udvælge, fremhæve og syntetisere tiltag, som vurderes 
at ville have en større samlet effekt på arealudviklingen, enten her og 
nu eller på en lidt længere bane. 

 
5 Innovationsparametret 

Denne proces står ikke alene. Der foregår allerede i dag en betydelig 
vigtig og succesfuld indsats for at fremme økologien i Danmark, og der 
er løbende dialog mellem økologiens interessenter og myndighederne. 
De tiltag, som måske nok er vigtige, men som vurderes at ligge meget i 
forlængelse af ting, der allerede sker eller er planlagt, er blevet udeladt. 
Her er der fokus på ting, der vurderes at være nye ift. den hidtidige ind-
sats. Dog kan det naturligvis ikke udelukkes, at der alligevel står ting, 
som er kendte og/eller allerede er søsat.  

 
Det centrale spørgsmål har hele vejen gennem processen været, hvilke nye 
tiltag der vil have stor betydning for mulighederne for at nå arealmålet. 
Det har dog ikke være muligt – hverken i evalueringsfasen eller idéudvik-
lingsfasen – at sætte konkrete tal på arealudviklingen under forudsætning 
af, at initiativerne gennemføres. Arealudviklingen er et produkt af mange 
faktorer, herunder faktorer som ligger uden for dansk politik og den danske 
økologisektors direkte indflydelsessfære, og det er ikke vurderingen, at der 
inden for opgavens afgrænsning og metode kan sættes rimelige effektvur-
deringer på de enkelte tiltag. 
 
Endelig har det ikke ligget inden for opgavens rammer at foretage økonomi-
ske og juridiske konsekvensvurderinger. En række handlinger vil kræve be-
regninger af omkostninger og dynamiske effekter for stat og erhverv, lige-
som der kan være EU- og WTO-retlige udfordringer.  
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2.2. De ni anbefalinger 

Hver af de ni anbefalinger består af en række konkrete handlingsforslag, der 
er samlet i tematisk sammenhængende enheder.  
 
Alle anbefalinger er således bygget op omkring en overskrift, der formulerer 
målet med anbefalingen, en motivation, der forklarer hvad der skal opnås, 
og hvorfor det er relevant at arbejde med handlingerne samt en række kon-
krete handlingsforslag. 
 
Operates ni anbefalinger er ikke en komplet liste med alle initiativer, der 
fremadrettet skal indgå i en opdateret version af Økologisk Handlingsplan 
2020. Evalueringen (denne rapports Del 2) fremhæver vigtige, succesfulde 
initiativer, der ikke omtales som anbefalinger, da anbefalingerne fokuserer 
på nye, innovative indsatser, der ikke allerede er en del af økologiindsatsen. 
På samme måde rummer afrapporteringen af idéudviklingen (afsnit 4) langt 
flere initiativer, som interessenterne har fundet vigtige, og som den fremti-
dige økologiindsats kan lade sig inspirere af.  
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Anbefaling 1  

Danmark bør skabe vækst i afsætningen af danske økologi-
ske varer ved en forstærket indsats på områder med tyde-
lige potentialer. 
 
Motivation 
Den danske økologisektor har udviklet sig meget de sidste 25 år og er i dag 
blandt de førende i verden. Det er en stærk platform, som blandt andet 
bygger på et godt og konstruktivt samarbejde mellem erhvervet og den of-
fentlige regulering og kontrol. Platformen bør udnyttes som afsæt til at 
bringe dansk økologi ud i verden og ud til den danske befolkning, herunder 
de danskere, som endnu ikke har taget økologien til sig. 
 
I en sektor, hvor forarbejdningsleddet i vid udstrækning består af små og 
mellemstore virksomheder, kommer eksporten ikke af sig selv. Det kræver 
en koordineret og fokuseret indsats, hvor virksomheder og myndigheder ar-
bejder sammen. Målet skal være at vise danske virksomheders styrker og 
erfaringer, at vise den brede og attraktive produktportefølje, og samtidig 
skabe kendskab til og efterspørgsel efter den kvalitet, der ligger i danske, 
økologiske produkter1. 
 
En arealfordobling kræver også endnu mere omsætning på hjemmemarke-
det. Danskerne ligger i front, når det gælder indkøb af økologiske varer, 
men der er stadig mange, der ikke vælger økologi. For at nå dem er der be-
hov for at revidere økologiens værditilbud: Er det de rigtige varer, økologien 
tilbyder, den rigtige fortælling, økologien markedsfører sig på, og appellerer 
økologien på en tilstrækkeligt innovativ måde til danskerne? 
 
Handlinger 
  
1 Økologien skal prioriteres i Danmarks eksportstrategi 

Økologiens eksportpotentiale skal forløses. Det kræver, at økologien 
kommer til at stå stærkere i Danmarks samlede eksportstrategi. Sekto-
ren – herunder ikke mindst de små og mellemstore virksomheder – har 
brug for hjælp til at identificere markederne med størst potentiale, til-
pasning til lokale krav til fødevarer og deres certificering samt kontakt 
til relevante aktører. Danmark bør arbejde med fremstød for samlede 
klynger af producenter, statslig støtte til internationale certificeringer 
og fælles markedsanalyser målrettet små og mellemstore producenter 

 

1 Denne pointe er fremkommet flere steder undervejs, både i evalueringen og i idégenereringen. Se fx afsnit 

7.4. I evalueringen var der tilfredshed med, at eksporten er centralt placeret i Økologisk Handlingsplan 2020.  
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og en samlet indsats for at skabe international forståelse for den dan-
ske økologi og dens særlige værditilbud.  
 
Konkret bør der tænkes i en flerhed af indsatser inden for rammerne af 
en samlet eksportstrategi. Det kan fx være samlede indsatser for at 
sælge dansk økologi i udlandet forankret hos Eksportrådet og med Han-
dels- og Udviklingsministeren som en aktør, der fremmer markedsførin-
gen af den samlede danske økologiklynge både i Europa og globalt.  
 
En anden vigtig indsats vil være, at Danmark tager en aktiv rolle i arbej-
det med at sikre international, gensidig anerkendelse af økologireg-
lerne, og endelig bør Danmark arbejde for en samlet EU-indsats for at 
markedsføre økologi på globalt plan. 
 

2 Innovationen i økologisektoren skal styrkes 
Produktinnovation er afgørende for at drive udviklingen af økologien. 
Innovationen kan tage flere former. Det kan være udvikling af højværdi- 
eller luksusvarer udviklet til et særligt segment af forbrugere i ind- og 
udlandet med høj betalingsvilje. Det kan også være markedsgennem-
brydende ”bulk”-varer, der kan flytte væsentlige andele af forbruget fra 
konventionelt til økologisk, bl.a. takket være en begrænset merpris. Her 
er den økologiske mælk referencepunktet. Begge typer produktinnova-
tioner, og alle tænkelige mellemformer, kan yde et bidrag til den fort-
satte udvikling af økologisektoren og dermed det økologiske areal. Set i 
forhold til et arealmål er det imidlertid de store, markedsgennembry-
dende varer, der for alvor kan føre Danmark tættere på målet gennem 
øget indenlandsk afsætning og eksport. Derfor skal der satses på en for-
stærket innovationsindsats med dette for øje – en indsats, der har fokus 
på andre økologiske produkter end mælk. I modsætning til mælk er det 
sværere at aftale en fast pris på forhånd for frugt- og grønt samt visse 
kødprodukter, så i udviklingen af andre produkter kunne man overveje 
at facilitere kontraktavl eller en forædling af produkterne på bedriften 
som et incitament.  
 
En forstærket innovationsindsats kræver således et tæt partnerskab 
mellem flere aktører, herunder primærproducenter, forarbejdningsvirk-
somheder, detailhandlen, uddannelsesinstitutioner og forskere/fagper-
soner. Egentlige markedsgennembrud kræver, at der puljes viden og 
ressourcer fra disse aktører, både for at identificere de strategisk mest 
relevante steder at sætte ind, men også for at pulje viden og kompeten-
cer i udviklingsprocessen og sikre opbakning hele vejen igennem værdi-
kæden.  
 
Konkret bør der sikres de institutionelle og finansielle rammer til at un-
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derstøtte et sådant tværgående og strategisk samarbejde om innova-
tion, hvor alle relevante aktører bidrager. Opgaven skal både være ana-
lytisk – identificere potentialer og barrierer for nye markedsgennem-
brud – men også udviklingsorienteret fx ved at arbejde hen imod kon-
krete forretningsplaner, der kan realiseres hele vejen igennem værdi-
kæden, og som har opbakning fra alle nødvendige aktører.  
 

3 Økologien skal have en moderne fortælling 
Økologi skal være for alle. Det kræver en ny fortælling, der tager økolo-
gien ind i fremtiden og placerer den som en central del af et moderne 
landbrugsland. Denne opgave handler om branding og kommunikation, 
men den handler i lige så høj grad om at udvikle det underliggende vær-
ditilbud ved at udvikle nye måder at engagere sig i økologien på og i 
produktion og forbrug af fødevarer.  
 
Konkret bør der iværksættes to indsatser. Dels skal økologiens kerne-
fortælling i det 21. århundrede formuleres i en bred, inddragende pro-
ces. Opgaven er de økologiske producenters, men den skal hænge sam-
men med gældende regler for anprisninger af fødevarer, ligesom det 
har stor betydning, om – og i givet fald hvad – der ændres i økologifor-
ordningen. Dels kalder aktuelle succeshistorier med lokale madmarke-
der, urban farming og fødevarefællesskaber på en indsats for at tænke 
nye relationer mellem forbrugere og fødevareproduktionen ind i en 
større skala med henblik på, at flere danskere kan få et tættere forhold 
til den mad, de spiser, og derfor også gerne begynde at interessere sig 
for lokale varer.  
 

4 Offentlige fødevareindkøb bør i højere grad være økologiske, lokalt 
producerede sæsonvarer 
De offentlige indkøb har stor betydning for danske økologers hjemme-
marked. Derfor er det helt oplagt fortsat at prioritere muligheden for 
økonomisk støtte til omstilling af offentlige køkkener, herunder sikre at 
de offentlige indkøb også understøtter det offentlige mål om, at Dan-
marks areal skal fordobles i 2020.  
 
Konkret bør det hurtigt afklares, på hvilke vilkår der i offentlige indkøb 
kan stilles krav om økologi, samt hvilke kriterier, fx krav om sæsonvarer 
og livscyklusvurderinger, der kan fremme indkøb af danske, økologiske 
produkter. Men vigtigst vil en sådan afklaring først have effekt, når den 
effektueres bredt, dvs. både hos statslige, regionale og kommunale ind-
købere, hvilket kalder på en uddannelses- og informationsindsats, som 
sikrer, at indkøbere kender mulighederne og evner at benytte sig af 
dem. Indsatsen kan bygge videre på succesfulde erfaringer med Kloge 
Fødevareindkøb, som fremhævet i evalueringen (se Del 2, afsnit 6.5.1). 
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Anbefaling 2  

Danmark bør skabe vækst i afsætningen af danske økologi-
ske varer ved at gennemføre indsatser, der mindsker pris-
forskellen på økologiske og konventionelle fødevarer. 
 
Motivation 
Det er i reglen dyrere at producere økologiske fødevarer end konventio-
nelle. Økologien skal leve op til flere krav end den konventionelle produk-
tion, hvilket også er økologiens eksistensberettigelse. Men det giver udfor-
dringer med at nå de dele af markedet, som ikke er villige til at betale mere 
for økologiens værditilbud.  
 
Økologiens markedsudfordring er todelt.  
 
For det første er de prissignaler, som forbrugerne møder ikke retvisende. 
De reelle samfundsudgifter til konventionel produktion er ikke afspejlet i de 
priser, forbrugerne møder, ligesom de reelle samfundsmæssige goder ved 
økologien ikke er synlige for forbrugerne og heller ikke i tilstrækkelig grad 
afspejler sig i betalingsviljen hos forbrugerne eller i belønningen fra samfun-
det2.  
 
For det andet forstærkes prisforskellen af, at både moms og detailhandlens 
avancer beregnes som procenter af indkøbsprisen. De prisforskelle, forbru-
gerne møder, er med andre ord større end de reelle forskelle i produktions-
omkostningerne. 
 
For at nå arealmålet er der behov for et stærkt hjemmemarked, og hjem-
memarkedet vil blive forstærket markant, hvis der gøres op med strukturer, 
som skaber for store prisdifferencer mellem økologiske og konventionelle 
fødevarer. 
 
Handlinger 
 
5 Der skal være mindre moms på sunde fødevarer 

Af mange årsager har samfundet en interesse i at fremme salget af ek-
sempelvis frugt og grønt. Det bidrager til sundheden og kan potentielt 
mindske fødevareproduktionens klimabelastning, hvis forbruget skifter 
væk fra kød. Mindre moms på eksempelvis alle sunde fødevarer – både 
økologiske og konventionelle – vil ikke bare være samfundsgavnligt, det 
vil også mindske prisforskellen mellem økologiske og konventionelle 
produkter i den produktkategori, hvor momsen nedsættes, simpelthen 

 

2 Det er fremhævet undervejs af interessenterne, både i evalueringen og idégenereringen, se fx afsnit 6.2. 
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fordi den procentvise moms forstærker prisforskellen, eftersom økolo-
giske varer grundet økologiens krav er dyrere at producere end konven-
tionelle varer. Mindre prisforskel mellem konventionelle og økologiske 
varer vil gavne salget af økologiske varer og udviklingen i det økologiske 
areal. 
 
Konkret bør der gennemføres beregninger, der holder et umiddelbart 
provenutab ved en momsnedsættelse op imod fremtidige besparelser 
på sundhedsområdet, alternative omkostninger til CO2-reduktioner og 
dynamiske effekter afledt af øget beskæftigelse i økologisektoren. Disse 
beregninger skal danne afsæt for en vurdering af mulighederne for at 
styrke økologien gennem en momsnedsættelse på sunde fødevarer. 

 
6 Priserne skal afspejle fødevarernes økologiske betydning for fælles go-

der 
Mere retvisende prissignaler vil formentlig give økologien en kompara-
tiv fordel. Fødevarer har en stor indflydelse på fælles samfundsgoder, 
forstået på den måde at der ligger et stort ressourceforbrug bag alt det, 
vi spiser. Alligevel er udgifterne til beskyttelsen af drikkevandet og gen-
opretningen af ressourcerne ikke indregnet i de fødevarepriser forbru-
gerne møder – om end der er afgifter på en række produktionsressour-
cer, bl.a. vand, pesticider, kunstgødning og medicin. 
 
Konkret bør der gennemføres beregninger, der dokumenterer, hvad 
hhv. konventionelle og økologiske fødevarer burde koste ud fra en res-
sourcebetragtning. Disse beregninger bør danne afsæt for en vurdering 
af, hvordan der kan gives mere retvisende prissignaler. Mulighederne 
for en pesticidafgift på konventionelle fødevarer, som pålægges i detail-
ledet og dermed ikke skader danske virksomheders konkurrenceevne 
over for udenlandske konkurrenter, bør eksempelvis vurderes ift. erfa-
ringerne med eksempelvis fedtafgiften.  

 
7 Partnerskabet mellem myndigheder, producenter og detailhandlen 

skal styrkes 
Succes for økologien, og dermed ultimativt det økologiske areals stør-
relse, handler også om, hvilke varer detailhandlen tager ind, hvordan de 
placeres i butikkerne, hvilken viden de butiksansatte har om økologi og 
– i sidste ende – hvordan de økologiske varer prissættes. Der er bevæ-
gelser i detailhandlen, både nationalt og internationalt, i retning af, at 
detailhandlen gerne vil tage et ansvar for udviklingen. Et af de virkemid-
ler, som diskuteres bredt, er detailhandlens mulighed for at tilbyde øko-
logiske varer med mindre avancer – eller muligheden for at ”nudge” 
forbrugerne i købssituationen for at fremme salget af økologi, fx med 
en smiley på bonen, der viser, hvor stor en andel økologi der er købt.  
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Konkret bør der etableres et tættere samarbejde mellem producenter, 
detailhandel og myndigheder mhp. at afsøge mulighed for i fællesskab 
at fremme økologien. En Økologisk Handlingsplan bør dække alle aktø-
rer – også detailhandlen – og ikke kun primærsektoren og myndighe-
derne.  
 
Et egentligt bredt partnerskab for fremme af økologi bør drøfte en vifte 
af muligheder – fra mindre avance på økologi, til uddannelse af butiks-
ansatte, nudging i butikker, hvor salg af økologiske varer fremmes gen-
nem bedre placering i indbydende økologi-miljøer i butikkerne, opgø-
relse af økologiandelen af de samlede indkøb på kassebonen og 
fremme af lokale producenters adgang til butikshylderne. 
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Anbefaling 3 

Danmark bør indarbejde økologien som virkemiddel i arbej-
det med at nå relevante samfundsmål. 
 
Motivation 
Økologien løser ikke ét problem helt, men bidrager til løsningen af mange 
problemer. Derfor skal økologien være politisk forankret i målene for Dan-
marks fremtid bredt, ikke kun som en del af fødevareproduktionen.  
 
For at styrke økologien er der brug for et klart billede af, hvad Danmark vil 
med arealerne på den længere bane, og en klar melding om, hvilken rolle 
økologien skal spille i naturplejen, energiforsyningen, biodiversitetsforplig-
telserne, fødevareproduktionen m.m. Sådanne klare, politiske rammer vil 
give økologien et sikkert fundament for udvikling og samtidig sende et klart 
signal både til den økologiske sektor og til forbrugerne. 
 
Med til en mere klar vision for økologien hører også en langt mere konkret 
forankring af økologien som et virkemiddel i relevante sektorpolitikker, her-
under fx ressourcestrategi, eksportstrategi, forskningsstrategi, vækstplaner, 
vandplaner osv.3.  
 
Økologien har noget at bidrage med i mange sektorer, og der bør fastsættes 
mål for økologiens rolle i relevante sektorer, der også rækker ud over areal-
målet. Samtidig bør det konkret fremmes, at nye reguleringsmæssige tiltag 
ikke må modarbejde udviklingen af økologien, mens anden regulering forsø-
ger at fremme økologien – det kan eksempelvis ske ved, at alle nye tiltag 
gennemgår en økologisk konsekvensvurdering inden fremsættelse. 
 
Handlinger 
 
8 Danmark skal have en fælles politisk vision for økologien 

I dag har Danmark en arealmålsætning, der rækker frem til 2020. Men 
målsætningen og visionen siger ikke noget om, hvad vi i Danmark vil 
med vores arealer på den lange bane. Der er brug for klare langsigtede 
politiske rammer for økologien.  
 
Konkret bør der formuleres en vision for økologien, der både arbejder 
med et kort (2020) og et længere sigte. Visionen skal definere økologi-
ens rolle ift. sundhed, biodiversitet, naturpleje, grundvandsbeskyttelse, 
ressourcebeskyttelse, energiforsyning mv., og skal derfor i sagens natur 

 

3 Denne pointe blev fremhævet flere gange undervejs, både i evalueringen og idégenereringen, se fx afsnit 

6.3.3. 
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række ind over en række ressortområder, ikke kun fødevarepolitikken. 
 

9 Danmark skal have en økologisk handlingsplan, der går på tværs af 
ressortområder 
Økologien skal tænkes langt mere systematisk ind i grundvandsbeskyt-
telsen, naturplejen mv., ligesom der skal tænkes bredt ift. økologiens 
muligheder. Der bør eksempelvis være åbenhed for at tænke økologi-
ens arbejdspladser ind i det rummelige arbejdsmarked, da socialt inte-
grerede landbrug har lettere ved at tilbyde arbejdspladser til menne-
sker, der ikke kan få plads på arbejdsmarkedet på almindelige vilkår. Og 
økologiske bedrifter kan ligeledes være et virkemiddel på planområdet, 
fx i drikkevandsindvindingsområder og bynære områder, hvor der ikke 
sprøjtes. 
 
Konkret er der behov for en handlingsplan, der går på tværs af sektorer 
og som definerer, hvilke sektorpolitikker økologien er relevant for, og 
hvilke strategier og politikker økologien bør tænkes ind i. Handlingspla-
nen bør definere, hvornår en sådan gennemgang af sektorstrategier 
skal ske, og hvem, der har ansvaret for det, ligesom den bør adressere, 
hvilke barrierer der er for økologien som virkemiddel inden for den på-
gældende sektor. Når gennemgangen finder sted, skal der fastlægges 
mål for økologien i de relevante sektorpolitikker. 

 

10 Økologifremme skal forankres i en administrativ mekanisme 
Økologiens udvikling har betydning for Danmark på mange områder, 
ikke kun fødevareområdet. Det bør derfor sikres, at udviklingen i økolo-
gien og anvendelsen af økologien som virkemiddel ikke kun er et anlig-
gende for fødevaremyndighederne, men for Danmark som sådan. Der 
kan være brug for en administrativ mekanisme, som følger økologiens 
udvikling.  
 
Konkret skal det undersøges, hvordan økologiens udvikling og anven-
delse som virkemiddel bedst sikres i en administrativ mekanisme, her-
under om det fx er mest hensigtsmæssigt med et permanent udvalg af 
embedsmænd på tværs af ressortområder eller en beslutning om at 
lave økologisk konsekvensvurdering af al ny lovgivning. 
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Anbefaling 4  

Danmark bør arbejde for, at støtte til landbruget baserer 
sig på en vurdering af produktionens samfundsnytte. 
 
Motivation 
Økologi er mere end en produktionsform – det er et bidrag til løsning af en 
lang række samfundsmæssige udfordringer, herunder drikkevandsbeskyt-
telse, naturpleje, sikring af biodiversitet og meget mere. Det afspejler sig 
ikke i støtten til økologi i dag.  
 
Det er ikke politisk besluttet, hvor meget af landbrugsstøtten, der skal gå til 
økologien, og selve støtten udregnes på baggrund af merudgifter og tabt 
indtjening, ikke samfundsnytten.  
 
Det hæmmer udviklingen i sektoren, at de økologiske landmænd ikke aner-
kendes for den samfundsværdi, de skaber, men derimod kan søge støtte i 
en tilskudsmodel, der også tilgodeser konventionelle landmænd. Der er 
dermed et stort potentiale i at stimulere en bredere grøn omstilling i land-
bruget og motivere flere landmænd ved at tildele støtte til både økologiske 
og konventionelle landmænd ud fra produktionens bidrag til drikkevands-
beskyttelse, naturpleje, miljøbeskyttelse, sikring af biodiversitet m.m.  
 
Fra 2016 er der mulighed for en omprioritering af op til 15 % af den direkte 
landbrugsstøtte til miljøformål. Hvis Danmark politisk ønsker arealmålsæt-
ningen opfyldt, vil det være naturligt med en modulation af støtten med 
henblik på at støtte den arealopfyldelse, Danmark ønsker. En tildeling af 
støtte på baggrund af produktionens samfundsmæssige bidrag stiller krav 
om en model for værdisættelse af disse samfundsgoder, samt estimering af 
økologiens bidrag til disse, jf. Handling 22. 
 
Handlinger 
 
11 Danmark skal udvikle en model for landbrugsstøtte baseret på sam-

fundsnytte 
Støtte til landbrugsproduktion bør tage afsæt i, hvilken værdi produkti-
onen skaber for samfundet, herunder naturligvis fødevareproduktio-
nen, men også værdiskabelse i bredere forstand. Samtidig kan den nu-
værende tilskudsmodel ikke understøtte økologi i det omfang, der 
måtte være mest optimalt rent samfundsøkonomisk, da modellen kun 
yder tilskud til økologi, hvis indkomsttab/meromkostninger ikke opvejes 
af merprisen. Der bør derfor også foretages en mere dybdegående ana-
lyse af mekanismer og sammenhænge mellem diverse tilskud, afgifter 
og priser. 
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Konkret bør Danmarks muligheder for at påvirke EU’s beregningsmodel-
ler afsøges. Danmark bør definere en klar model for støtte baseret på 
samfundsnytte. I den forbindelse bør muligheder eller barrierer ift. 
WTO-reglerne for støtte af grønne produkter og løsninger tages med i 
arbejdet.  
 

12 Økologien skal også fremmes gennem andre midler end landbrugs-
støtten 
Landdistriktsmidlerne er naturligvis af kæmpe betydning for økologien. 
Men da økologien udover at producere fødevarer også skaber værdi for 
hele samfundet på en lang række områder – naturpleje, grundvandsbe-
skyttelse, klimatilpasning etc. – bør der være mulighed for, at økologien 
også kan støttes af alternative kanaler og af private initiativer. 
 
Konkret bør det afdækkes, hvilke ordninger, der kunne være relevante 
for økologiske landmænd at søge støtte under, og på den baggrund bør 
der udarbejdes oplysnings- og vejledningsmaterialer, der kan gøre land-
bruget opmærksom på alternative støtteformer og finansieringsmulig-
heder, fx private fonde og crowd funding. 
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Anbefaling 5  

Danmark bør sikre, at den økologiske primærsektor har til-
strækkelig adgang til jord og mulighed for at finansiere og 
forrente den. 
 
Motivation 
Økologisektoren er presset på adgang til jord og mulighederne for at finan-
siere og forrente investeringen. Den strukturelle udvikling i landbrugser-
hvervet, fx udviklingen i biogasproduktionen i Tyskland, overvejelserne om 
differentieret regulering med lempeligere krav på robuste jorde, samt den 
finansielle situation for landbruget trækker alt sammen i samme retning: 
Det bliver kun sværere at få adgang til jord for økologer. Det er et centralt 
problem ift. 2020-målet, både for den næste generation af økologer og for 
nutidens økologer, der har brug for jord til arrondering og udvikling af for-
retningen4. 
 
Problemet viser sig helt konkret i form af økologer, der lægger tilbage til 
konventionel drift og dermed fjerner areal fra den økologiske produktion. 
Her er økonomisk lønsomhed en del af forklaringen. Hertil må imidlertid 
lægges de bedrifter, der bliver hæmmet i deres vækst på grund af mang-
lende adgang til jord eller som aldrig bliver etableret, fx fordi finansieringen 
ikke kan bringes på plads. 
 
Handlinger 
 
13 Fremme økologers adgang til jord 

Staten har forskellige muligheder for at understøtte, at jord allokeres til 
økologisk drift. Disse muligheder bør undersøges med henblik på at 
finde dem, der mest virkningsfuldt sikrer adgangen til jord for nuvæ-
rende eller kommende økologer. Både fiskale og ikke-fiskale virkemidler 
bør undersøges. 
 
Konkret kan dette tage form af skattemæssige fordele som hurtigere af-
skrivning for investeringer i økologisk produktion, øgede fradrag for 
overskud i økologisk landbrug eller særlige lån rettet mod yngre jord-
brugere, der ønsker at drive økologisk jordbrug. Der bør også ses på 
muligheden for lavere beskatning eller udsættelse af beskatning af for-
tjenesten ved salg til en ny økolog for at fastholde nuværende økologi-
ske arealer ved generationsskifte og skabe bedre muligheder for unge 

 
4 Denne pointe er central for hele processen og fremhævet konsekvent af interessenterne og i litteratu-
ren. Se fx afsnit 4.2.2. og 6.3.2. Handlingsplanens nuværende indsats for jordfordeling for økologer får 
dog ros, og der er positive erfaringer fra pilotprojektet, der efterlyses løftet ud i større skala.  
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landmænd, der ønsker at arbejde med økologisk produktion. Blandt 
ikke-fiskale virkemidler bør det undersøges, om jordfordeling, som alle-
rede bruges til etablering af vådområder og naturplejer, også vil være 
et virksomt virkemiddel til at fremme økologernes adgang til jord. Sam-
tidig bør det sikres, at ny regulering ikke hæmmer økologers adgang til 
jord fx ved allokering af robuste jorde til intensive driftsformer. Derud-
over bør der ses på favorisering af økologisk drift i sårbare områder, 
muligheden for at give økologer forkøbsret ved salg af ejendomme eller 
ændret zoneafgrænsninger, så økologi er et krav omkring byerne, hvor 
arealerne lægger op til ekstensiv drift, og de økologiske producenter 
samtidig er tæt på forbrugerne. Endelig vil tinglysning af krav om øko-
logi på jord, så der ikke lægges tilbage ved ejerskifte, ville kunne være 
med til at stabilisere det økologiske areal, ligesom der bør arbejdes for 
mindre bureaukrati ved forpagtning af jord, så autorisationen følger 
marken og ikke landmanden. 
 

14 Fremme nye ejerforhold og driftsformer og muligheden for finansie-
ring af disse 
Nye modeller for ejerskab og drift spiller en væsentlig rolle, for at den 
næste generation af økologer kan skaffe finansiering og etablere nye 
økologiske bedrifter. Det handler både om at sikre adgang til ny kapital 
fx fra pensionskasser og fonde, at sikre mere fleksible former for ejer-
forhold, hvor ejerskab kan overdrages gradvist eller være delt og at 
skabe større forståelse for økologisk drift og alternative driftsformer 
blandt finansieringsinstitutter. En del af disse problemstillinger vedrører 
landbruget generelt og er nyligt adresseret i den politiske aftale om 
”Vækstplan for Fødevarer”. 
 

Konkret bør der gøres en indsats for at fremme tænkningen i andre må-
der at drive og eje økologisk landbrug, både til de kommende land-
mænd gennem uddannelsesinstitutioner og til centrale aktører, som 
fastsætter sektorens rammevilkår, og her især finansieringsinstitutter, 
der savner information om økologi. Administrative barrierer for alterna-
tive modeller for ejerforhold bør identificeres og fjernes, fx beskat-
ningsregler eller regler, der gør det svært at opdele en landejendom, så 
flere familier kan bosætte sig som mindre økologiske producenter. 
Gode erfaringer med alternative modeller for ejerforhold bør afdækkes 
og formidles, og nye selskabs- og ejerforhold bør fremmes, fx delt ejer-
skab, sweat equity og ejerskab gennem pensionskasser eller fonde.  
 

15 Flere offentlige arealer bør drives økologisk 
Det offentlige råder over store arealer. Det er fx kommunale arealer, 
der bortforpagtes og statslige arealer med skov og naturpleje mv. En 
omlægning af alle disse arealer til økologisk drift vil være et væsentligt 
bidrag til det samlede økologiske areal. 
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Konkret bør der arbejdes for at sikre, at offentligt ejede arealer inddra-
ges aktivt i omlægningen, enten gennem lovgivning eller gennem afta-
ler mellem fx staten og kommunerne. 
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Anbefaling 6  

Danmark bør sikre, at den økologiske primærsektor har til-
strækkelig adgang til næringsstoffer. 
 
Motivation 
Manglende adgang til næringsstoffer er en fundamental udfordring for øko-
logien. Både i hverdagen for eksisterende økologer og i motivationen for 
nye til at søge ind i økologien. Uden adgang til næringsstoffer er det svært 
for økologien at udvikle sig, endsige indfri arealmålet, og især økologisk 
planteavl (markdrift, gartnerier og frugtavlere) vil blive styrket både areal-
mæssigt og udbyttemæssigt, hvis der er bedre adgang til næringsstoffer. 
Der er brug for både praktiske, politiske og videnskabelige bidrag for at løse 
problemet5. 
 
Næringsstofferne ender i dag med de økologiske fødevarer i byerne eller 
eksporteres til udlandet, men der er brug for at få dem tilbage på de danske 
marker. Det er en logistisk udfordring, der forstærkes af den skæve forde-
ling af husdyr og byer i Danmark og som er nødvendig at håndtere. Recirku-
lering af bl.a. madaffald og andre kilder til næringsstoffer vha. komposte-
ringsanlæg og plantebaseret biogas lader vente på sig, så der er brug for at 
afsøge forskellige virkemidler, der kan skubbe på udviklingen af en recirku-
lering af næringsstoffer i Danmark. 
 
Eksempelvis bør man undersøge, om der er regler, både inden for økologien 
og i andre sektorlovgivninger, der med fordel kan revideres for at sikre næ-
ringsstoffer til en langt større økologisk produktion end i dag. EU-forslaget 
om 100 % økologi er fx ikke nødvendigvis forenelig med den udvikling i øko-
logien, der politisk ønskes, da det begrænser muligheden for at bruge alter-
native næringsstofressourcer i økologien, eksempelvis husholdningsaffald i 
vid udstrækning. 
 
Samtidig er der brug for forsknings-, test- og demonstrationsprojekter, der 
kan bidrage til at sikre adgang til næringsstoffer, og der er behov for at kort-
lægge, hvor der mangler viden, fx ift. potentielle næringsstofkilder i fremti-
den. 
 
 
 
 

 

5 Denne pointe er central og fremhævet konsekvent af interessenterne og i litteraturen. Se fx afsnit 4.4 

og 6.3.3. 
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Handlinger 
 
16 Der skal udarbejdes en politisk strategi for økologiens adgang til næ-

ringsstoffer 
Økologiens manglende adgang til næringsstoffer er ikke et problem, 
økologien kan løse alene. Det er et ressourceproblem, som også skal 
håndteres på politisk niveau.  
 
Konkret bør der udarbejdes en strategi for sikring af økologiens adgang 
til næringsstoffer svarende til behovet ved en fordobling af det økologi-
ske areal, og med hensyn til den samme geografiske fordeling på area-
lerne mellem dyr og planter, som der er i dag. Strategien kan være en 
del af en revideret ressourcestrategi eller udformes som sin egen næ-
ringsstofstrategi for økologien. Strategien bør bl.a. adressere, hvad 
forskningen kan gøre, hvor der er regler på tværs af sektorer, der kan 
lettes, og hvordan logistikken for at bringe næringsstoffer tilbage til jor-
den skal løses i fremtiden. 
 

17 Der skal igangsættes et udviklingsprojekt med fokus på alternative kil-
der til næringsstoffer 
Arbejdet med at sikre økologiens adgang til næringsstoffer vil forment-
lig afsløre behov for alternative næringsstofkilder.  
 
Konkret bør der derfor tages initiativ til et udviklingsarbejde med recir-
kulering af madaffald og andre kilder til næringsstoffer til økologisk 
jordbrug og en kortlægning af alle potentielle næringsstofkilder fremad-
rettet. 
 

18 Der skal etableres et demonstrationsprojekt i større skala 
Den manglende adgang til næringsstoffer er også et problem på syste-
misk niveau – næringsstofkredsløbet fungerer ikke.  
 
Konkret bør der derfor etableres et demonstrationsprojekt i større skala 
for at illustrere, hvordan en geografisk region kan drives økologisk på 
tværs af hele værdikæden, og i den forbindelse bør der udarbejdes en 
recirkuleringsstrategi for regionen. Projektet bør undersøge, hvordan 
man bedst sikrer, at ressourcerne anvendes hensigtsmæssigt, hvor de 
gør mest gavn, og hvilken ressourceanvendelse, der er mest hensigts-
mæssig ud fra en recirkuleringsbetragtning.  
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Anbefaling 7  

Danmark bør lette hverdagen for økologer gennem regel-
forenkling, fjernelse af administrative byrder og øget ser-
vice. 
 
Motivation 
Det går for langsomt med omlægningen af det økologiske areal i Danmark 
ift. målsætningen, bl.a. fordi muligheden for merpris på økologiske varer 
ikke opvejer besværet og merudgifterne. Der er derfor behov for at skabe 
andre omlægningsincitamenter for de landmænd, der i dag er interesserede 
i den økologiske produktionsform. Her er regelforenklinger og lettelser af 
administrative byrder oplagte steder at kigge hen, ligesom dialogen med 
myndighederne er det6. 
 
Handlinger 
 
19 Det skal være lettere at få overblik over økologi-reguleringen 

Økologien er underlagt mange regler, som ikke altid spiller sammen. 
Økologerne skal ved siden af det økologiske regelsæt også opfylde den 
generelle regulering, som er møntet på det konventionelle landbrug 
– med få undtagelser. Derfor er det en betragtelig udfordring for land-
manden at få et overblik over såvel krav som muligheder for den økolo-
giske bedrift.  
 
Konkret bør det undersøges, om – og i givet fald hvordan – man kan 
sammentænke økologireglerne med de krav til det konventionelle land-
brug, som økologerne også er underlagt, men som den økologiske drift 
reelt efterlever i så stor udstrækning, at der kun er brug for nogle få 
supplerende krav til økologireglerne. Det er fx reguleringer på fjerkræ-
området, som er rettet imod lukkede staldsystemer, ny arealregulering 
og miljøgodkendelser. Landmænd autoriseret til økologisk drift bør 
alene overholde økologikrav og eksplicit supplerende regler, der skal 
sikre, at økologi er en komplet løsning. En sådan sammentænkning vil 
give øget overblik og mindske betænkelighederne for mange potenti-
elle økologiske landmænd. Undersøgelsen bør have med i betragtnin-
gen, at økologireglerne skal spille sammen med nye reguleringsregimer, 
fx fra andre sektorministerier og EU. Eventuelle regelændringer bør ud-
arbejdes i en åben, inddragende proces med erhvervets interessenter. 
 

 

6 Denne pointe er fremhævet flere steder af interessenterne både i evalueringen og i idégenereringen. 

Se fx afsnit 4.3.  
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20 Økologireglerne skal revideres og opdateres 
Den statslige kontrol og de skrappe krav er kronjuvelen i dansk økologi, 
som er med til at give Danmark en klar førerposition på økologiområ-
det. Det må der ikke slækkes på. Men på en række områder gør reg-
lerne det besværligt at være økolog, uden at reglerne giver modsva-
rende gevinst for miljø, natur eller dyrevelfærd. Samtidig er verden – og 
forbrugerne – i udvikling, og hvis økologien skal bevare og styrke sin re-
levans, kan der være behov for at ændre eller skærpe krav til fx dyrevel-
færd, natur og klima.  
 
Konkret bør der igangsættes tre processer. Den første er et regelefter-
syn, hvor uhensigtsmæssige regler identificeres og ændres, fx bør krav 
ift. miljøgodkendelser lettes. Den anden er en opdatering af økologifor-
ordningen mhp. at sikre, at kravene modsvarer nutidens og fremtidens 
forbrugerforventninger. Den tredje er et arbejde mhp. at sikre, at øko-
loger lettes for administrative byrder, fx ved tilsyn og godkendelser. Re-
geleftersyn og -lempelser bør ske ud fra den logik, at når man lever op 
til økologiregelsættet, er der andre krav, man helt automatisk indfrier, 
fordi økologerne på langt de fleste områder pr. definition styrker mil-
jøet. 
 

21 Stat og kommuner skal være med til at skubbe på udviklingen af øko-
logien 
For at nå arealmålet er der behov for innovation og eksperimenter i 
økologisektoren. Når økologer vil eksperimentere med alternative pro-
duktionsformer, afgrøder, staldsalg etc., kan det være svært at navigere 
i både muligheder og krav samt finde en indgang til dialog med myndig-
hederne. Resultatet kan være mindre innovation og færre eksperimen-
ter. 
 
Konkret bør der tages initiativ til at styrke dialogen mellem producenter 
og myndigheder. Det skal være tydeligere, hvor man skal ringe hen med 
spørgsmål, hvilke krav man skal leve op til, og hvilke muligheder der er 
for at afprøve nye ideer. Den tydelighed kan etableres gennem informa-
tionsmaterialer, hjemmesider, telefonnumre eller mailadresser, der 
fungerer som erhvervets samlede indgang til myndighederne ved dialog 
om udvikling af forretningen. 
 
Det handler også om, at økologien grundlæggende er eksperimente-
rende, og at det er vigtigt for økologiens udvikling, at det er muligt at 
eksperimentere og gennemføre udviklingsprojekter. Fra myndigheder-
nes side bør det gøres lettere at gennemføre konkrete udviklingsprojek-
ter, fx med skovlandbrug og andre produktionsformer mv.  
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Anbefaling 8  

Danmark bør sikre, at en væsentlig del af forskningsindsat-
sen tager afsæt i økologisektorens grundlæggende behov. 
 
Motivation 
Udviklingen af økologisektoren er betinget af strategisk forskning og inno-
vation, der tager afsæt i sektorens behov – både på den korte og den lange 
bane. Der er i høj grad brug for forskning og udvikling i hele økologiens vær-
dikæde. Det vil sige helt fra den grundlagsskabende forskning i robuste ar-
ter og sorter under ICROFS, over nye og mere effektive produktionsmeto-
der og -former til udviklingen af nye produkter rettet mod nye markeder, fx 
proteinfoder eller fx proteinfoder til vores økologiske husdyr7. Samtidig er 
det afgørende, at forskningen på centrale områder i højere grad er med til 
at levere belæg for økologiens kvaliteter ved at dokumentere værdiskabel-
sen. 
 
Handlinger 
 
22 Videnskabelig dokumentation for økologiens værdiskabelse 

Økologiens samfundsnytte og værdiskabelse, der rækker ud over føde-
vareproduktionen, er et helt centralt argument for den fremtidige ud-
vikling af økologien, herunder formuleringen af politiske visioner for 
økologien i Danmark. Alligevel mangler der en robust og officiel me-
tode, der i praksis måler, vurderer og kommunikerer økologiens værdi-
skabelse. 
 
Konkret bør der udvikles et værktøj, der er officielt anerkendt, og som 
kan bruges i dialogen mellem økologien og eksempelvis kommunerne, 
når det gælder naturpleje og grundvandsbeskyttelse. Metoden kan 
bygge på allerede udviklede modeller, fx RISE-modellen, men skal have 
officiel status og bruges systematisk.  
 

23 Der skal sikres forskning i økologiens grundlæggende udfordringer 
Selvom økologien kan fejre 25 års fødselsdag for det røde statskontrol-
lerede ø-mærke i 2015, er der fortsat en del helt grundlæggende udfor-
dringer, som bl.a. relaterer sig til, at økologien er en alternativ produkti-
onsform i en konventionel verden. Eksempelvis avles der på husdyr, 
plantesorter og arter ikke med økologien for øje, og økologien har et 
grundlæggende problem med tilstrækkelig adgang til næringsstoffer. 

 

7 Denne pointe er central for hele processen og fremhævet både af interessenterne og i litteraturen. Se 

fx afsnit 6.8.2. Der er dog i evalueringen mange positive tilkendegivelser ift. GUDP-projekterne, men der 

er samtidig brug for et andet fokus. 
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Samtidig er der behov for at forske i, hvor økologien kan eller skal ud-
vikle sig for at blive et attraktivt instrument ift. fx vandmiljø og klima – 
så der er grundlag for en potentiel prioritering af økologiens fremtidige 
værditilbud. 
 
Konkret bør der ske en prioritering af forskningsressourcer til økologi-
ens grundlæggende udfordringer. Udfordringerne bør identificeres i 
samarbejde med både økologisektoren og relevante forskningsmiljøer, 
hvorefter midlerne kan udbydes. Et vigtigt indsatsområde er fremtidens 
økologiske avlsmateriale, både planter og husdyr som fjerkræ, svin og 
kvæg, men også nye plantesorter, ikke mindst proteinafgrøder. 
  

24 Der skal forskes i effektive økologiske metoder og produktionsformer 
Produktiviteten i økologien er konstant under pres. Det skyldes bl.a., at 
forskning og udvikling i nye metoder og produktionsformer primært ret-
ter sig mod det konventionelle landbrug, da det er her, markedet er 
størst. 
 
Konkret har økologien brug for en indsats for at understøtte udviklingen 
af metoder, der letter den økologiske produktion og skaber besparelser, 
fx metoder til ukrudtsbekæmpelse og udbringning af næringsstoffer. 
Indsatsen bør målrettes områder, hvor der er særlige produktivitetsud-
fordringer, fx gartnerier og frugtproduktionen. Indsatsen bør både tæn-
kes i konkrete metoder, men er også relevant på systemisk niveau, ek-
sempelvis kunne man iværksætte et udviklingsprojekt om jord-til-bord-
økogrisen – et økologisk modsvar på Månegris-projektet, der havde fo-
kus på at udvikle fremtidens staldsystem til konventionel svineproduk-
tion 
 

25 Mer-moms skal tilbage til sektoren og bruges på udvikling 
Grundet den procentvise moms, betales der mere moms for økologiske 
produkter end for konventionelle. Det bør undersøges, om disse midler 
kan blive i sektoren og bruges på udvikling. 
 
Konkret skal det undersøges, om og hvordan mer-momsen kan tilbage-
føres til de økologiske producenter, eksempelvis i en innovationsfond, 
der skal sikre forskning og udvikling i sektoren, som på sigt kan styrke 
økologiens konkurrencekraft og dermed bidrage til arealmålet.  
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Anbefaling 9  

Danmark bør hæve vidensniveauet i forhold til økologien 
gennem en uddannelsesindsats med fokus dels på rekrutte-
ring og udvikling af nye talenter, dels på generel oplysning 
om en grøn omstilling af samfundet i hele uddannelsessy-
stemet. 
 
Motivation 
Økologiens fremtid afhænger af, om der er en tilstrækkelig bevidsthed om 
og opbakning til økologien i samfundet bredt og på uddannelsesinstitutio-
nerne i særdeleshed. Derfor skal der gøres en indsats for at sikre den næste 
generation af økologer – men også for at mobilisere forståelse for og viden 
om økologi samt en grøn omstilling af samfundet hos den næste generation 
af økonomer, indkøbere, leverandører, gartnere, undervisere, forbrugere 
osv.  
 
Der bliver i dag gjort en indsats for at fremme økologien på landbrugsud-
dannelserne, men der er brug for et langt større strategisk aftryk for at sikre 
kvalitet i undervisningen i økologi på både landbrugs-, gartneri- og fødeva-
reuddannelserne. Det er afgørende, at fremtidens landmænd og fødevare-
uddannede får den nødvendige viden om og erfaring med den økologiske 
produktionsform, så de kan tage stilling til deres fremtid på et oplyst grund-
lag8. 
 
Økologi, bæredygtighed og den grønne omstilling af samfundet hører også 
til på andre uddannelsesinstitutioner og i grundskolen som en central del af 
uddannelsen af fremtidens forbrugere og samfundsborgere. Det kan foldes 
ud som oplysning om fx madspild, genbrug eller ressourceforbrug osv., og 
økologien bør spille en central rolle. 
 
Handlinger 
 
26 Økologiundervisningen skal være bedre og fylde mere 

Indsatsen for at styrke økologiundervisningen på fødevare- og land-
brugsuddannelser bør styrkes. Undervisning i økologi skal være tidssva-
rende og tilstrækkelig til, at unge under uddannelse får et kvalificeret 
indblik i, hvad det vil sige at være økolog, og hvilke muligheder økolo-
gien rummer.  
 
Konkret bør der udarbejdes en økologisk uddannelsesstrategi, som skal 

 

8 Denne pointe er fremhævet af interessenterne både i evalueringen og i idégenereringen. Se fx afsnit 

4.3 og 6.8. 
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sikre, at undervisningen i økologi på både landbrugs- og fødevareud-
dannelserne har høj kvalitet, er innovativ og ruster eleverne til livet som 
økologisk producent. Det bør defineres, hvor stor en andel af undervis-
ningen, som skal handle om økologi, og det økologiske pensum bør 
også handle om produktinnovation, markedsforståelse og alternative 
modeller for ejerforhold mv. – altså ting, der ruster økologer og økolo-
gien til vækst og udvikling.  
 

27 Det skal være lettere at komme i praktik hos en økolog 
Der er ikke nok unge, der vælger økologien. Det kan skyldes, at de ikke 
helt ved, hvad det vil sige at være økologisk landmand. Det bør være 
lettere at stifte bekendtskab med økologien og attraktivt at uddanne sig 
til økolog. 
 
Konkret bør 100 ha grænsen for praktikgodkendelse ændres for økolo-
giske brug hos Pratikudvalget i LandboUngdom. Mange økologiske brug 
er mindre, så mangel på praktikpladser bliver en barriere. Sådan skal 
det ikke være.  
 

28 Økologi skal tænkes ind i uddannelsessektoren bredt 
Viden om økologi er ikke kun vigtig på landbrugs- og fødevareuddannel-
serne. Sektoren er afhængig af, at fremtidens økonomer, indkøbere, le-
verandører, gartnere, undervisere, forbrugere mv. har kendskab til bæ-
redygtighed og økologi.  
 
Konkret bør der i samarbejde med Uddannelsesministeriet udarbejdes 
en plan for integration af økologi og bæredygtighed på skoleskemaet på 
de uddannelser, hvor det er relevant. Dette arbejde bør bl.a. tage afsæt 
i en mere konkret dokumentation af økologiens kvaliteter og værdiska-
belse (jf. Handling 22), og arbejdet kan ligeledes kvalificeres ved en sy-
stematisk kortlægning af, hvilke andre sektorer eller områder i samfun-
det ud over henholdsvis fødevare- og miljøområdet der kan være med 
til at drive en grøn omstilling. 
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2.3. Overblik over rapportens ni anbefalinger 

Rapportens ni anbefalinger er i nedenstående figur vist i oversigtsform og 
med angivelse af, hvilken del af værdikæden de primært adresserer. 
 

Dimension Anbefaling 

Marked Anbefaling 1: Danmark bør skabe vækst i afsætningen 
af danske økologiske varer ved en forstærket indsats 
på områder med tydelige potentialer. 
 

Anbefaling 2: Danmark bør skabe vækst i afsætningen 
af danske økologiske varer ved at gennemføre indsat-
ser, der mindsker prisforskellen på økologiske og kon-
ventionelle fødevarer. 
 

Politiske og økonomiske 
rammevilkår 

Anbefaling 3: Danmark bør indarbejde økologien som 
virkemiddel i arbejdet med at nå relevante samfunds-
mål. 
 

Produktionsvilkår Anbefaling 4: Danmark bør arbejde for, at støtte til 
landbruget baserer sig på en vurdering af produktio-
nens samfundsnytte. 
 

Anbefaling 5: Danmark bør sikre, at den økologiske 
primærsektor har tilstrækkelig adgang til jord og mu-
lighed for at finansiere og forrente den. 
 

Anbefaling 6: Danmark bør sikre, at den økologiske 
primærsektor har tilstrækkelig adgang til næringsstof-
fer.  
 

Anbefaling 7: Danmark bør lette hverdagen for økolo-
ger gennem regelforenkling, fjernelse af administra-
tive byrder og øget service. 
 

Adgang til forskning Anbefaling 8: Danmark bør sikre, at en væsentlig del 
af forskningsindsatsen tager afsæt i økologisektorens 
grundlæggende behov. 
 

Adgang til kompetencer 
og viden 

Anbefaling 9: Danmark bør hæve vidensniveauet i for-
hold til økologien gennem en uddannelsesindsats med 
fokus dels på rekruttering og udvikling af nye talenter, 
dels på generel oplysning om en grøn omstilling af 
samfundet i hele uddannelsessystemet. 
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3. Metode 

3.1. Forklaringsmodel 

Processens tre dele samt arbejdet med anbefalingerne har taget afsæt i en 
forklaringsmodel, som er brugt til at strukturere en væsentlig del af det ge-
nererede input. 
 
Afsættet for modellen er, at Økologisk Handlingsplan 2020 og økologiind-
satsen i øvrigt sigter på at skabe gode udviklingsmuligheder for den økologi-
ske sektor samlet set – med henblik på at fordoble arealet. 
 
Modellen er inspireret af professor Michael Porter (Harvard Business 
School). Han har undersøgt, hvor der skabes stærke og succesfulde er-
hvervsklynger9. Med afsæt i hans arbejde, kan der tegnes en model for, 
hvilke forhold der er med til at skabe en stærk sektor, som kan påvirkes af 
regeringen: 

 
 
 

 

9 Se fx Michael E. Porter (1990): The Competitive Advantage of Nations, New York: Free Press. 

Økologi 
sektoren

Politiske og 
admnistrative 
rammevilkår

Marked

KompetencerForskning 

Produktionsvilkår
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Modellen skal forstås således, at alle fem faktorer har stor betydning for 
den økologiske sektors udviklingsmuligheder, og at staten kan spille en 
større eller mindre rolle på alle fem områder: 

● Politiske og administrative rammevilkår: Er der langsigtet sikkerhed for 
sektorens betydning? Er det tydeligt, hvilken rolle sektoren skal spille i 
fremtiden? Er der politisk opbakning til sektorens udvikling? Bliver sek-
toren reguleret på en måde, der fremmer samarbejde, dynamik og ud-
vikling? Er der dialog mellem myndigheder og virksomheder? 

● Marked: Er der et stærkt, stabilt marked, hvor sektorens produkter ef-
terspørges? Er det et sofistikeret marked, hvor forbrugerne efterspør-
ger innovation og kvalitet? Er der viden om produkterne og innovativ 
dialog mellem virksomheder og forbrugere? 

● Kompetencer: Kan virksomhederne få den arbejdskraft med den viden, 
der skal til, for at sektoren kan udvikle sig positivt og vokse? Er kompe-
tencerne i nærheden af virksomhederne? Ønsker de kompetente med-
arbejdere at arbejde i branchen? 

● Forskning: Er der et stærkt, erhvervsrelevant og erhvervsrettet forsk-
ningsmiljø med tradition for samarbejde med virksomhederne, som kan 
bidrage til innovation og udvikling? 

● Produktionsvilkår: Hvordan er de fysiske rammer for produktionen? Er 
der adgang til kapital? Fungerer infrastrukturen? Er der en velfunge-
rende værdikæde bestående af både leverandører og aftagere af pro-
dukterne? 

 
Forklaringsmodellen er benyttet både som afsæt for evalueringen af den 
samlede økologiindsats og Økologisk Handlingsplan 2020, ligesom den er 
anvendt til at strukturere det input, som er kommet i idégenereringsproces-
sen. Endelig er anbefalingerne struktureret efter de fem faktorer, som til 
sammen kan skabe en stærk sektor. Modellen løber således som en rød 
tråd igennem rapporten. Det er en væsentlig konklusion, at en forstærket 
økologiindsats bør adressere alle fem faktorer. 

3.2. Processens metode  

Processens overordnede metode fremgår af nedenstående figur. Den viser 
progressionen mellem de enkelte faser. Bemærk at afsnittene i denne rap-
port ikke følger den tidslige progression i processen. 
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De enkelte faser af projektet er gennemført efter deres egen metode, som 
kort er præsenteret nedenfor. For en mere detaljeret beskrivelse henvises 
til de enkelte afsnit i denne rapport. Til slut i dette afsnit er desuden beskre-
vet nogle generelle, metodiske afgrænsninger. 

3.3. Fase I: Syntese af eksisterende viden 

Målet med den første del af processen har været at give et overblik over 
den nuværende viden, som findes i eksisterende rapporter. Det er sket ved 
at samle de centrale bidrag i det eksisterende videngrundlag om økologiind-
satsen, så det kan bidrage til evalueringen. Denne del af processen har såle-
des ikke genereret ny viden, men indsamlet og systematiseret allerede fore-
liggende konklusioner. Denne del af processen er gennemgået i Del 2, afsnit 
7. 
 
Indholdet er en analyse og syntetisering af 12 evalueringsrapporter om øko-
logien fra perioden 2008 til 2013. Konkret består det i en sammenstilling af 
de 12 rapporters hovedelementer og konklusioner inden for fælles temaer. 
Titlerne på de 12 rapporter fremgår af indledningen til det pågældende af-
snit. 
 
Der er ikke foretaget en bearbejdning eller analyse af den enkelte rapport. 
Rapporternes konklusioner er derfor heller ikke blevet grundlæggende ud-
fordret, på samme måde som formålet heller ikke har været at give en ana-
lyse af den enkelte rapports samlede indhold. Dog er der til hver af de op-
samlede konklusioner foretaget en vurdering af styrken af den evidens, der 
er lagt til grund for konklusionen. 
 

• Overblik over 
eksisterende viden

• 12 
evalueringsrapporter 
(‘08-’13)

• Delrapport 1: 
Videngrundlag

Litteraturstudie

• Evaluering af indsats

• 35 interviews med 
centrale aktører 
(jan/feb ‘14)

• Delrapport 2: 
Evaluering

Interviews • Udvikling af forslag til 
en justeret indsats

• Inddragelse af 
interessenter bredt 
(marts ‘14)

• Delrapport 3: 
Afrapportering

Workshops

• Mulighed for debat 
på tværs af temaer

• Tryktest af balancer 
(april ‘14)

• Delrapport 4: 
Anbefalinger til 
justeret indsats

Seminar
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I alt er der fra de 12 rapporter hentet 311 konklusioner og anbefalinger ved-
rørende økologiindsatsen. Disse er kategoriseret og gennemgået inden for 
seks forskellige temaer. Se bilag 2. 

3.4. Fase II: Evaluering 

Målet med denne del af processen har været den egentlige evaluering af 
Økologisk Handlingsplan 2020 og den samlede økologiindsats. Det er sket 
gennem interviews med centrale aktører i økologisektoren. Responden-
terne er blevet bedt om at evaluere den samlede økologiindsats, herunder 
indsatserne i Økologisk Handlingsplan 2020 og de dertilhørende tilskuds-
ordninger, samt vurdere effekten af dem. Denne del af projektet er gen-
nemgået i Del 2, afsnit 6. 
 
Der er gennemført i alt 35 interviews med aktører udpeget af NaturErhverv-
styrelsen og Fødevarestyrelsen. Interviews med medlemmer af Det Økologi-
ske Fødevareråd (DØFR) har udgjort hovedparten. Interviewene er gennem-
ført over telefon i januar-februar 2014. Se bilag 1. 

3.5. Fase III: Idégenerering 

Målet med denne del af processen har været at indhente og generere nye 
idéer. Det er sket gennem en inddragelsesproces med en bred kreds af cen-
trale aktører inden for økologisektoren. Denne del af projektet er gennem-
gået i afsnit 4. 
 
Der er gennemført to workshops – en i Aarhus og en i København – og et af-
sluttende seminar i København. De tre arrangementer fandt sted i marts og 
april 2014. Forud for seminaret og de to workshops blev der sendt invitatio-
ner ud til mere end 200 aktører med interesse for økologi bredt indenfor 
både forskning, landbrug, kommuner, detailhandel, ernæring, miljø, gastro-
nomi, centraladministrationen, interesseorganisationer mv. 
 
Formålet med de to workshops har været at samle en bred kreds med inte-
resse for og erfaring med økologi for at stimulere nytænkning og kreativitet 
med hensyn til mulige initiativer, der kan hjælpe til at nå arealmålet og i det 
hele taget udvikle økologien i Danmark. For at skabe et åbent og kreativt ar-
bejdsrum, blev deltagernes input og diskussioner ikke underlagt krav om 
hverken økonomisk eller politisk vurdering.  
 
De to workshops har til sammen haft mere end 100 deltagere. Diskussio-
nerne er blevet organiseret i seks tematiske spor, som er præsenteret i det 
efterfølgende afsnit 4. 
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3.6. Afgrænsning 

Den beskrevne metode er valgt på grund af nogle klare styrker: Den kobler 
sig tæt til erfaringer og vurderinger blandt de personer, som er tættest på 
økologiindsatsen. Mange års erfaring er repræsenteret i processen, hvor ak-
tørerne i sektoren har været meget aktive. 
 
Samtidig betyder bredden, at mange forskellige indgange til økologien og 
forskellige vurderinger er repræsenteret. Materialet, som ligger til grund for 
denne rapport, har således en stor bredde. De klare strømpile, som går 
igennem rapportens afsnit, afspejler en konsensus, der går på tværs af vær-
dikæden og på tværs af aktørernes forskellige roller. 
 
Denne metode er særligt relevant i en situation som den aktuelle, hvor 
Økologisk Handlingsplan 2020 reelt har været gældende i meget kort tid. 
Mængden af systematiske data, der vil kunne lægges til grund for en evalu-
ering af handlingsplanen, er derfor meget begrænset. På grund af hand-
lingsplanens korte levetid er det til en vis grad foreløbige og i nogle tilfælde 
sporadiske erfaringer, der er gjort indtil nu. 
 
Til gengæld er der gjort et stort arbejde med at hente systematiske og 
forskningsmæssigt konsoliderede erfaringer ind gennem projektets del I. 
Den valgte metode er således ikke lig med et fravær af kvantitative data el-
ler analyser af faktiske effekter, men disse ligger stort set alle forud for 
handlingsplanen. 
 
Samtidig er alle aktører blevet opfordret til at komme med konkrete forslag 
til løsninger. Der er skabt en tæt sammenhæng mellem den hidtidige ind-
sats, de barrierer, som i dag står i vejen for en styrket økologisk sektor, og 
de relevante indsatser og virkemidler, som kan bringe sektoren videre. Den 
valgte metode betyder således ikke, at der ikke er stillet krav til de involve-
rede aktører om at føre argumentation for deres forslag. De to workshops 
har sammen med det afsluttende seminar også dannet ramme om debat 
om forskellige forslag, hvor sektorens aktører har kunnet udfordre hinan-
den. 
 
Det er værd at bemærke, at deltagerne i idégenereringen blev opfordret til 
at parkere de ”gamle travere” – som i vidt omfang allerede er spillet ind til 
NaturErhvervstyrelsen i andre sammenhænge – og i stedet tænke i nye 
idéer og gerne virkemidler, der ikke er tilskudsbaserede. Det afspejles i an-
befalingerne, der fokuserer på nye idéer, og som derfor skal læses som 
overbygning til allerede eksisterende initiativer – der i vidt omfang fungerer 
godt, jf. evalueringen i Del 2, afsnit 6. Så når fx økologisk investeringsstøtte 
ikke fremgår af anbefalingerne og rapportens Del 1, betyder det ikke, at 
sektoren vil afvikle den indsats. 
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Den valgte metode betyder, at der ikke er foretaget systematiske konse-
kvensvurderinger eller økonomiske beregninger af de forslag, som er frem-
kommet i processen. Dette har ikke ligget i opgaven. Tilsvarende gælder for 
effektvurdering af forslagene. 
 
Endelig skal det bemærkes, at Regeringen (S og RV) og et flertal af Folketin-
gets partier (V, DF, LA og K) den 2. april 2014 indgik en politisk aftale om 
”Vækstplan for Fødevarer”. Aftalen indeholder flere elementer, som også 
har været en del af det her rapporterede projekt. Det gælder særligt afta-
lens del 2 om bedre adgang for landbruget til finansiering og kapital. Det er 
valgt at bibeholde dette indhold i rapporten for at afspejle den vægt, det 
har haft i diskussionerne og understrege den betydning, det vurderes at 
have for udviklingen af den økologiske sektor. Hertil er der flere nuancer, 
udbygninger og supplerende refleksioner tilknyttet, som fortsat vil være re-
levante i den videre proces.  
 
På samme måde er der også dele af de anbefalede handlinger, der allerede 
så småt er ved at blive løbet i gang hos NaturErhvervstyrelsen. De anbefa-
linger er også bibeholdt i rapporten for at afspejle den betydning, de har 
haft i diskussionerne og vurderes at have for økologiens udvikling fremad-
rettet. 

3.7. Læsevejledning  

Ovenfor er processen for evalueringen af den danske økologiindsats og 
idégenereringen af input til en justeret handlingsplan beskrevet – i kronolo-
gisk rækkefølge for at illustrere progressionen og sammenhængen i vores 
arbejde. Vi har derimod indledt rapporten med resultatet – Operates ni an-
befalinger til fremtidens økologiindsats og tilhørende handlinger (afsnit 2). 
Herefter følger processens metode i afsnit 3, og afsnit 4 er en afrapporte-
ring af den idégenereringsproces, som ligger til grund for udviklingen af an-
befalingerne. De tre afsnit udgør rapportens Del 1.  
 
Del 2 indeholder processens evaluering og bilag og starter med et resumé 
af den samlede evaluering (Del 2, afsnit 5). Dernæst følger interessenternes 
evaluering af økologiindsatsen og Økologisk Handlingsplan 2020 (Del 2, af-
snit 6), og så evalueringens andet ben, som er syntetiseringen af eksiste-
rende litteratur og evalueringsrapporter (Del 2, afsnit 7). Del 2 afsluttes af 
to bilag. Rapporten går dermed baglæns i processen og i videngrundlaget 
for økologiens aktuelle udviklingsmuligheder og præsenterer således de 
fremadrettede perspektiver først. 
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4. Idégenerering: Afrapportering af workshops10 

4.1. Baggrund 

Operate har på vegne af NaturErhvervstyrelsen arrangeret og afholdt to 
workshops og et afsluttende seminar i marts og april 2014 – som en del af 
idégenereringen af nye input til en fremtidig økologiindsats. Forud for semi-
naret og de to workshops i henholdsvis Aarhus og København er der sendt 
invitationer ud til mere end 200 aktører med interesse for økologi bredt in-
denfor både forskning, landbrug, detailhandlen, ernæring, kommuner, 
miljø, gastronomi, centraladministrationen, interesseorganisationer mv. 
 
Formålet med de to workshops har været at samle en bred kreds med inte-
resse for og erfaring med økologi for at stimulere nytænkning og kreativitet 
i arbejdet med at styrke økologien fremadrettet. For at generere et åbent 
og kreativt arbejdsrum, blev deltagernes input og diskussioner ikke under-
lagt krav om hverken økonomisk eller politisk rentabilitet. Endemålet for 
idégenereringen er nye løsninger til at indfri arealmålet, og deltagerne blev 
derfor bedt om at bidrage med de udfordringer, som de ser hæmmer øko-
logiens udvikling, for konkret at kunne skitsere de forhindringer, som en ju-
steret handlingsplan tager sit afsæt i.  

4.1.1. Temaer for workshops 

De to workshops har til sammen haft mere end 100 deltagere, og diskussio-
nerne har været struktureret under de samme seks temaer ved begge 
workshops. Temaerne er valgt ud på baggrund af bl.a. den forudgående ind-
samling af viden i evalueringsprocessen, fra bl.a. rapporter om områder 
hvor løsningerne hverken er enkle og eller fuldt ud identificerede: 
 
● Et bedre politisk landskab for økologien 
Temaet handler om, hvordan man ved at ændre på generelle regler og øge 
samarbejdet på tværs af myndigheder kan tilbyde økologer mere fordelag-
tige vilkår og gøre omlægning attraktivt – både her og nu og i forhold til 
fremtidig regulering, bl.a. som følge af Natur- og Landbrugskommissionen. 
Det handler fx om sårbarhedskortlægning og udledningstilladelser, men 
også om hvordan økologien kan bruges aktivt i naturforvaltning og kli-
mamål. 
 
● Den næste generation af økologer 
Temaet handler om, hvordan både yngre landmænd og kommende medar-
bejdere i fødevareerhvervet kan motiveres for økologi. Det handler bl.a. om 
økologiens rolle i alle fødevarerelaterede uddannelser, herunder landbrugs-

 

10 Dette afsnit har tidligere været Delrapport 3. 
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uddannelser og eksperimenterende rammer for nytænkning på alle ni-
veauer, men også om nye modeller for generationsskifte og ejerforhold 
samt adgang til jord og lettere finansiering. 
 
● En lettere hverdag som økolog 
Temaet handler om de hverdagsudfordringer og uhensigtsmæssigheder, 
som landmanden oplever, og som de facto fungerer som barrierer for om-
lægning og udvikling af økologien – og mulighederne for at ændre på dem. 
Det er bl.a. konkrete uhensigtsmæssigheder i Økologiforordningen ift. fx 
arealkrav og dyrkningskrav samt anden lovgivning og forvaltning, fx sorts-
lovgivningen og forvaltning af tilsyn, tilskud og godkendelser. Men også om 
hvordan man lettere kan eksperimentere som økolog og dele viden og erfa-
ringer. 
 
● Alternative veje til udvikling – gør vi det rigtige? 
Temaet handler om behovet for produktudvikling, generel udvikling, udvik-
ling af salgskanaler etc., som kan gavne økologien. Det handler fx om økolo-
gisektorens viden og kompetencer til at udvikle de rigtige produkter og pro-
duktionsmetoder om vejen fra jord til bord – og fra nicheproducent til en 
god plads i supermarkederne – og om behovet for helt andre og nye måder 
at støtte udvikling i økologisektoren. Det handler også om, hvor forskningen 
kan styrke økologernes konkurrenceevne og økologiens troværdighed ved 
at se på udfordringer som recirkulering, pattegrisedødelighed eller udled-
ning af næringsstoffer. 
 
● Øget afsætning af dansk økologi 
Temaet handler om, hvad der kan gøres for at øge efterspørgslen på økolo-
giske fødevarer, både i butikkerne og i forhold til dem, der skal købe de 
økologiske produkter. Det handler bl.a. om måder at styrke hjemmemarke-
det yderligere på, et tættere samarbejde mellem produktion, distribution 
og detailhandel, positionering af økologien i både det offentlige og private 
indkøb, og en styrket eksportindsats, der både kan rumme små og mellem-
store producenter og de store spillere. Og det handler om, hvordan politi-
ske initiativer kan fremme forbrugeropbakning til økologi og øge afsætnin-
gen i detailhandelen. 
 
● Danmark som økologisk laboratorium og væksthus 
Temaet handler om alt det, der ligger uden om den økologiske sektor, men 
som kan have stor betydning for økologiens udvikling – de politiske ram-
mer, borgernes bevidstgørelse om bæredygtighed og socialt ansvar mv. Det 
handler fx om økologiens fremtidige rolle for den samlede omstilling til et 
bæredygtigt samfund, og om de erfaringer, enkelte kommuner allerede har 
med at fremme en bæredygtig og økologisk udvikling. Og det handler om, 
hvordan vi sikrer overleveringen af den økologiske ambition til de kom-
mende forbrugere. 
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4.1.2. Afrapporteringen 

Deltagerne har haft mulighed for på den enkelte workshop at deltage i to 
temaer, men der er også deltagere, som har deltaget både i Aarhus og i Kø-
benhavn. Afrapporteringen er dermed en systematisk opgørelse af interes-
ser og synspunkter inden for økologisektoren med afsæt i en bred gruppe af 
interessenter samlet på de to workshops. Der er i udvælgelsen af de inte-
ressenter, der blev inviteret, lagt vægt på at samle så forskellige dele af sek-
toren som muligt, så flest mulige interesser blev repræsenteret. Det bety-
der dog samtidig, at nogle deltagere har repræsenteret forholdsvis få inte-
ressenter inden for økologien i forhold til andre, der repræsenterer et 
større bagland.  
 
Samtidig er mange barrierer og løsninger blevet gentaget på tværs af de i 
alt 12 sessioner (6 temaer i både Aarhus og København), og det er med til at 
styrke troværdigheden i de input og synspunkter, som deltagerne har leve-
ret. 
 
Indeværende afsnit er en afrapportering af diskussioner, synspunkter og 
forslag fra de to workshops. Rapporten er derfor bygget op om de seks te-
maer, og i gennemgangen af temaerne er input fra de to workshops i Aar-
hus og København samlet under ét. 
 
I afrapporteringen er der under hvert tema to afsnit – med henholdsvis et 
kort resumé af barrierer og idéer til fremadrettede indsatser. Det følger for-
løbet i de afholdte workshops. Inden for temaets overordnede spørgsmål, 
blev deltagerne bedt om først at skitsere væsentlige barrierer for udviklin-
gen af økologisektoren og dernæst formulere mulige løsninger til de skitse-
rede barrierer. 
 
Barriererne blev italesat i forskellige i abstraktionsniveauer og størrelser, og 
mange var velkendte udfordringer. Barriererne er afrapporteret samlet og i 
kort, forholdsvis ubearbejdet form, da fokus for denne del af processen er 
er at formulere fremadrettede mulige handlinger, der kan udvikle økologi-
sektoren og bidrage til at indfri arealmålet i 2020. Der er dermed ikke fore-
taget hverken en prioritering eller et kvalitetstjek af barriererne. 
 
Efter barriererne er deltagerne på de to workshops blevet bedt om først at 
tænke bredt og højt ift. mulige handlinger – dvs. ikke lade sig begrænse af, 
hvad de tror, der er muligt – hvorefter de er blevet bedt om at prioritere 
handlingerne. I indeværende afrapportering er der tilstræbt en balance, 
hvor deltagernes input på den ene side er afrapporteret loyalt, og på den 
anden side er samlet under overskrifter, der peger i retning af anbefalin-
gerne heri til en justeret fremtidig indsats.  
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Overskrifterne udspringer af processens forklaringsmodel, se afsnit 3, der 
illustrerer de forhold, som er med til at skabe en stærk sektor, hvor staten 
kan spille en større eller mindre rolle for alle forholdene. De fem forhold vi-
ser dermed netop, hvilke overordnede håndtag man kan dreje på eller sti-
mulere ift. til at understøtte en sektor. Derfor er såvel deltagernes itale-
satte barrierer og løsninger samlet under overskrifter fra den grundlæg-
gende forklaringsmodel.  
 
Flere løsninger – og barrierer – blev nævnt på tværs af de seks workshopte-
maer, men vi har valgt kun at behandle dem ét sted, hvor det er mest rele-
vant ift. temaets grundlæggende mål for at undgå redundans og skabe 
bedre overblik. Derfor bliver deltagernes input ikke nødvendigvis behandlet 
under det workshoptema, hvor de blev italesat, men derimod i en sammen-
hæng, som forankrer det bedre i den samlede mængde af input. På samme 
måde er det ikke alle overskrifter, der er relevante under alle temaer. 
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4.2. Tema 1: Et bedre politisk landskab for økologien 

4.2.1. Barrierer 

Drøftelserne i tema 1 har fokuseret på økologiens politiske rammer. To 
store emner har domineret drøftelserne. Det første er manglen på en klar 
politisk langsigtet plan for økologien på tværs af ministerierne – en tydelig 
markering af, hvilken rolle økologien skal spille i fremtidens Danmark. Det 
andet er udfordringen, der ligger i, at selvom økologi er et virkemiddel, der 
bidrager til at løse mange problemer – dyrevelfærd, sundhed, biodiversitet, 
drikkevandsbeskyttelse, recirkulering af næringsstoffer mv. – så er det ikke 
noget, der er afspejlet i regler, prisfastsættelse af økologiske produkter mv. 
Begge dele er fundamentale problemer ift. den fremtidige udvikling af øko-
logien, og der efterspørges radikale tiltag mhp. at ændre økologiens politi-
ske grundvilkår og fra politisk side formulere en samlet politisk plan, der 
tegner et billede af, hvordan dansk landbrug skal se ud i fremtiden, og hvil-
ken rolle økologien er tiltænkt. 

4.2.2. Idéer til fremadrettede indsatser 

I forlængelse af den manglende accept, brug og belønning af økologiens po-
tentiale som redskab til bedre dyrevelfærd, sundhed, naturpleje og drikke-
vand, er det store omdrejningspunkt for ønskede tiltag en sikring af økolo-
gien i sektorpolitikker – som bl.a. kan sørge for en prisfastsættelse, der af-
spejler samfundets nytte af økologien eller lader det konventionelle land-
brug betale mere for deres brug af handelsgødning, pesticider og antibio-
tika, der udgør en risiko for det omgivende samfund. De forskellige typer af 
idéer til indsatser bliver gennemgået i det nedenstående under én over-
skrift, da størstedelen handler om Politiske og administrative rammevilkår. 
De enkelte øvrige idéer, der blev fremsat, er placeret under andre temaer 
for at skabe bedre sammenhæng, hvorfor idéerne til fremadrettede indsat-
ser kun er kategoriseret under én overskrift under dette tema. 

Politiske og administrative rammevilkår 

Forslagene, der handler om de politiske og administrative rammevilkår, fal-
der i to forskellige kategorier: Strategiske indsatser og administrative ind-
satser. 

● STRATEGISKE INDSATSER 
Denne gruppe af mulige løsninger fokuserer på strategiske prioriteringer, 
der grundlæggende kan ændre økologiens politiske rammevilkår. 
 
Den helt overordnede anbefaling er, at der udarbejdes en ny landbrugspoli-
tik for hele landbruget, dvs. det konventionelle og det økologiske, hvor det 
overordnede mål er et økologisk landbrug. Økologien skal således ikke være 
en niche, men derimod målet. Politikken skal således også fastsætte nye 



OPERATE A/S IDÉGENERERING: AFRAPPORTERING AF WORKSHOPS 42 

mål efter 2020. Økologien bør positioneres som en motor for den grønne 
omstilling, hvor der er politisk opbakning til, at bæredygtighed og økologi 
faktisk kan skabe vækst og arbejdspladser og dermed er et middel til at nå 
mange af de andre mål, som regeringen gerne vil nå. Det har man fx gjort 
med prioriteringen af vindenergi, hvilket har ført til en succesfuld dansk 
vindindustri.  
 
Denne politik skal følges op af en handlingsplan. Handlingsplanen skal 
gælde inden for alle relevante ressortområder, ikke kun Fødevareministeri-
ets. Det vil sige, at den skal adressere naturpolitikken, miljøpolitikken, her-
under beskyttelsen af drikkevandsressourcen, eksportpolitikken, sundheds-
politikken, energipolitikken mv. Økologien skal fremmes gennem alle rele-
vante instrumenter. Målet med handlingsplanen er, at der inden for rege-
ringens samlede politik tages initiativer, der muliggør en økologisk omlæg-
ning af de danske arealer. En naturlig del af en sådan handlingsplan vil såle-
des være en modulation af EU-støtten mhp. at fremme det landbrug, Dan-
mark ønsker. Derudover bør en sådan handlingsplan adressere følgende: 

 
● Økologisk og konventionelt landbrug er grundlæggende to vidt forskel-

lige produktionsformer, hvorfor de ikke kan reguleres ens. Lige nu lever 
økologien inden for det konventionelle landbrugs regler. Det store 
spørgsmål er, hvordan økologien bør reguleres, og det bør være et mål, 
at økologien har sin egen samlede regulering, så økologisk landbrug re-
guleres efter én lov. 

● Principperne for støtte skal lægges om. I dag gives støtte på baggrund 
af tabt indtjening og merudgifter. I fremtiden bør værdiskabelsen for 
samfundet være det, der belønnes, eksempelvis bidrag til biodiversitet, 
naturoplevelser, klimatilpasning og beskyttelsen af grundvandsressour-
cen. Det er en udfordring, der også vedrører WTO og EU’s beregnings-
modeller, hvor markedets villighed til at betale mere fratrækkes støt-
ten, men Danmark skal arbejde for at udvikle forslag til en ny støttemo-
del og forsøge at forhandle den igennem internationalt. 

● Landbruget er forgældet, og det bør afdækkes, hvad der har skabt 
denne situation, og hvordan det økologiske landbrug kan udvikles uden 
at havne i en ny gældsfælde.  

● Det er en grundlæggende udfordring at skabe tilstrækkeligt med incita-
menter til økologisk omlægning – der er ikke et tilstrækkeligt marked, 
som vil betale den nødvendige pris, og handlingsplanen bør formulere 
en incitamentspakke, som tager alternative virkemidler i brug, fx diffe-
rentieret regulering af konventionelt og økologisk landbrug. 

● For at fremme økologien er det afgørende, at samfundet ikke støtter el-
ler beslutter ting, der skader den økologiske udvikling. Handlingsplanen 
skal være med til at sikre, at sektorpolitikker, nye reguleringsregimer og 
støtteordninger ikke skader økologien eller giver det konventionelle 
landbrug en komparativ fordel. 
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● Kommunernes indsats er vigtig for fremme af økologien, og handlings-
planen bør også omfatte en indsats for fremme af den kommunale ind-
sats. 

● Det økologiske landbrug mangler næringsstoffer, og denne problematik 
skal løses i handlingsplanens regi. Se også tema 3. 

● Det økologiske landbrug skal have bedre adgang til jord. Handlingspla-
nen skal arbejde for bedre arrondering for økologer og konventionelt 
landbrug, der ønsker at lægge om, og den økologiske omlægning skal 
understøttes langt mere konsekvent gennem omlægning af alle offent-
lige jorder, der er ejet af Naturstyrelsen, statsskovene, alle kommunale 
jorder og kirkeejede jorder. Se også tema 3. 

● Strukturudviklingen i dansk landbrug er ikke hensigtsmæssig, hverken 
når det gælder husdyrfordelingen, hvor der i dag mangler kvæg til af-
græsning på Sjælland, eller når det gælder udviklingen i retning af sta-
dig større brug. Handlingsplanen skal anvise vejen til en mere hensigts-
mæssig strukturudvikling.  

● Der skal indføres andre eller flere mål for økologien, evt. for afsætning 
eller eksport, for arealmålet er uhensigtsmæssigt i sin afspejling af sam-
fundets fokus på vækst – på bekostning af et fokus på kvalitet. 

 
I forhold til den politiske forankring af økologien bør den igangværende of-
fentlige omstilling forsætte og udvides – for den er bl.a. med til at sørge for, 
at økologerne har sikkerhed for afsætning: 

● Der skal være krav om økologisk mad i det offentlige og ikke kun en 
hensigtserklæring. 

● Alle offentlige arealer skal omlægges nu – det er bare at beslutte, at 
gøre det. 

● De særlige indsatsområder som Natura2000, vandindvindingsområder 
mv. skal være økologiske. 

● Der skal indføres (obligatorisk) økologisk skolemad til alle børn. Det blev 
fremført, at det vil give 500.000–700.000 økologiske måltider hver dag.  

 
● ADMINISTRATIVE INDSATSER 
Denne gruppe af mulige løsninger fokuserer på konkrete tiltag, der vil 
fremme økologien ift. reguleringsmæssige og administrative forhold, men 
som samtidig forudsætter politisk handling. 
● Der bør indføres regler for konventionelle landmænd, der fremmer stil-

lingtagen til økologien, fx et obligatorisk omlægningstjek i forbindelse 
med både driftsændringer og miljøgodkendelser, samt at man skal have 
en tilladelse for at sprøjte sine marker.  

● Der bør etableres et permanent tværministerielt økologiforum, der pro-
aktivt og involverende arbejder for at fremme økologien. Forummet 
skal således løse udfordringen med, at økologien i dag de facto behand-
les som Fødevareministeriets projekt, selvom økologien bidrager til at 
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løse mange andre udfordringer end fødevareproduktion, herunder drik-
kevandsbeskyttelse, naturpleje, sundhed mv. Forummet skal således 
sikre, at økologien anerkendes som et bredt virkemiddel, og at økolo-
gien i det daglige fremmes alle relevante steder. Det vil give en klar po-
litisk udmelding om, at Danmark satser på økologien, og at den vej er 
fremtidssikret. For at det i praksis kan lade sig gøre og bliver lettere, har 
forummet fem centrale opgaver: 
 
● Den første er at sikre, at der bliver udviklet et værktøj til at vurdere 

og afveje effekterne af økologi, både økologien i sig selv og økolo-
gien ift. konventionel produktion. Der skal investeres i forskning, 
som dokumenterer økologiens betydning, og det skal være en offi-
ciel anerkendt og bredt forankret metode til at afveje klima, biodi-
versitet, grundvandsbeskyttelse, jordens frugtbarhed mv. op imod 
hinanden. Et sådant værktøj kan tage afsæt i RISE-modellen, der al-
lerede er under udvikling. Det er vurderingen, at et sådant værktøj 
vil lette dialogen om udlicitering af offentlige arealer med kommu-
nerne osv., hvorfor det også er en vigtig praktisk opgave at sikre, at 
værktøjet bliver bredt kendt og brugt i praksis. 

● Den anden centrale opgave er at sikre, at al ny lovgivning gennem-
går en økologisk konsekvensvurdering. Eksempelvis må implemen-
teringen af Natur- og Landbrugskommissionens anbefalinger om 
udledningsbaseret regulering, udpegning af sårbare og robuste om-
råder og differentierede kvælstofudledninger ikke give det konven-
tionelle landbrug en komparativ fordel i de robuste områder.  

● Den tredje centrale opgave er at sikre gennemførelsen af et service-
eftersyn på eksisterende regulering. Målet er todelt. Dels skal der 
identificeres regler, som gør det svært at være økolog, uden at det 
har gavnlig effekt på miljø, natur eller dyrevelfærd, eksempelvis: 
 
● 180-dages reglen for konventionelt kvæg, der afgræsser økolo-

giske arealer samt dispensationsmuligheder fx ved fravær af 
økologisk kvæg nær økologiske områder med brug for afgræs-
ning 

● Skrappe overensstemmelseskrav, hvor selv små overtrædelser 
kan få stor økonomisk betydning, hvorfor landmænd skræm-
mes væk fra at omlægge 

● Unødigt skrappe danske arealkrav for fx høns og kvæg 
● Mulighed for forlængelse af afgræsningsperioder uden at det 

gøres til permanent græsmark, hvis det gavner fx klima eller 
biodiversitet 

● Regler for gødningsregnskaber skal ændres, så det bliver lettere 
for økologerne at lave regnskab. 
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Dels skal der udarbejdes forslag til reguleringsmæssige fordele for 
økologer: Hvilke regler, kontrolbesøg mv. bør man kunne slippe for, 
hvis man er økolog, så man får en lettere hverdag, simpelthen fordi 
myndighederne ved, at man lever op til høje økologikrav, fx at det 
er lettere at få godkendt en ny stald, hvis man er økolog. I den for-
bindelse vil det have stor betydning for økologerne, hvis der udar-
bejdes en positivliste med godkendte metoder til naturpleje for 
økologerne, så der ikke er usikkerhed ift., hvornår man kan godken-
des til pleje af græs-ordningen, og hvornår man har gjort en til-
strækkelig indsats. 
 

● Den fjerde centrale opgave er at sikre, at økologien indarbejdes i 
alle relevante planer og politikker, fx vækstplaner, ressourcestrate-
gien, Natura 2000-planer, vandplaner mv., så økologien fremmes og 
tænkes ind som virkemiddel alle relevante steder. I forlængelse 
heraf er det vigtigt at få synliggjort økologien over for kommu-
nerne, og midlerne i den kommende Naturfond kunne øremærkes 
økologiske projekter.  

● Den femte centrale opgave er at bidrage til at skabe mulighed for 
eksperimenter, der fremmer adgangen til jord, eksempelvis gen-
nem nye modeller for ejerforhold, ændrede beskatningsregler til 
økologer ved ejerskifte, eksempelvis udskydelse af skat, fjernelse af 
tinglysningsafgift ved overdragelse af brugsrettigheder til arealer, i 
dialogen om miljøgodkendelser, naturpleje o.l.  
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4.3. Tema 2: Den næste generation af økologer 

4.3.1. Barrierer 

Diskussionerne ift. den næste generation af økologer kortlagde en lang 
række barrierer, som står i vejen for at rekruttere ikke mindst unge land-
mænd og landbrugselever til økologisk drift. De centrale barrierer er ift. ud-
dannelse, hvor der på landbrugsuddannelserne dels mangler mulighed for 
specialisering i økologi, hvor viden om sædskifte, forebyggelse af syg-
domme og skadedyr mv. er centralt, dels mangler praktikpladser på økolo-
giske gårde pga. kravet til størrelsen på bedrifter, der skal være praktikste-
der. Barriererne sigtede også på en lang række strukturelle forhold, herun-
der adgang til jord, adgang til finansiering og adgang til at eksperimentere 
med nye ejer- og driftsformer som en måde at tilbyde alternative veje ind i 
landbruget. Efterspørgslen fra det omgivende samfund optog også diskussi-
onerne en del i erkendelse af, at økologi kun er en attraktiv karrierevej, når 
der er sikkerhed for, at der også i fremtiden vil være efterspørgsel på øko-
logi – og den enkelte unge landmand kan se en god forretning i at være 
økolog. 

4.3.2. Idéer til fremadrettede indsatser 

Idéer til indsatser, som skal sikre den næste generation af økologer, bevæ-
ger sig ligesom barriererne på flere planer. Det er alt lige fra det overord-
nede samfundsmæssige og politiske niveau over uddannelser til finansiering 
og nye modeller for ejerforhold. Nogle af idéerne er meget klart rettet mod 
at fjerne barrierer og præge de kommende generationer af landmænd. An-
dre har et bredere og mere langsigtet perspektiv og sigter blandt andet på 
at præge den generelle samfundsmæssige bevidsthed om økologien. De 
forskellige typer af idéer til indsatser bliver gennemgået i det nedenstående 
under to overskrifter. Størstedelen handler om Adgang til kompetencer og 
viden og Produktionsvilkår. De enkelte øvrige idéer, der blev fremsat, er 
placeret under andre temaer for at skabe bedre sammenhæng, hvorfor der 
kun har været brug for to overskrifter under dette tema. 

Adgang til kompetencer og viden 

Et væsentligt område er hele uddannelses- og oplysningsområdet, som har 
stor betydning ift. at præge samfundsbevidstheden og dermed udgør plat-
formen på langt sigt for at udvikle økologien og gøre den økologiske vej at-
traktiv. Disse forslag omfatter: 

● Økologien står over for et afgørende generationsskifte også ift. fremti-
dens forbrugere. Der bør udarbejdes en politisk vision og handlingsplan 
for at integrere økologi i hele uddannelsesområdet og dermed skabe 
samfundsborgere, der er bevidste om bæredygtighed. Det vil samtidig 
give et langt bedre fundament for økologien både ift. afsætning og 
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kommende landmænd. Opgaven bør omfatte både uddannelse, efter-
uddannelse og bredere dannelsesmæssige opgaver som folkeoplysning 
og muligvis også et område som public service. På uddannelsesområdet 
skal planen sikre, at økologien tænkes ind i pensum og læseplaner på 
alle typer af uddannelser, fx med en kommerciel vinkel på et universitet 
som CBS. Det kan med fordel indgå i uddannelsesinstitutionernes resul-
tatkontrakter. 

● Der er behov for en tværministeriel indsats for integration af økologi i 
læreruddannelserne, men også behov for en åbenhed i folkeskolen for 
at involvere andre typer undervisere i form af økologiske praktikere, 
der forstår og kan formidle de økologiske principper. 

● Der skal iværksættes en fokuseret indsats for børn og unge for at 
grundlægge vaner som økologisk forbruger og lære dem om – og give 
dem oplevelser med – råvarer og kvalitet. De pædagogiske virkemidler 
til at undervise i økologi på de forskellige uddannelsestrin skal videreud-
vikles. Det kan være undervisning i de økologiske principper, virksom-
hedsbesøg, ret til adgang til skolehaver for alle børn, skolebondegård, 
involvering af bedsteforældre i madlavning i skolen og undervisning i 
økologi som del af læseplaner. 

● Der bør være et minimumskrav til alle fødevareuddannelser om, at 25 
% af pensum handler om økologi. Der er desuden brug for kvalitetstjek 
af den undervisning, der foregår, og de undervisningsmaterialer, der 
benyttes. Økologi skal kunne opleves, det vil sige, at både praktisk og 
akademisk indhold skal være indarbejdet i fødevareuddannelserne. 

● Økologer bør repræsenteres bedre i uddannelsesudvalg for fødevareud-
dannelserne og grønne uddannelser som fx gartneruddannelsen. 

● Der er behov for nye undervisningsmaterialer fx på kokkeuddannel-
serne, hvor undervisningen i økologi oplagt kan styrkes. 

● Alle kantiner på uddannelsesinstitutioner kan med fordel afkræves som 
minimum et bronzemærke fra ordningen med det økologiske spise-
mærke. 

 
Landbrugsuddannelserne spiller i sagens natur en særlig rolle. Det handler 
om at styrke den økologiske faglighed og dermed kompetencerne hos frem-
tidens landmænd, men også den professionelle identitet er i fokus. 

● Der er behov for at udvikle pædagogikken og skabe nye undervisnings-
forløb, der understøtter undervisningen i økologi på landbrugsuddan-
nelserne. Tværfaglighed vil være et vigtigt aspekt ved disse forløb. 

● Der skal indføres et økologisk speciale på landbrugsuddannelsen. I dag 
skal eleverne vælge mellem kvæg, svin eller planter. Økologien er af-
hængig af samspillet, og derfor bliver fremtidens økologer begrænset i 
deres uddannelse. 

● Der skal åbnes flere praktikmuligheder på økologiske bedrifter. Græn-
sen på 100 hektar for at blive praktikgodkendt skal blødes op for at 
sikre mere fleksibilitet i udpegning af praktiksteder og dermed skabe 
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muligheder for flere økologiske bedrifter som praktiksteder – herunder 
flere special- og nicheproducenter. 

● Landbrugsuddannelserne bør se det som en del af deres opgave at 
skabe en kulturforandring, der fremmer lysten til at blive økolog. Det 
handler også om at fremme en holdning om, at størrelse ikke er nød-
vendigt for at skabe overskud. Der skal undervises i ”low input”-produk-
tionsformer, som viser relevansen af at starte med en mindre bedrift. 

● Landbrugsuddannelserne bør undervise i forretningsudvikling og inno-
vation, da det er vigtige elementer i at vise, hvordan der kan skabes 
merværdi og sikres en god indtjening, hvilket kan medvirke til at gøre 
den økologiske produktionsform tiltrækkende. 

● Undervisningen skal også bane vejen for nye ejer- og driftsformer. Der-
for skal der i højere grad undervises i andre modeller for ejerskab og 
drift, men også i de blødere kompetencer som dette fordrer, fx samar-
bejdskompetencer. 

● Der bør stilles krav til omlæggere til økologi om at tage efteruddannelse 
i økologisk drift for at modvirke, at det er manglende viden der gør, at 
omlægningen ikke bliver vellykket. 

Produktionsvilkår  

En lang række forslag handler om strukturændringer i landbruget. Særligt 
ejerforhold, driftsformer og finansiering er i fokus: 

● Der er brug for bedre adgang til kapital for nye økologiske landmænd. 
Det skal være tålmodig kapital, som tror på mulighederne i økologien 
på den længere bane. En tilgang til at skaffe denne kapital kan være 
gennem investeringer fra småsparere og forbrugere. Det foreslås at se 
på muligheden for at støtte sådanne investeringer med en skatterabat. 

● Der skal indføres en statsgaranti til unge landmænd, som vil dyrke øko-
logisk. 

● Der skal åbnes for nye modeller for selskabs- og ejerforhold, der skaber 
nye muligheder for unge landmænd til at komme ind i branchen. Det 
skal være nemmere med delt ejerskab ifølge loven. Det skal være let-
tere at etablere alternative samarbejdsformer, fx ved at det er muligt, 
at flere virksomheder (forarbejdning, håndværk, kunstnere, kurser, tu-
risme m.m.) kan etablere sig på samme gård. Alt sammen skal hjælpe til 
at lette investeringen og gøre de unge landmænd mindre bundet og ri-
sikoeksponeret ved opstart. Derved styrkes også mulighederne for in-
novation i landbruget.  

● Man kan revitalisere andelstankegangen eller motivere bl.a. pensions-
kasser og fonde til køb af økologisk landbrug og jord, men der er også 
andre modeller til inspiration, fx ”share-milking” fra New Zealand, hvor 
landmænd lejer stald, marker osv. i kortere eller længere perioder, og 
modeller fra Bologna for offentligt-privat samarbejde, hvor det offent-
lige direkte betaler både udstyr og ejendomme for bønder, som produ-
cerer for dem. 
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● Overdragelse skal også lettes og kan bruges til at fremme omlægning. 
For eksempel kan salg af landbrug gøres lettere, hvis nuværende økolo-
giske bedrifter sælges videre til nye ejere (unge landmænd), der ønsker 
at fortsætte med økologisk drift. En konkret model vil være gradvis 
overdragelse ved, at den unge landmænd arbejder på gården og der-
igennem gradvist optjener ejerskab i stedet for en del af sin løn. En så-
dan ”sweat equity” kendes fra USA. Udover generelt at lette overdra-
gelsen vil det åbne mulighed for, at en ung landmand bringer ny viden 
ind i driften i en gradvis proces, der kan føre frem imod en økologisk 
omlægning.  

● En række forslag sigter mod at lette gældsbyrden på landbruget - ”løfte 
gælden af jorden”- som en vej til at fremme dynamikken og udviklin-
gen. Det bør undersøges, om der i højere grad kan etableres fondseje af 
landbrugsjord eller ejerskab ved pensionskasser. En statslig økologisk 
jordfond bør etableres, som kan eje og forpagte jorden. For disse inve-
storer vil en fremtidig mangel på frugtbar jord gøre investeringen at-
traktiv. Blandt andet nævnes Tyskland, hvor aktieselskaber kan eje jord. 

● En række forslag retter sig mod de indirekte og tilskudsbaserede virke-
midler til at lette finansieringen af nye økologiske bedrifter. Eksempel-
vis et nyt YJ-lån, evt. omdøbt til et ”YØJ-lån”, som er målrettet etable-
ring af økologiske bedrifter, mulighed for afdragsfrihed i fx 5 år, eller 
mulighed for udskudt skat på avancen på sælgerpantebreve til unge 
landmænd for at gøre overgangen mindre byrdefuld. Det kunne også 
være en lempelse af stempelafgiften for yngre landmænd – som et lån 
hvor de først betaler, når deres landbrug kører rundt – eller ved offent-
lige tilskud til advokatbistand ved udformningen af kontrakter for alter-
native modeller for ejerforhold. Sektoren kan selv bevæge sig ud i 
crowd-funding, hvor de fortæller om deres visioner for bæredygtige 
landbrug, evt. med Økologisk Landsforening som talerør/sparring. 

● Der bør indføres tinglysning af krav om økologi på jorden for at af-
værge, at økologiske landbrug bliver lagt om igen ved ejerskifte. Det 
forventede værditab kan evt. modsvares af en lavere ejendomsskat. 

 
Endelig kan pilot- og demonstrationsprojekter illustrere økologisk drift og 
forskellige ejer- og driftsformer og derved både inspirere nye økologer og 
lette dialogen med fx finansieringsinstitutter: 

● Der skal udarbejdes en ”kogebog” over modeller for ejerforhold. Den 
skal belyse muligheder og risici ved de forskellige ejerforhold og angive 
de særlige OBS-punkter, som både landmanden og finansieringsinstitut-
tet skal forstå. Målgruppen skal både være unge landmænd og ban-
kerne, der har brug for bedre oplysning om mulighederne for at kunne 
navigere i dem og også gerne stille sig mere positiv over for alternative 
former. 
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● Man kunne overveje at lave en håndbog (fx elektronisk), som støtter op 
om omlægningstjek og gennem modeller og eksempler anskueliggør, 
dels hvordan man kan organisere det, dels økonomien i en delvis/total 
omlægning, for at gøre omlægning mere håndgribelig og relevant. 

● Der er brug for mere støtte til pilotprojekter med nye modeller for ejer-
forhold og i det hele taget støtte til eksperimenter, også med fx drift i 
forskellige skala. Konkret foreslås etablering af et modelbrug, der sær-
ligt har som formål at vise business casen. Det skal demonstreres, hvor-
dan hele forretningen fra produktion til afsætning kan sættes sammen, 
og at finansieringssiden kan fungere på modeller, som samtidig er reali-
stiske at etablere bredt (i modsætning til fx forretningsmodeller bygget 
op om hele godser). En mulighed var at støtte sådanne modelbrug gen-
nem miljøprojekter under landdistriktsmidlerne.  
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4.4. Tema 3: En lettere hverdag som økolog 

4.4.1. Barrierer 

Drøftelserne under tema 3 har fokuseret på økologernes hverdag, dvs. de 
ting, som i hverdagen besværliggør livet som økologisk producent, og som 
derfor gør forretningen mindre rentabel eller måske ligefrem afskrækker 
konventionelle landmænd fra at lægge om. Drøftelserne har været præget 
af fem ret forskellige emner, hvoraf flere af dem alligevel hænger sammen. 
Det første emne er udfordringen relateret til reguleringen af økologien – 
økologien har ikke en egen, sammenhængende lovgivning, og det gør regel-
sættet komplekst og svært at overskue. Det andet emne har relation til det 
første, nemlig udfordringerne som knytter sig til, at der ad åre har udviklet 
sig regler, som hæmmer den økologiske udvikling, uden at gavne miljø, 
sundhed eller dyrevelfærd. Det tredje dominerende emne er den helt kon-
krete udfordring med at sikre næringsstoffer til de økologiske jordbrug, og i 
den forbindelse at sikre jord, hvilket er det fjerde emne. Og endelig fylder 
det i debatten, at økologien ikke opleves som et prioriteret emne i eksem-
pelvis Fødevarestyrelsen, hvilket kan gøre det svært at få lov til at tænke in-
novativt og ud af boksen i udviklingen af økologien. 

4.4.2. Idéer til fremadrettede indsatser 

Forslag til indsatser, der vil lette hverdagen for den økologiske landmand, 
samler sig om to overordnede emner. De bliver gennemgået i det nedenstå-
ende under to overskrifter, da størstedelen handler om Politiske og admini-
strative rammevilkår og Produktionsvilkår. De enkelte øvrige idéer, der 
blev fremsat, er placeret under andre temaer for at skabe bedre sammen-
hæng, hvorfor idéerne til fremadrettede indsatser under dette tema kun er 
kategoriseret under to overskrifter. 

Politiske og administrative rammevilkår 

I forlængelse af barrieren ved den uoverskuelige regulering er en central 
løsning at udvikle en ny, selvstændig økologiregulering, eventuelt inspireret 
af de svenske og den engelske model(ler): 

● Økologireguleringen skal kunne stå alene – hvis man som økologisk 
landmand lever op til økologireguleringen, opfylder man automa-
tisk alle andre relevante krav. 

● Den skal tage hensyn til, at mange økologiske brug er – og vil være 
– små. 

● Det vil kræve en revision af økologiforordningen mhp. at sikre, at 
der er tilstrækkelige krav til natur, miljø og dyrevelfærd. Med til-
strækkelige menes ikke bare generelle krav, men krav, der giver 
økologien en position på områderne. 
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● Den skal blive til i en åben og inddragende proces med erhvervets 
interessenter. 

● Den skal sikre, at økologiske producenter møder forenklede krav ift. 
miljøgodkendelser mv. og en generel regelforenkling.  

● Regelforenkling bør være et mål med den reviderede regulering, så 
det at blive underlagt enklere regler bliver et incitament til at om-
lægge. Men forenklingen må ikke føre til mindre kontrol med økolo-
gien og dermed potentielt mindre tillid. 

● Økologiforordningen skal bevares som en certificering, men det skal 
i mindre grad opleves som en regelbyrde på den enkelte landmands 
skuldre. 

Produktionsvilkår  

På samme måde med barriererne under produktionsvilkår er der flere for-
skellige former for løsninger: 

● Forvaltningsmæssige løsninger 
● Adgang til jord og næringsstoffer 
● Reguleringsmæssige løsninger 
 
● FORVALTNINGSMÆSSIGE LØSNINGER 
I forhold til det administrative niveau, som har betydning for landmandens 
interaktion med myndighederne, blev der efterspurgt en mere hjælpende, 
imødekommende, opsøgende og erhvervsvenlig myndighedskultur. En kul-
tur, hvor myndighederne – det være sig NaturErhvervstyrelsen, Fødevare-
styrelsen eller kommunerne – ser det som en opgave at være med til at ud-
vikle økologien, modne ideer til udvikling i erhvervet og prøve ting af, ikke 
forhindre dem. Behovet er bl.a. udtrykt som et ønske om en ”one stop myn-
dighedsshop” for økologer, dvs. ét sted, der kan hjælpe med vejledning og 
muligheder for økologer. Alle relevante steder skal det være et mål at 
fremme økologien. Der kan i den forbindelse gøres en række ting, som vil 
lette økologens daglige interaktion med det administrative lag: 

● Der skal udvikles en værktøjskasse til økologiske producenter. 
Værktøjskassen skal også have fokus på de små landmænd, og den 
bør eksempelvis rumme skabeloner til økologiregnskaber og klare 
oversigter og processer og tidsfrister mv., så det er tydeligt for øko-
logerne, hvornår der skal gøres hvad i interaktionen med myndighe-
derne. 

● Der bør oprettes en hotline til myndighederne, hvor økologerne kan 
få hjælp til at navigere i processer for ansøgninger om støtte og til-
ladelser, ligesom der skal tilbydes hjælp til inddragelse af relevante 
forvaltninger, hjælp til udarbejdelse af regnskaber og økologirap-
porter mv. 
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● Rådgiverne skal efteruddannes, så de bedre kan vejlede i eksempel-
vis driftsmetoder, udarbejdelse af business cases for omlægning 
mv. 

 
● ADGANG TIL JORD OG NÆRINGSSTOFFER 
Der er også brug for at forbedre de grundlæggende vilkår for økologernes 
hverdag ift. adgang til henholdsvis jord og næringsstoffer. 

● Nye økologiske landbrug bør favoriseres i sårbare områder, og i det 
hele taget bør naturarealer prioriteres til økologer. 

● Alle offentlige jorder skal omlægges til økologi, Naturstyrelsens jorde, 
statsskovene, kommunale jorder og kirkeejede jorder. 

● Bureaukratiet i forbindelse med overdragelse af jord, fx ved forpagt-
ning, bytte af jord mv. skal reduceres. Det kan eksempelvis ske ved at 
indføre elektroniske indberetninger, hvor tilladelser følger marken, ikke 
landmanden. 

● Lovændringer skal gøre jordpriserne billigere rundt om byerne for at 
fremme økologisk drift i bestemte, prioriterede områder. Sidstnævnte 
tænkes som en ændring af zoneafgrænsningerne mellem byzone og 
landzone. Byøkologi, hvor primærproduktionen bringes tættere på de 
store byer, er oplagt, fordi økologien bringes tættere på både en poten-
tiel gruppe af deltidslandmænd og afsætningsmulighederne. 

● Der bør etableres en tænketank vedrørende jord og ejerskab til yderli-
gere at belyse strukturelle forhold og levere anbefalinger til policy, jf. 
også tema 1. 

 
På samme måde skal der sikres næringsstoffer til økologerne: 
● Økologien skal tænkes ind i Miljøministeriets ressourcestrategi, som bør 

kortlægge, hvordan man tilbagefører og recirkulerer næringsstofferne i 
økologien.  

● Der skal forskes i nye næringsstofkilder, og i den forbindelse bør man se 
på mulighederne for at tillade brug af slam i økologisk produktion. 

● Gødningsreglerne og reglerne for gødningsregnskaber skal ændres. Det 
første mhp. at gøre det lettere at aflevere korrekte regnskaber, det an-
det mhp. at sikre lettere adgang til næringsstoffer.  

● Der skal afsøges nye måde at afgræsse på og arbejdes for at 180-dages 
reglen ændres. 

● Biogassen skal prioriteres. 
● Gødningssikkerhed for især plantebedrifter vil øge omlægningen og 

give økologerne mod til at eksperimentere og udvikle.  
 
● REGULERINGSMÆSSIGE LØSNINGER 
Endelig er der en række helt konkrete løsninger på udfordringer og regler i 
økologernes vilkår, der opleves som uhensigtsmæssige, fordi de gør det be-
sværligt at være økolog, uden at de gavner natur, dyrevelfærd, sundhed el-
ler lignende i rimelig grad: 
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● Økologiforordningen skal ændres, så omlægningsperioden bliver 1-
årig. 

● Landdistriktsforordningen skal ændres, så der kan arbejdes med 1-
årige støtteperioder. 

● Omlægningskravene bør revideres, eksempelvis alderskravene for 
kødkvæg. 

● Positivlisten opleves som unødig rigid, og der bør udarbejdes en re-
videret med større fleksibilitet. 

● Reglerne for brug af ejendomme skal lettes, så man kommer væk 
fra specialiserede brug, og gør det langt lettere for ejendomme, der 
før har huset dyr, at få tilladelse til dyrehold igen, fx med anmelde-
regler. Det vil bl.a. lette nogle af de mange udfordringer for plante-
avlerne. 

● Den samlede udledning pr. kommune hæmmer omlægning lokalt, 
fordi der ikke kan gives flere husdyrtilladelser – der bør være en 
ekstra pulje eller en anden måde at udregne udledningen på. 

 
I forlængelse heraf bør tilskudsordninger i højere grad end i dag priori-
teres dér, hvor det giver mest effekt, fx ift. hvor meget det bidrager til 
nationale mål for færre pesticider eller til innovation.  
● I dag er investeringsstøtten udviklet til store landmænd, men der er 

ca. 500.000 ha mindre bedrifter, der endnu ikke har været i fokus 
ift. omlægning, og de har bl.a. svært ved at få investeringsstøtte.  

● Der er store potentialer ift. at rykke det økologiske areal, hvis man 
fx letter reglerne for små og mindre brug (op til 70 ha), fx ift. miljø-
godkendelser, og giver bedrifterne strammere krav – fx om ½ dyre-
enhed pr. ha – men samtidig mindre kontrol. 

● Der bør også øremærkes investeringsstøtte til små og mindre be-
drifter eller til teknologiudvikling med fokus på små brug, og puljer 
skal helt generelt (og specifikt) tilgodese både store og mindre pro-
ducenter.  

● Hvis de ca. 500.000 ha mindre bedrifter (1/5 af det danske land-
brugsareal) motiveres til omlægning, vil det øge arealet, give større 
diversitet i den økologiske produktion samt flere lokale varer og in-
teresse i at samarbejde. 

 

  



OPERATE A/S IDÉGENERERING: AFRAPPORTERING AF WORKSHOPS 55 

4.5. Tema 4: Alternative veje til udvikling – gør vi det rigtige? 

4.5.1. Barrierer 

Diskussionerne om tema 4 har handlet om udvikling bredt for at finde løs-
ninger, der kan være med til at udvikle såvel sektoren som produkterne. 
Flere forskellige barrierer blev nævnt, bl.a. at udviklingen i de økologiske 
produktionsformer og produkter er stagneret – der mangler variation og in-
novation i de økologiske produkter i supermarkederne og produkter, der 
appellerer mere bredt til forbrugerne og er tilpasset kunderne, også på de 
udenlandske markeder. Samtidig er udviklingen i produktionsmetoderne for 
lille og dermed med til at fastholde den højere pris for økologiske produkter 
og dermed hæmme konkurrenceevnen – der er brug for at effektivisere den 
økologiske produktionsform- og teknologi. Det er også en central barriere, 
at forsknings- og udviklingsindsatsen ikke har tilstrækkeligt fokus på økolo-
giens grundlæggende behov og derfor heller ikke formår at understøtte en 
reel udvikling af økologien. Økologien lever i en konventionel landbrugstan-
kegang, fx med sorter, der ikke passer til økologien, og manglende selvfor-
syning med fx protein. 

4.5.2. Idéer til fremadrettede indsatser 

Idéer til fremadrettede indsatser for at øge udviklingen i den økologiske 
sektor bliver gennemgået i det nedenstående under to overskrifter, da stør-
stedelen handler om Marked og Adgang til forskning. De enkelte øvrige 
idéer, der blev fremsat, er placeret under andre temaer for at skabe bedre 
sammenhæng, hvorfor idéerne under dette tema kun er kategoriseret un-
der to overskrifter. 

Marked 

Der er brug for produktudvikling for at sætte skub på økologien og afsæt-
ningen:  

● Produktudvikling skal i højere grad ske med fokus på kvalitet og særlige, 
spændende produkter (især inden for frugt og grønt), fx stribede rødbe-
der – og ikke bare med fokus på at lave økologiske produkter. Alle de 
økologiske principper skal mere i fokus – smag, autenticitet, dyrevel-
færd og forbrugeroplevelser, og de økologiske producenter kan med 
fordel følge med fødevaretrends, fx rawfood og glutenfrie produkter.  

● Den næste øko-mælk – den næste blockbuster – skal findes. Der er be-
hov for en målrettet innovationsindsats for at finde en eller flere pro-
duktkategorier, der har potentialet for et stort markedsgennembrud 
som det, økologisk mælk har haft. Ambitionen er at identificere et pro-
dukt, som står i alle danske køleskabe, og som kan produceres i en 
mængde og til en pris, som vil have en reel betydning for arealmålet.  
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I Sverige har der været gennemført en lignende proces, som der henvi-
ses til for inspiration. 

● Innovationspuljen kan med fordel genoplives til formålet. 
● Udvalgte produktkategorier skal boostes, og der bør iværksættes et 

analysearbejde for at identificere de barrierer, der står i vejen for, at 
udvalgte produktkategorier kan opleve et boost i den økologiske andel.  

● Der efterlyses mere fokus på produktinnovationer inden for højkvalitets 
fødevarer. Produktinnovationen ses her som midlet til at sikre beretti-
gelse af den højere pris i forbrugernes øjne. 

● Nye kødprodukter baseret på dansk økologisk foder skal udvikles, fx 
produkter af svinekød, der kan markedsføres som højkvalitetskød på 
dansk økologisk foder.  

● Økologisk produktion af dyrefoder i form af planteproteiner skal iværk-
sættes. Målet er at substituere import af foderprodukter som fx soja 
med danskproducerede afgrøder til foder. Dette vil potentielt have en 
meget stor indvirkning på det økologiske areal.  

Adgang til forskning 

● Der er brug for en forskningsindsats for at sikre en øget systemisk ud-
vikling, fx alternative sorter og robuste racer og afstamninger (med 
både den rette fedtprocent, fornuftig effektivitet, modstandsdygtighed 
over for sygdomme, gode foderegenskaber osv.). Det vil give bedre dy-
revelfærd, andre produkter (mere afsætning, også eksport), færre syg-
domme og skader og mere økologi.  

● I den forbindelse kunne man lave en jord-til-bord-økogris – som pen-
dant til Månegris-projektet – der kan udvikle dyr, som egner sig særlig 
godt til økologisk produktion (der er brug for både grise, fjerkræ og ty-
rekvæg samt gode staldsystemer).  

● Projektet skal indledes med et udredningsarbejde, der bl.a. skal kort-
lægge metoder, og det anbefales at lægge dette arbejde hos Center for 
Husdyr, Friland.  

● Der er allerede to forskningsprojekter i gang med projektorganisation 
hos Videncentret for Landbrug og Økologi – FREJ-projektet om foræd-
ling af robuste og ernæringsrigtige sorter til økologisk produktion og 
ØkoProtein-projektet, der søger at udvikle økologisk protein til foder 
henimod 2015, hvor al foder til økologiske husdyr i Danmark skal være 
af økologisk oprindelse. Det er vigtigt at stå på den viden, der genereres 
her.  

● Et sådant projekt er centralt for økologiens udvikling, og der er brug for 
et ”fornuftigt millionbeløb”. Det kan fx finansieres vha. crowd funding 
eller i en eller anden model for offentlig og privat samfinansiering, fx 
hvor supermarkeder går med i projektet. 
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Der skal iværksættes en forsknings- og udviklingsindsats, der skal under-
støtte diversiteten i både produktionen og i produkter og ikke mindst selv-
forsyningen.  

● Der er behov for en målrettet indsats for at løfte produktiviteten i den 
økologiske frugt- og grøntproduktion herhjemme.  

● Der er samtidig brug for en målrettet indsats for at øge produktion af 
økologisk foder til husdyr i Danmark og den samlede råvareproduktion, 
fx produktion af protein. Det vil ruste økologien til fremtiden, mindske 
usikkerheden for landmændene og lette recirkuleringen. Samtidig vil 
det være godt for planteavlerne at kunne dyrke økologisk protein. 

● Der skal være et større samspil mellem offentlige og private aktører for 
at skabe mere selvforsyning, og der skal forskes i at finde de helt rette 
sorter og undersøge andre proteinkilder, fx alger.  

● Der bør søsættes et konkret projekt, hvor der indledningsvis skal iværk-
sættes en indsats for at undersøge: Hvor det skal foregå, hvilke slags 
proteinkilder, der skal satses på og hvordan. Der skal ske en sortsaf-
prøvning, både på mark og i stald, og man skal tage hensyn til, hvad der 
kan dyrkes, og hvilke behov husdyrene har. Der kan fx være ekstra 
støtte til afprøvning af sorter, og der kan indføres differentieret støtte, 
så der gives mere til proteinafgrøder. 

 
Desuden skal der iværksættes en forsknings- og udviklingsindsats af pri-
mærproduktionen – produktionsmetoder, næringskilder, til både mark og 
stald, og udvikling af staldsystemer, der tilgodeser dyre- og miljøhensyn, 
men også forbrugeroplevelser. 
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4.6. Tema 5: Øget afsætning af dansk økologi 

4.6.1. Barrierer 

Diskussionerne om øget afsætning sker i en situation, hvor den indenland-
ske efterspørgsel efter økologi fortsat vokser, men ikke med den ønskede 
hastighed. Til gengæld vokser eksporten markant. Der kan identificeres en 
række barrierer, som står i vejen for øget afsætning. Helt centralt har øko-
logi en højere pris, bl.a. fordi detailhandlens avancer og momsen beregnes 
som en procent og dermed forstørrer prisforskellen på økologiske og kon-
ventionelle fødevarer. Det kræver, at forbrugerne også værdisætter økolo-
gien højere. Det er ikke altid tilfældet, bl.a. fordi de mangler viden om, hvad 
de får ekstra, når de køber økologisk, og ikke kan gennemskue den rigtige 
prissætning, der afspejler kvaliteten og økologiens bidrag. Der mangler i 
den forbindelse alternative afsætningsplatforme for primærproducenterne 
i forhold til den nuværende, der fordyrer de økologiske varer og mindsker 
konkurrenceevnen.  
 
Der er også barrierer ift. eksport, bl.a. mangler små og mellemstore virk-
somheder eksportvejledning og vejledning til positionering på eksportmar-
kederne, og deres volumen er ofte for lille til, at indkøberne kan placere en 
samlet ordre på en hel palet af produkter. Samtidig hæmmes eksporten, i 
og med den lovgivningsmæssige definition af økologi og i bredere forstand 
forståelsen af økologien varierer fra land til land i EU, og fordi der er en in-
ternational holdning om, at lokalt er bedst. I forhold til de offentlige kanti-
ner er de kommunale budgetter en udfordring, fordi det offentlige selvstyre 
ift. indkøb køber, hvad de vil – en stor del i udlandet – og ofte opererer med 
indkøbsaftaler, der er fastlagt i mange år og som er underlagt juridiske be-
grænsninger. 

4.6.2. Idéer til fremadrettede indsatser 

Idéerne til indsatser for at øge afsætningen af økologiske varer bevæger sig 
inden for de samme overordnede temaer som barriererne. En gruppe af 
løsninger sigter mod at mindske prisdifferencen mellem økologisk og kon-
ventionelt. Nogle af idéerne vil være direkte virkningsfulde, hvorimod andre 
vil virke indirekte. Ligesom barriererne adresserer idéerne både produkti-
onsleddet, detailleddet og reguleringen. De bliver gennemgået i det neden-
stående under tre overskrifter, da størstedelen handler om Politiske og ad-
ministrative rammevilkår, Marked og Adgang til forskning. De enkelte øv-
rige idéer, der blev fremsat, er placeret under andre temaer for at skabe 
bedre sammenhæng. 

Politiske og administrative rammevilkår 

● Det er ikke muligt at fjerne momsen på økologiske varer, men ved ek-
sempelvis at sænke den eller fjerne den på alle sunde fødevarer, vil 
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man skabe et stort marked, hvor prisforskellen på økologisk produce-
rede og konventionelt producerede varer er mindre end i dag. Det vil 
styrke økologiens udvikling og alt andet lige have en direkte effekt på 
den pris, som forbrugerne møder. 

● En anden mulighed, der kan undersøges, er at tilbageføre mer-momsen 
på økologiske produkter. Det vil forbrugerne ikke direkte opdage, da 
det ikke påvirker priserne, men ”blot” økologernes økonomi, men det 
vil gavne økologernes investerings- og udviklingsmuligheder. 

● Bedre økonomiske rammevilkår ved fx at fjerne afgifter på økologisk 
produktion. 

● Indføre princip om forureneren betaler i forhold til det konventionelle 
landbrug, så eksternaliteter indregnes i prisen. Det kan fx være en kvæl-
stof- eller pesticidafgift, som skal bidrage til udgifterne til drikkevands-
beskyttelse. Det vil give økologien en komparativ fordel. Dette fremhæ-
ves som et anliggende på EU-niveau. Et skridt på vejen kan være en un-
dersøgelse hos DJF af de ”reelle” priser på landbrugsvarer, når ekster-
naliteter er indregnet. 

● Øget fokus og dialog mellem producenter, stat og detailhandel om de-
tailhandlens prissætning og markedsføring af økologi. Som konkret ind-
sats foreslås at give supermarkeder et økologisk mærke baseret på, 
hvor stor en andel økologi man sælger for at øge supermarkedernes in-
citament til at fremme salget af økologiske varer. 

● Dialog med detailhandlen om at tage mindre avance på økologiske pro-
dukter, fordi de bidrager til positiv samfundsudvikling. 

Marked 

Under Marked er der flere forskellige former for løsninger: 
 
● Stimulering af forbrugerinteressen 
● Eksportfremme 
● Stimulering af offentlig og privat efterspørgsel 
 
● STIMULERING AF FORBRUGERINTERESSEN 
Den oftest foreslåede gruppe af løsninger sigter mod at øge forbrugernes 
betalingsvilje. Løsningerne spænder fra operationelle løsninger, som umid-
delbart kan iværksættes, til mere omfattende strukturændringer. Dette er 
også den gruppe af løsninger, hvor flest var enige på de to workshops. 
 
● Tydeliggøre historien om økologien, og hvor den adskiller sig fra det 

konventionelle, og hvorfor danskerne skal betale mere for økologiske 
fødevarer, fx ved konsekvent og generelt at gøre opmærksom på økolo-
giens værdier for klima, drikkevand, naturpleje, dyrevelfærd mv.  

● Der skal kommunikeres om økologiens særlige kvaliteter, årsagerne til 
at økologi er dyrere, og hvad man får ekstra. 25-års-fødselsdagen for 
økomærket kan bruges som anledning.  
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● Der er brug for midler til en større informationsindsats, fx om økologi-
ens betydning for bæredygtighed (bæredygtighedskommunikation), 
hvilket bl.a. ville være en hensigtsmæssig tilgang til unge mennesker og 
de egne af landet, hvor økologien er mindre udbredt og potentielt ud-
fordret af manglende viden og fordomme. 

● Der skal investeres i forskning, som dels dokumenterer økologiens be-
tydning, jf. tema 1, for fx dyrevelfærd og drikkevand, dels arbejder for 
bedre muligheder for at benytte denne anprisning i markedsføringen, 
herunder muligheden for at anprise det, som gør sig gældende for øko-
logiske produkter i dag, men ikke kommunikeres tydeligt, fx at økologi-
ske citroner ikke er overfladebehandlede. 

● Differentieret kommunikation til forskellige forbrugersegmenter, som 
tager afsæt i, hvad segmentet især vil værdisætte ved økologien og der-
med maksimere betalingsviljen for det enkelte segment.  

● Nudging i købssituationen for at fremme salget. Det kan fx være en smi-
ley eller lignende mærke på bonen, der viser forbrugeren, hvor stor en 
andel økologi der er købt i det enkelte indkøb eller over en periode. Ini-
tiativet kan også tænkes ift. offentlige indkøbere. 

● Detailhandlen, fx slagtere og bagere, skal oplyses om, hvad det kræver 
at aftage, forarbejde og sælge økologi – at det faktisk ikke er så svært. 
Det vil give mere salg og mere lokal afsætning, hvis vi får mere økologi 
ud i supermarkederne, men der skal gøres en indsats både med at op-
lyse detailhandlen og sikre mindre bureaukrati og regler at håndtere fx 
økologisk kød ude i supermarkederne. 

● Stærkere forankring af økologien hos forbrugerne. Flere forslag retter 
sig imod denne mere radikale tilgang. Tanken er at overskride den nor-
male købssituation i butikken og i stedet skabe en anden form for til-
knytning mellem forbrugeren og den økologiske producent.  
● Tanken dækker bl.a. over relativt enkle tiltag som stalddørssalg af 

mælk og andre produkter, som har en mere lokal forankring og di-
rekte tilknytning til produktionen, eller fx et datingsite til afsætning 
af små mængder. 

● Mere ambitiøse initiativer er fødevarefællesskaber og medlemsfor-
eninger for bondegårde eller endog udbredelse af egentligt forbru-
gereje af landbrug for både at styrke forbrugernes interesse for 
landbrug og de økologiske produkter og tilbyde forbrugerne ople-
velser som supplement til selve fødevareprodukterne. Private for-
brugere skal kunne binde sig til at betale direkte til primærprodu-
center og aftage produkter i en længere periode. 

● Der skal gøres en indsats for at lette etableringen af nye, værdiska-
bende aktiviteter, der gør de økologiske varer mere interessante, fx 
gårdbutikker.  

 
● EKSPORTFREMME 
Samtidig er der en række forslag med henblik på eksportfremme: 
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● Det politiske niveau skal stå i spidsen for en markedsføring af den dan-
ske økologiske klynge og af Danmark som økoland. Det kræver en ind-
sats for at øge det politiske fokus. Et virkemiddel er at give økologien en 
rolle i Danmarks eksportstrategi. 

● Fælles fremstød for producenter i klynger. Disse fremstød skal over-
vinde den barriere, at mængderne og udvalget af produkter er for be-
grænset til at interessere de internationale indkøbere, som repræsente-
rer en stor potentiel eksportvolumen. Der er særligt behov for at sikre 
en fælles finansiering af disse eksportfremstød. Det foreslås også at 
gennemføre en markedsføringsindsats for at demonstrere de koncepter 
og kompetencer, der er udviklet i Danmark, som fx spisemærket, og 
vise hvordan de giver praktiske løsninger på de økologiske udfordringer 
og kan fungere i praksis. 

● Der er behov for fælles markedsanalyser for at identificere de mest re-
levante markeder for en målrettet eksportindsats. Det ligger uden for 
de små og mellemstore producenters formåen at gennemføre sådanne 
analyser på egen hånd. 

● Danmark bør arbejde for en fælles EU-indsats for at markedsføre euro-
pæisk økologi på globalt plan, herunder skal EU’s økologilogo fremmes 
og udbredes i Danmark, så også danskerne kender det. 

● Staten skal prioritere at støtte certificering af danske økologiske produ-
center som vej til at åbne eksportmarkeder i fx Kina. 

● Der skal iværksættes en kortlægning af, hvor der er flere potentialer for 
vækst, udover at sælge mejeriprodukter til Kina. 

● De små og mellemstore producenter skal prioriteres, så de kommer 
med til udlandet, for de har tit en lang række andre kvalitetsprodukter 
med. 

● To faktorer blev nævnt for at gøre mulighederne for eksport bedre: 
● Det er vigtigt, at Fødevarestyrelsen og NaturErhvervstyrelsen er 

bedre klædt på (bemandet) til at hjælpe virksomhederne med at 
drive eksporten. 

● Rammebetingelserne skal forbedres, så de ikke hæmmer konkur-
renceevnen ift. Eksport. 

 
● STIMULERING AF OFFENTLIG OG PRIVAT EFTERSPØRGSEL 
I alt tre forslag retter sig mod at øge den offentlige efterspørgsel og efter-
spørgslen fra private organisationer: 

● Uddannelse af indkøbere for at sikre de nødvendige kompetencer til at 
indkøbe økologisk og kende økologiens fordele. Her peges både på ud-
dannelse af indkøbere i viden om fødevarer, men også uddannelse i ju-
raen for at kende til mulighederne for at efterspørge dansk økologi in-
den for rammerne af loven. 

● Øget brug af flerårige kontraktaftaler mellem indkøbere og økologiske 
producenter. Forslaget skal give større sikkerhed for økologiske produ-
center for afsætning over flere år. 
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● EU’s udbudsregler bremser det offentliges indkøb af lokalt producerede 
økologiske varer – der bør arbejdes for at gøre det lettere at købe lo-
kalt. 

● Målrettet offentlig information til offentlige institutioner som fx hospi-
taler og børnehaver for at udbrede den offentlige omstilling yderligere. 

● Der er samtidig meget værdi at hente ved mere systematisk at indsamle 
erfaringer med oplysning og afsætning af økologi fra både egne indsat-
ser, fx ift. foodservice, og fra andre lande, fx fra Sverige. 

Adgang til forskning 

● Øgede investeringer i forskning og udvikling, der kan være med til at 
udvikle nye og mere omkostningseffektive produktionsformer.  

● Investeringer og procesinnovationer i produktions- og forarbejdnings-
leddet med henblik på at forøge volumen og sænke omkostningerne. 
Som eksempel nævnes innovative dyrkningssystemer. 
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4.7. Tema 6: Danmark som økologisk laboratorium og vækst-
hus 

4.7.1. Barrierer 

Diskussionerne om tema 6 har handlet om vækst. Grundet temaets brede 
afsæt blev der fremhævet mange forskellige barrierer for, at Danmark for 
alvor kan kaldes et økologisk væksthus, der driver den globale udvikling af 
økologien. Den altovervejende del af barriererne adresserer den samme 
grundlæggende udfordring: At de økologiske landmænd i dag er trængte – 
det viser sig både i dagligdagen for dem, der allerede har omlagt, og i mang-
lende lyst og mod blandt konventionelle landmænd til at lægge om. Økolo-
gien bliver grundlæggende opfattet for snævert – som fødevarer – hvilket 
bl.a. viser sig i den politiske og ministerielle forankring, og det har betyd-
ning for en lang række andre områder, fx uddannelse og afsætning. Der er 
også helt konkrete økologiregler, der forhindrer udviklingsprojekter, og 
samtidig er der centrale forskningsindsatser, som er påkrævet for at skubbe 
økologien videre, fx i nye sorter og avlsmaterialer og foder. 

4.7.2. Idéer til fremadrettede indsatser 

Idéerne til indsatser, der skal gøre Danmark til et økologisk laboratorium, 
som kan drive en global udvikling af økologien, fordeler sig på forslag, der 
henholdsvis kræver en klar politisk prioritering, en stimulering af markedet 
med målrettede produkter og en omprioritering af forsknings- og udvik-
lingsindsatsen. Idéerne bliver gennemgået i det nedenstående under tre 
overskrifter, da størstedelen handler om Politiske og administrative ram-
mevilkår, Marked og Adgang til forskning. De enkelte øvrige idéer, der blev 
fremsat, er placeret under andre temaer for at skabe bedre sammenhæng, 
hvorfor idéerne under dette tema kun er kategoriseret under tre overskrif-
ter. 

Politiske og administrative rammevilkår 

I forhold til at fremme Danmark som økologisk væksthus og foregangsland, 
er der brug for politiske visioner og beslutninger: 

● Danmark bør være 100 % økologisk land. Det vil være en epokegørende 
beslutning i lighed med, da New Zealand besluttede og lykkedes med at 
fjerne al landbrugsstøtte. Det vil gøre, at systemerne for fremtiden skal 
indrettes efter økologi, fx ift. planlægning af stalde, så dyr kan komme 
ud, og det vil give afledte effekter i hele landbruget. 

● Regeringen skal forpligte sig til at opstille et nyt mål om en økologisk 
omstilling af hele DK indtil 2050 – eller i det mindste et pesticid- og 
GMO-frit Danmark. Især de miljø- og dyrevelfærdsmæssige gevinster 
ved at dyrke økologisk bør være argumenter. Udmeldingen bør foran-
kres i en fælles regeringsvision for økologien og bakkes op af en hand-
lingsplan, som er fælles for alle ministerier. 
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Marked 

Der er brug for forskellige informations- og oplysningsindsatser for at stimu-
lere markedet og dermed sætte skub i Danmark som økologisk foregangs-
land. 
● Dansk landbrug skal flytte fokus fra volumen til kvalitetsprodukter og 

satse på at lave og eksportere produkter, som alle de andre ikke laver. 
En større og stærk produktion af højværdiprodukter med nye miljø-, 
klima- og dyrevelfærdsmæssigt forsvarlige metoder vil styrke dansk 
konkurrenceevne, og vi vil ikke kun kunne sælge vores højværdiproduk-
ter, men også teknologi og knowhow til en bæredygtig produktion, hvor 
man opdyrker en frugtbar jord og beskytter biodiversiteten og drikke-
vandet. På sigt vil Danmark alligevel ikke kunne konkurrere med de lave 
priser på ”bulk”-varer fra udlandet pga. af vores højere lønninger. 

● En større politisk satsning på økologien vil betyde, at man kan udvikle 
økologien og for alvor udfordre den konventionelle tankegang i land-
brugsproduktionen om store udbytter og masseproduktion og import af 
protein fra truede regnskovsområder mv.  

● Der er samtidig brug for en informationsindsats over for forbrugerne, 
som bl.a. skal vise alternative økologiske bedrifter, som fx urban far-
ming for at gøre økologien mere interessant og relevant. 

Adgang til forskning 

Mulighederne for at forske og eksperimentere med forskellige udviklings-
løsninger, der kan øge økologien, skal styrkes.  
● 14-16 % af alle forskningsmidler til fødevarerelateret forskning bør gå til 

økologi. 
● Forskningsmidlerne bør være mere fleksible – ikke al forskning er inno-

vativ. Der er også brug for grundforskning og for midler til forbedring af 
projekter, som allerede er i gang, eller forbedring af forhold, fx foderop-
timering. Det skal kunne rummes i forskningsmidlerne. 

● Der er brug for mere forskning i fakta om økologien, jf. tema 1, som do-
kumenterer økologiens effekter og værdier fx i effekten af sprøjtegifte 
og i statens indtægter af moms fra økologien – for måske er momsind-
tægterne højere end økologistøtten. I forlængelse heraf er der også be-
hov for at dokumentere beslægtede emner, der kan fungere som bag-
grund for eksperimenter, fx jordens frugtbarhed og de samfundsøkono-
miske konsekvenser, hvis hele Danmark blev dyrket økologisk, eller hvis 
der blev dyrket fødevarer på 20 % af foderarealerne. 

● Det skal gøres lettere at gennemføre udviklingsprojekter og få dispensa-
tion fra regler i den forbindelse, fx i forbindelse med skovlandbrug 
(agroforestry) og andre former for pløjefrit, kulstoflagrende landbrug 
baseret på permanente blandingskulturer af træer og flerårige planter, 
som både producerer fødevarer, lagrer kulstof og giver større udbytte 
pr. hektar end monokulturer. Eller i forbindelse med lokale forsøg med 
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alternativer til antibiotika, hvilket set i lyset af den stigende antibiotika-
resistens burde være en central indsats, men sådanne forsøg er i dag 
ikke mulige, fordi alle dyr skal behandles hurtigt og effektivt, når de er 
syge. Rammerne (reglerne) for forskning og udvikling skal udvides til at 
rumme flere eksperimenter, og der bør arbejdes i EU for, at det er til-
ladt at lave forsøg med økologiske husdyr, så muligheden øges for at 
udvikle økologiens muligheder. 

 
Der blev foreslået et konkret udviklingseksperiment, der giver mulighed for 
at udvikle nye teknologier og nye virksomheder: Sjælland skal omstilles til 
en bio-region (med inspiration fra Lejre Kommune).  

● Forskellige strukturer gør, at det ikke vil være så svært at omlægge på 
Sjælland, og husdyrproduktionen er fx ikke så tung i denne region. 

● Projektet skal koble hele værdikæden sammen for at sikre afsætning og 
opbakning: Landmænd, virksomheder, kommuner, institutioner, food 
service, forbrugere, interesseorganisationer, foreninger m.fl.  

● Regionens indkøbsstrategi skal være 100 % økologisk, og alle offentlige 
arealer omlægges.  

● Relevante ordninger skal tænkes sammen for at gøre det attraktivt at 
lægge om, og der skal sikres gode afsætningsvilkår samt uddannelse i 
bred forstand. 

● Samtidig skal næringsstofforsyning sikres via affaldssortering og økolo-
giske biogasanlæg. Der skal etableres en recirkuleringsstrategi for Sjæl-
land, der er målrettet økologi, og som indtænker husholdningsaffald. 
Man kunne overveje at nedsætte et bioregionsråd – der med afsæt i en 
centralt formuleret ressourcestrategi for hele landet skulle udstikke ret-
ninger og indsatser for at sikre den regionale forsyning. 

● Sjælland som bio-region indebærer også et stort brandingpotentiale, 
hvor både mere turisme og flere forsknings- og øvrige konferencer vil 
blive tiltrukket. 
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4.8. Afrunding 

Denne afrapportering af workshops har givet et overblik over diskussioner, 
tematikker og problemstillinger ift. nye input til den fremtidige økologind-
sats. I arbejdet med at formidle udkommet af idégenereringsprocessen er 
der tilstræbt en balance mellem afrapportering af deltagernes input og syn-
tetisering af dem i tematiske enheder, der peger i retning af de indledende 
anbefalinger til en justeret økologiindsats. Selve idégenereringen er tilrette-
lagt og struktureret omkring pointer og konklusioner fra evalueringsfasen, 
som følger i rapportens næste del. 
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5. Evaluering af den samlede økologiindsats og Øko-
logisk Handlingsplan 2020 

Evalueringen af den samlede økologiindsats og Økologisk Handlingsplan 
2020 er foregået i to spor – en syntetisering af 12 evalueringsrapporter, 
som udgør det aktuelle og centrale videngrundlag på økologiområdet (af-
snit 7), og 35 interviews med centrale aktører i økologisektoren (afsnit 6). 
 
Under hvert evalueringsspor i findes et indledende afsnit, der opsummerer 
pointer fra den pågældende evaluering. Herunder følger et resumé af den 
samlede evaluering af den danske økologiindsats og Økologisk Handlings-
plan 2020. 

5.1. Resumé  

Den aktuelle økologiindsats har en klar overvægt af initiativer, der er desig-
net til at kompensere for et marked, der ikke i tilstrækkelig grad efterspør-
ger økologiske varer til den pris, de udbydes til. Det er initiativer som støtte-
ordninger og tilskud, oplysningsindsatser, der søger at gøre forbrugerne vil-
lige til at betale mere for økologi, omstilling af offentlige køkkener, økolo-
gisk drift af offentlige arealer samt eksportindsatser, der sigter på at åbne 
nye markeder.  
 
Det fremhæves som unikt i den danske økologiindsats, at man kobler un-
derstøttelse af videnopbygning og af de økologiske landmænd med en un-
derstøttelse af det markedsdrevne og dermed både skubber og trækker den 
økologiske sektor. Der er primært ros for de konkrete indsatser. De mange 
aktiviteter og den politiske opbakning fremhæves som en styrke, men det 
er svært at vurdere effekterne, da mange aktiviteter virker på en længere 
bane. Det er dog vigtige indsatser, der reelt er med til at skabe afsætning 
for økologien. 
 
En af de indsatser, der især fremhæves positivt, er omstillingen af de of-
fentlige køkkener og det generelle fokus på afsætningen af økologiske va-
rer. Indsatsen viser handlekraft, driver store mængder af økologiske varer 
og er strategisk – der er både et mål, afsatte midler, en handlingsplan og et 
samarbejde med branchen. I den forbindelse er der tilfredshed med Føde-
varestyrelsens og NaturErhvervstyrelsens engagement. 
 
Der er dog også udfordringer ved omstillingen af de offentlige køkkener, 
bl.a. en øget import af især økologisk frugt og grønt, hvilket hverken øger 
antallet af økologer eller arealet. 
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Men der efterspørges også mere – flere midler, mere omlægning, øget vej-
ledning og oplysning, lettere adgang til projekter og mindre bureaukrati. Og 
det påpeges, at hvis det skal lykkes at rykke det økologiske areal mærkbart 
gennem markedsrettede tiltag, er der brug for mere grundlæggende indsat-
ser, fx at sikre retvisende prissignaler, hvor eksternaliteter som grundvands-
beskyttelse og sikring af biodiversitet er internaliseret i prisen. 
 
I forlængelse heraf fremhæves de sidste års danske informationsindsats 
som en styrke. Tilskuddet til informations- og markedsføringsaktiviteter 
opleves som godt, men det er behov for mere differentieret støtte og råd-
givning for at imødekomme de forskellige behov, som de økologiske land-
mænd og virksomheder har. Samtidig efterspørges en større informations-
indsats både herhjemme og i udlandet, som markedsfører det stærke dan-
ske økologi-brand og den høje produktkvalitet og statslige kontrol – de tre 
faktorer, der har skabt en stærk tillid til økologien hos både danske forbru-
gere og udenlandske eksportmarkeder. Omlægning af arealer bør under-
støttes af forbrugeroplysning, for forbrugerne kan kun se den klare pointe 
med økologien, hvis de ved, hvad den kan og får konkrete oplevelser med 
økologien.  
 
I den sammenhæng fremhæves det som en styrke ved handlingsplanen, at 
eksporten er centralt placeret i indsatserne. For det er nødvendigt at øge 
eksporten af økologiske fødevarer for at øge det økologiske areal i Dan-
mark, og der er samtidig identificeret konkrete og stærke eksportpotentia-
ler, der kan være med til at udvikle den danske økologiske produktion og 
samtidig skubbe betragteligt på arealet. Der bør derfor satses meget mere 
på eksporten. Eksportfremmeindsatsen fremhæves som god og effektiv ift. 
at få danske økologiske virksomheder ud i verden, men det påpeges, at der 
skal sikres eksportfremmemidler fremadrettet og tilskud til de store frem-
stød, for i dag fungerer ordningen ikke, når der kun er tilskud til uddannel-
ser i virksomheden. Samtidig skal der differentieres mere ift., hvad virksom-
hederne har brug for. Det fremhæves, at eksportpotentialerne kan øges ved 
mere samarbejde i sektoren – fx på tværs af bedrifter eller mellem forar-
bejdningsvirksomheder og detailhandlen, som kan sikre afsætning og pris.  
 
Netop fokus på detailhandlens rolle og forudsætninger efterspørges i hand-
lingsplanen. Detailhandlen har stor betydning for afsætningen af økologiske 
fødevarer, og den har historisk været med til at trække økologien og været 
et udstillingsvindue. Detailhandlen skal derfor stadig være i fokus som cen-
tral medspiller for at fremme økologien – og ikke mindst for at sikre adgan-
gen til supermarkedernes hylder for små og mindre økologiske producen-
ter, som ifølge evalueringen har brug for mere støtte og opmærksomhed.  
 
Det er en gennemgående pointe, at samarbejdet i den økologiske sektor 
fungerer godt, men at der er stadig er mange udviklingspotentialer i et øget 
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samarbejde og videndeling. Det kan bl.a. være med til at fastholde små og 
mindre økologiske virksomheder og landmænd, som har sværest ved at 
håndterede mange forskellige udfordringer ved omlægning til eller øget 
økologisk produktion, bl.a. afsætning, finansiering og produktion. Øget de-
ling af viden og erfaringer vil også have en betydning for at fastholde økolo-
giske landmænd, men det fremhæves, at økologiske landmænd også har af-
gørende brug for individuel rådgivning, ikke kun i forbindelse med omlæg-
ning, men også til videreudvikling og markedsføring, hvor tilskud til rejse-
hold fx spiller en rolle. Tilskud til rejsehold fremhæves som en positiv ind-
sats, der ikke nødvendigvis betyder omlægning, men dels en større afklaring 
hos landmændene om mulighederne, dels at man når ud til landmænd med 
information om økologi, som ellers ikke ville have haft besøg. 
 
I forlængelse af behovet for rådgivning og viden fremhæves det, at der er et 
betydeligt efterslæb i forhold til økologisektorens adgang til kompetencer 
og viden. På trods af konkrete indsatser målrettet landbrugsuddannelser og 
fødevareuddannelser er oplevelsen, at kandidater ved for lidt om økologi, 
hvilket på alle måder er en kæmpe udfordring for sektorens fremtid – for 
rekruttering, udvikling og omlægning til økologi. Omvendt er der bred enig-
hed om, at det er et område, hvor man fra politisk side har mulighed for at 
gøre mere – i samarbejde med universiteter, gymnasier etc. 
 
På samme måde vurderes adgangen til forskning også som en udfordring 
for økologisektoren på trods af den nuværende indsats. GUDP-programmet 
fremhæves som godt og velfungerende, men det bliver alligevel påpeget, at 
der ikke bliver forsket nok i økologi – herunder i økologiens grundlæggende, 
store problemstillinger, som er vigtige at få adresseret og flyttet for at ud-
vikle økologien. Det er fx adgangen til næringsstoffer og protein, som gør 
den økologiske produktion grundlæggende usikker, hvilket har betydning 
for omlægningen til økologi. De aktuelle indsatser for henholdsvis et styrket 
samarbejde om sortslovgivningens betydning og proteinudvikling fremhæ-
ves som gode og gavnlige, men indsatserne bør styrkes, og der skal være et 
større fokus på økologien ift. udviklingen af sorter.  
 
Der er med andre ord brug for en større forsknings- og udviklingsindsats, 
der skal være med til at løse de store, konkrete problemer ved den økologi-
ske produktion, og dermed gøre den økologiske produktion mere selvfor-
synende. Det store fokus i den nuværende forskningsindsats på forretnings-
planer og udviklingen af konkrete produkter på en kort bane besværliggør 
imidlertid, at økologiforskningen – og ICROFS – kan være med til at løfte 
økologien videre.  
 
Ud over en større forsknings- og udviklingsindsats, der skal løse økologiens 
iboende udfordringer, er der andre produktionsvilkår for økologerne, som 
der efterspøges fokus på i indsatsen for at fremme sektoren. Det er bl.a., 
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om der fx via en sårbarhedskortlægning kan udpeges arealer, hvor økolo-
gien lettere kan brede sig og med mindre kontrol, og en indsats for lettere 
eller mere hensigtsmæssig finansiering i den aktuelle økologiindsats. 
Finanisering er én af de store udfordringer for landmænd i dag, ikke mindst 
for de økologiske, som har langt sværere ved at finansiere økologiske 
bedrifter og omlægning. Der efterspørges konkret en indsats for alternative 
modeller for ejerforhold og partnerskaber, der kunne motivere andre for-
mer for risikovillig finansiering af det økologiske landbrug, fx kunne omlagt 
økologisk jord stilles til rådighed for økologer.  
 
I forlængelse heraf fremhæves indsatsen for økologisk omlægning af of-
fentlige arealer som positiv, men det påpeges, at alle offentlige arealer skal 
med – dvs. også fx kirkens arealer. Samtidig får indsatsen for jordfordeling 
for økologer ros, og der kvitteres for de positive erfaringer med pilotprojek-
tet med yderligere efterspørgsel efter tiltag fra myndighederne, hvor der 
bliver samarbejdet tæt og afprøvet ting i virkeligheden.  
 
For at kompensere for udfordringerne ved at omlægge til og drive økologisk 
landbrug kan økologerne søge forskellige tilskud. Omlægningstilskuddet 
fremhæves som vigtigt, ikke mindst i dialogen med pengeinstituttet, hvor 
det er et uundværligt signal, at staten støtter omlægningen, og at økologen 
er sikret en vis indtjening i starten. En anden primær tilskudsordning for 
økologisk jordbrug er det femårige miljøbetingede tilskud (Ekstensivt Land-
brug (EL). Ordningen vurderes ligeledes som god og vigtig, og det påpeges, 
at den reelt fremmer omlægning. Den femårige bindingsperiode er dog et 
problem, bl.a. fordi landmændene så ikke kan byde på jord, som forpagtes i 
mindre end fem år, og det påpeges, at der er behov for individuelle satser i 
arealtilskuddet til fx frugt- og grøntavlere.  
 
Målrettet investeringsstøtte og tilskud til miljøteknologi fremhæves ligele-
des som positive ordninger, der reelt giver nye tiltag ude på bedrifter, som 
øger produktionen og samtidig forbedre den økologiske drift ift. miljø og ef-
fektivitet. Det bliver dog påpeget, at der skal mere fokus på den reelle ef-
fekt af tilskuddene, hvor både store og mindre tilskud kan gøre en forskel 
afhængig af bedrifternes størrelse og behov. Og der er samtidig en vis util-
fredshed med den lukkede teknologiliste, der hæmmer ordningens potenti-
ale. 
 
To andre centrale ordninger er henholdsvis støtte til produktudvikling og 
innovation samt støtte til investeringer til forarbejdning af økologiske pro-
dukter. Disse indsatser fremhæves også som gode og effektfulde, bl.a. kom-
mer der flere produkter på markedet, og det fremhæves som en styrke, at 
støtteordningerne er konkrete og fokuserer på, hvor der er behov. I de to 
ordninger opleves bureaukratiet dog som stort. 
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I forlængelse af støtteordningerne rammer indsatsen for at forny tilskuds-
ordningerne ned i et konkret behov i sektoren. Blandt andet har økologiske 
planteavlere nogle særlige udfordringer, der ikke rummes i de nuværende 
ordninger, fx lille adgang til økologisk gødning og derfor stor dyrkningsusik-
kerhed og merudgifter til forebyggende tiltag. En fremadrettet tilskudssats 
kan med fordel tage højde for dette. På samme måde er der behov for at 
differentiere mellem etablerings- og driftsstøtte, hvor fx økologisk frugt- og 
bæravl især har brug for driftsstøtte, og samtidig skal tilskudspuljerne af-
stemmes sæsonerne for frugtavlerne, så de passer til deres behov. 
 
På trods af en masse gode indsatser er der frustrationer over, at der mang-
ler en politisk udmelding om, hvilken rolle økologien skal spille i natur- og 
ressourceforvaltningen. Det har stor betydning for sektoren, at det er tyde-
ligt, hvilke planer der er for biogas og biogasafgrøder i fremtiden, at der er 
ensartethed i tilgangen til økologien på tværs af myndighederne, at miljø-
godkendelserne håndteres hurtigt og smidigt, når man producerer økolo-
gisk etc. Men politiske og administrative rammevilkår er det område, hvor 
der mest åbenlyst er et gab mellem regeringens muligheder for at skabe 
gode betingelser for økologisektoren og den oplevede værdi af den hidti-
dige indsats.  
 
Den konkrete indsats for at fremme mulighederne for økologisk biogas og 
en bedre recirkulering af næringsstoffer fremhæves som vigtig, men der er 
skuffelse over regeringens tempo og omfanget af den konkrete indsats. 
Selvom økologerne i flere år har arbejdet på at få gang i den økologiske bio-
gas, og der har været politisk opbakning, er der ikke sket noget afgørende, 
og det skyldes bl.a. et manglende samarbejde og koordinering mellem mini-
sterierne.  
 
I forlængelse heraf fremhæves det, at der er gode momenter i handlings-
planen, bl.a. hele indsatsen for drikkevandet, men der er brug for at ind-
tænke naturen og biodiversiteten i hele værdikæden og fastholde den øko-
logiske tanke samtidig med fokus på, hvad der kan betale sig for markedet. 
 
Det efterlyses, at økologien i højere grad er en tværministeriel opgave mel-
lem fødevarer, miljø og klima, og at Miljøministeriet kommer på banen og 
positionerer naturen ift. økologi. Det fremhæves, at økologiindsatsen i hø-
jere grad skal spille sammen med relevante indsatser, fx på fødevareområ-
det, Natur- og Landbrugskommissionens anbefalinger samt med Miljømini-
sterens Ressourcestrategi, der bør udarbejdes en sammenhængende stra-
tegi for næringsstofforsyning, som har fokus på, hvordan man får ressour-
cer ud til det økologiske landbrug.  
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6. Evaluering: Interviews11 

6.1. Baggrund 

Dette afsnit er det ene ben i evalueringen af regeringens økologiindsats, 
herunder Økologisk Handlingsplan 2020. Det baserer sig på 35 interviews 
med centrale aktører i økologisektoren, der er udpeget af NaturErhvervsty-
relsen og Fødevarestyrelsen, hvor interview med medlemmer af Det Økolo-
giske Fødevareråd har udgjort hovedparten. Interviewene er gennemført 
over telefonen i januar-februar 2014. 

6.1.1. Metodiske bemærkninger 

Respondenterne er blevet bedt om at vurdere effekten af den samlede øko-
logiindsats, alle indsatser i Økologisk Handlingsplan 2020 og tilhørende til-
skudsordninger. Respondenterne har bidraget med netop det: Vurderinger.   
 
Operates opgave i interviewsituationen har været at indsamle disse vurde-
ringer og spørge ind til det konkrete erfaringsgrundlag, som ligger bag vur-
deringen. Se bilag 1. 
 
Efter gennemførelse af interview har Operate analyseret alle interview på 
tværs med henblik på at identificere den samlede mængde af vurderinger 
sammen med gensidigt understøttende og gensidigt modsigende vurderin-
ger fra de forskellige interview. Dette analysearbejde danner grundlag for 
konklusionerne i dette afsnit.  
 
Særlige forhold gør sig gældende for det rum, vurderingerne er givet i. Øko-
logisk Handlingsplan 2020 trådte i kraft medio 2012. Det er derfor ikke alle 
indsatser, der endnu er kommet ret langt. Mange tilskudsordninger er sta-
dig nye og svære at vurdere effekterne af på dette tidspunkt. Samtidig er 
mange af indsatserne langsigtede træk, der naturligt nok fungerer i en vir-
kelighed, hvor mange andre forhold også har betydning for økologiens ud-
vikling, eksempelvis den internationale lavkonjunktur. Derfor har det været 
en generel udfordring for respondenterne at pege på konkrete effekter og 
klare målopfyldelser til at understøtte deres vurderinger. Konkret betyder 
det, at det ikke i alle tilfælde er muligt at drage en endelig konklusion. I 
disse tilfælde er de forskellige vurderinger rapporteret og vejet så vidt mu-
ligt. 
 
De 35 respondenter repræsenterer forskellige områder og grene inden for 
økologien. Evalueringen har derfor mulighed for at komme bredt rundt om 

 

11 Dette afsnit har tidligere været Delrapport 2. 
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den samlede økologiindsats. Det betyder dog også, at antallet af respon-
denter, som har konkrete erfaringer med en specifik indsats, ofte er be-
grænset. 
 
Der vil derfor være indsatser og ordninger, som ikke ret mange responden-
ter har forholdt sig til – og heller ikke kan forholde sig konkret til – mens der 
er andre indsatser, som over halvdelen af respondenterne forholder sig 
konkret til. Denne fordeling siger ikke noget om betydningen af den enkelte 
indsats. 
 
Endelig har respondenterne ift. enkelte indsatsområder svært ved i praksis 
at skelne mellem forskellige ordninger. Ofte ses de som samme overord-
nede indsats. Det kan man bl.a. se ift. tilskud til økologisk produktudvikling 
og innovation og tilskud til investering til forarbejdning af økologiske føde-
varer, som af de fleste respondenter bliver omtalt som én samlet indsats 
for produktudvikling og innovation. 
 
Det er en generel problemstilling, når man beder respondenter forholde sig 
til det, de arbejder med i praksis, at det er svært at lægge teoretiske skel 
ind i forståelsen. Det har nogle steder givet en metodisk udfordring i at 
skelne tilbagemeldingerne ift. de enkelte ordninger. Dette er håndteret ved, 
at enkelte tilskudsordninger bliver behandlet sammen, da der ikke er viden-
grundlag for at gennemføre separate vurderinger. 
 
På tværs af disse metodiske forbehold tegner der sig imidlertid klare møn-
stre i respondenternes vurdering af økologiindsatsen og Økologisk Hand-
lingsplan 2020. Mønstrene er tegnet af de mennesker, der arbejder med 
økologien hver dag, og som dermed har gjort sig konkrete erfaringer med 
handlingsplanens indsatser og de tilskudsordninger, som regeringen har be-
sluttet.  
 
Det giver en stærk indikation og et øjebliksbillede af, hvad der fungerer 
bedst i den nuværende indsats, og hvor der er forbedringsmuligheder, som 
er tegnet i dette afsnit.  

6.1.2. Opbygning 

Indeværende evaluering indledes med et tværgående afsnit, der opsumme-
rer respondenternes vurdering af den samlede økologiindsats. 
 
Derefter er evalueringen struktureret omkring seks overordnede temaer, 
der går igen i hele rapportens evalueringsdel, dvs. også i de efterfølgende 
afsnit 2 og 3. De seks temaer er valgt, fordi de hver især dækker over et 
centralt område for økologiens vilkår og udvikling i Danmark. Temaerne er 
samtidig formuleret, så de både favner værdikæderelaterede områder og 
rammemæssige betingelser for økologien: 
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● Landmanden og omlægning, herunder tilskudsordninger rettet imod 

landmanden samt indsatser målrettet primærproducenternes drift og 
produktionsvilkår.  

● Produktudvikling og innovation, herunder tilskud til primærproduktio-
nen og forarbejdningsvirksomhedernes udvikling af produkter og inno-
vation. 

● Afsætning og marked, herunder økologifremmeordningen, mere økolo-
gisk skolefrugt og øget afsætning af økologisk akvakultur.  

● Finansiering og økonomi, herunder statslig støtte og tilskudsordninger 
og en mere målrettet tilskudsmodel.  

● Regulering, herunder Miljøgodkendelser og øget harmonisering af EU’s 
regler.  

● Forskning og uddannelse, herunder mere økologi på skoleskemaet i fø-
devareuddannelserne, forskning og udvikling i økologi, GUDP- og Orga-
nic-programmerne, sortsafprøvning og bedre proteinafgrøder.  

 
Enkelte af temaerne deler navn med konkrete indsatsområder i Økologisk 
Handlingsplan 2020, men rummer i indeværende evaluering bredere be-
tragtninger end blot konkrete aktiviteter og indsatser, jf. underemnerne.  
 
Igennem det følgende afsnit er opsamlinger og Operates vurderinger frem-
hævet i teksten med kursiv. 

6.1.3. Sammentælling af kommentarer 

De 35 telefoninterviews er i denne afrapportering anonymiseret. Respon-
denternes kommentarer er for overblikkets skyld sammentalt i nedenstå-
ende figur. 
 
Tallene er udtryk for, hvad respondenterne har erfaringerne med og/eller 
viden om. De kan til dels tages som en indikation af, hvad der optager re-
spondenterne. At der er mange kommentarer betyder ikke, at en indsats er 
særligt vigtig, særligt rigtig eller særligt forkert, blot at mange respondenter 
har kunnet og villet sige noget om den.  
 
Det er Operates vurdering, at der er kommet et tilfredsstillende antal kom-
mentarer på de indsatser, hvor det er rimeligt at forvente, at responden-
terne har noget at bidrage med ift. evalueringen af økologiindsatsen og 
Økologisk Handlingsplan 2020. Med andre ord skyldes fravær af kommenta-
rer, at indsatserne er nye eller snævre, hvilket er ét af de metodiske vilkår 
for denne evaluering. 
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6.2. Tværgående evaluering af den samlede økologiindsats 

I dette afsnit går evalueringen ned i de enkelte indsatsområder i Økologisk 
Handlingsplan 2020. Men i det følgende afsnit kigger vi først på tværs. Må-
let er at tegne et overordnet billede af, hvor det er lykkedes at tage initiati-
ver, der styrker økologisektoren og at tilbyde en forklaringsmodel. 
 
Økologisk Handlingsplan 2020 sigter på at skabe gode udviklingsmuligheder 
for den økologiske sektor. Det direkte mål er en fordobling af det økologi-
ske areal i 2020, og bag det mål må det antages, at den primære driver i ud-
viklingen skal være bedre økonomi i den økologiske sektor, som tillader ud-
videlse af produktionen. I det følgende bruges processens grundlæggende 
forklaringsmodel for, hvilke forhold der er med til at skabe en stærk sektor 
(se Del 1, afsnit 3), som afsæt for en tværgående evaluering af den samlede 
økologiindsats og Økologisk Handlingsplan 2020. 

6.2.1. Den samlede økologiindsats 

Dette afsnit tager afsæt i respondenternes evaluering og løfter pointer ud, 
som bl.a. holdes op imod centrale rapporter for økologiens samlede udvik-
ling, herunder fx Natur- og Landbrugskommissionen. 
 
Den samlede økologiindsats har en klar overvægt i initiativer, der er desig-
net til at kompensere for et marked, der ikke i tilstrækkelig grad efterspør-
ger økologiske varer til den pris, de udbydes til. Det gøres gennem støtte-
ordninger, tilskud, oplysningskampagner, offentlig efterspørgsel, drift af of-
fentlige arealer o.l.  
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Der er generel tilfredshed med indsatsen, og den vurderes at være me-
ningsfuld og nødvendig. Der er særlig ros til den offentlige indsats, når den 
foregår i tæt dialog med erhvervet, tager afsæt i lokale forhold, er opsø-
gende, ubureaukratisk og nytænkende. 
 
Men der er også ønsker om mere. Flere penge, mere omlægning, mere vej-
ledning og mindre bureaukrati. Det er naturligt, for uanset hvor meget det 
offentlige gør, kan indsatsen reelt ikke konkurrere med markedet, og ind-
satsen vil ikke være det, der sikrer, at målet om en fordobling af det økolo-
giske areal inden 2020 bliver nået.  
 
Hvis det skal lykkes gennem markedsrettede tiltag, er der brug for at gå 
mere radikalt til værks, eksempelvis ved at sikre retvisende prissignaler, 
hvor eksternaliteter som grundvandsbeskyttelse og sikring af biodiversitet 
er internaliseret i prisen. 
 
Reelt har det offentlige lettere adgang til at skabe markant bedre vilkår for 
økologien, når det gælder de politiske og administrative rammer, indsatsen 
for at sikre, at infrastrukturen omkring økologien fungerer, indsatsen for at 
sikre adgang til forskning og viden, teknologiudvikling, demonstrationspro-
jekter, adgang til robuste sorter etc.  
 
Interessenterne efterlyser en klar plan for økologiens udvikling, dens betyd-
ning for naturpleje, dens rolle i fremtidens energimiks, dens placering i res-
sourcestrategien etc.  
 
Det er samlet set områder, som har været mindre i fokus, og hvor vurderin-
gen af effekterne blandt interessenter er mere forbeholden. 
 
Slagsiden – fokus på markedsskabelse og dermed øget produktion – kom-
mer til udtryk i arealmålet fra Økologiske Handlingsplan 2020. Arealmålet 
siger intet om beskæftigelse, sundhed, biodiversitet, grundvandsbeskyt-
telse, dyrevelfærd, forsyningssikkerhed e.l. Hvis der skal være en bredere 
plan for, hvad Danmark vil med økologien, må der stilles spørgsmålstegn 
ved, om ikke andre og bredere mål har større værdi. 

Marked 

Som udgangspunkt er økologien en del af fødevaremarkedet, hvorfor udvik-
lingen af økologisektoren er betinget af et marked, der efterspørger økolo-
giske varer, og som er villig til at betale prisen for dem.  
 
Det er en model med indbyggede udfordringer, fordi økologiske varer som 
hovedregel er dyrere end konventionelle. Da mange forbrugeres adfærd er 
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meget prisfølsom, når det gælder fødevarer, sætter dette forhold klare be-
grænsninger for økologiens udvikling. 
 
Man forsøger at kompensere for dette forhold på flere måder. En retning er 
at styrke et marked, der er mindre prisfølsomt gennem en omstilling af of-
fentlige køkkener og en indsats for at fremme økologisk frugt i skolerne. Di-
rekte støtteordninger tjener til at nedbringe prisforskellen, i det omfang at 
den øgede økologiske efterspørgsel imødekommes af en øget økologisk 
produktion. Eksportindsatser sigter mod at åbne nye markeder med nye 
forbrugere, der er villige til at betale prisen for økologi. Oplysningskampag-
ner søger at forme forbrugernes præferencer for derved at gøre dem villige 
til at betale mere for økologi pga. den ekstra værdi, økologien tilbyder. 
 
Der er primært ros fra interessenterne på området. Det er vigtige indsatser, 
der reelt er med til at skabe afsætning for økologien i en tid efter finanskri-
sen, hvor omsætningen er under pres.  
 
Men grundlæggende er det også et område, hvor selv en regeringsindsats 
vil være beskeden, sammenlignet med markedskræfterne. Der efterspørges 
mere – flere penge, mere oplysning, lettere adgang til projekter etc. 
 
Spørgsmålet er, om efterspørgslen efter markedsskabende indsatser kan 
honoreres. Eller om der altid vil være tale om kompenserende foranstalt-
ninger, som dækker over det grundlæggende forhold, at prisstrukturen ud-
fordrer økologien. Medmindre der afsættes markant større summer, er der 
behov for at tænke i alternative indsatser – der er grundlæggende behov 
for at gøre økologien mere konkurrencedygtig på markedsvilkår, eksempel-
vis gennem momsnedsættelse på sunde fødevarer generelt, hvilket vil 
kunne give økologien en fordel, lavere omkostninger gennem ny teknologi 
og kompetenceudvikling, og retvisende prissignaler ift. grundvandsbeskyt-
telse og grundvand etc. 

Adgang til kompetencer og viden 

Mens de initiativer, der skal give økologien en konkurrencefordel og der-
med markedsadgang, fylder rigtigt meget i den samlede økologiindsats, står 
det anderledes til med adgangen til kompetencer og viden. Der er bred 
enighed om, at økologisektoren har brug for nye talenter og adgang til op-
dateret viden, og det er et område, hvor en samlet regering vil have mulig-
heder for at gøre noget – i samarbejde med universiteter, gymnasier etc. 
 
Alligevel er det et område, hvor der er et betydeligt efterslæb. Der er ind-
satser målrettet landbrugsuddannelser og fødevareuddannelser, men ople-
velsen er, at kandidater ved for lidt. Det er en kæmpe udfordring for sekto-
rens fremtid både i et rekrutteringsperspektiv, i et udviklingsperspektiv og i 
et omkostningsperspektiv. 
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Adgang til forskning 

Adgangen til forskning er også udfordret for økologisektoren. GUDP funge-
rer, men i forskningens værdikæde er den grundlæggende konstatering, at 
der ikke bliver forsket nok i økologi – især ikke i økologiens grundlæggende 
problemstillinger, som er vigtige at få adresseret for at udvikle økologien. 
 
Som på uddannelsesområdet er forskning også et område, hvor staten po-
tentielt kan gøre en stor forskel for økologien. 

Produktionsvilkår 

Økologiens produktionsvilkår er et område, som kun delvist adresseres i 
den hidtidige indsats for at fremme sektoren. Der er masser af ting, som 
kunne adresseres: Kan man med en sårbarhedskortlægning udpege arealer, 
hvor økologien lettere kan brede sig og med mindre kontrol, er der fejl i 
produktionskæden, eks. produktionsfaciliteter, som begrænser økologiens 
udvikling, kan der gøres noget ved den økologiske sektors udfordrende dia-
log med finansieringsinstitutionerne?  
 
Disse områder er de facto områder, som ikke fylder i den hidtidige indsats, 
og hvor man ikke kan udelukke, at en offentlig indsats ville kunne gøre en 
reel forskel. 

Politiske og administrative rammevilkår 

De politiske og administrative rammevilkår er det område, hvor der mest 
åbenlyst er et gab mellem regeringens muligheder for at skabe gode betin-
gelser for økologisektoren og den oplevede værdi af den hidtidige indsats.  
 
Det har stor betydning for sektoren, at der er klarhed over, hvilken rolle 
økologien skal spille i natur- og ressourceforvaltningen, at det er tydeligt, 
hvilke planer der er for biogas og biogasafgrøder i fremtiden, at der er ens-
artethed i tilgangen til økologien på tværs af myndighederne, at miljøgod-
kendelserne håndteres hurtigt og smidigt, når man producerer økologisk 
etc. 
 
Det er alt sammen områder, som alene defineres politisk. Alligevel adresse-
res det ikke markant i den hidtidige indsats, og det giver frustrationer for 
økologisektoren, viser evalueringen. 

6.2.2. Udbygning  

I det følgende bevæger vi os ned i respondenternes konkrete evaluering af 
den samlede indsats og Økologisk Handlingsplan 2020 og dermed de ud-
sagn, som ovenstående bygger på.  
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Respondenterne er generelt positive og fremhæver de mange konkrete ind-
satser og den politiske opbakning som en styrke, men flere er samtidig af-
ventende ift. at vurdere indsatsens effekter, da mange aktiviteter virker på 
en lidt længere bane. 
 
En af de indsatser, der fremhæves af flest som en styrke, er omlægningen til 
økologi i de offentlige køkkener og det generelle fokus på afsætningen af 
økologiske varer. 20 respondenter er begejstrede for indsatsen, uden dog at 
forholde sig til, hvor meget det samlet set betyder for omsætningen i den 
økologiske sektor: 
 
”Den vigtigste styrke er indsatsen i de offentlige indkøb. Der er hele palet-
ten – der er et politisk mål, midler afsat, en handlingsplan og et samarbejde 
med branchen. Og det at man laver handlingsplaner, for det viser engage-
ment. Det er også en stor styrke i indsatsen, at Fødevarestyrelsen løfter su-
per godt, og at mange af de mennesker, der arbejder med økologikontrol, 
spisemærket og hele det offentlige indkøb er meget engagerede og løs-
ningsorienterede. Hold da op, hvor er de gode. Også i NaturErhvervstyrel-
sen er de meget løsningsorienterede”. 
 
Og: 
 
”Dejligt, at de har startet det her 60 pct. økologi i offentlige indkøb. Det vi-
ser handlekraft og betyder noget både volumenmæssigt og holdningsmæs-
sigt, fordi man fejer for egen dør først. Dobbeltmoralen forsvinder”. 
 
Netop den sidste bemærkning om, at den politiske handlekraft betyder no-
get holdningsmæssigt, går igen hos flere respondenter. Det fremhæves af i 
alt fire respondenter, at det er en styrke, at der er politisk øje for det. Ne-
denstående citat fremhæver fx handlingsplanen i sig selv som en styrke: 
 
”Det er godt, at der er et dokument at diskutere ud fra, både ift. hvad skal vi 
fortsætte med, og hvad der skal justeres. Og så skaber handlingsplanen op-
mærksomhed og troværdighed, for vi kan jo vise, at regeringen vil det her. 
Det giver en vis lødighed i den lokale indsats”. 
 
Og:   
 
”Politikerne har lagt sig i selen og gør en indsats. Opbakningen er mere vig-
tig, end folk tror. For folk er egentlig meget lydhøre overfor, hvad der kan 
gavne samfundet”. 
 
En anden styrke ved handlingsplanen er, at den har fokus på mange flere 
ting end tidligere ordninger og kommer hele vejen rundt – fra landmanden 
over forbrugerne til EU. Det fremhæves af 11 respondenter, for eksempel:  
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”Det er en styrke, at man kobler understøttelse af videnopbygning og de 
økologiske landmænd med en understøttelse af det markedsdrevne. Det at 
de to ting går hånd i hånd, at man både skubber og trækker den økologiske 
sektor, det er meget unikt for Danmark. Og det gør, at vi er førende på øko-
logien”. 
 
Det brede fokus fremhæves samtidig som nødvendigt, men der er også en-
kelte steder, hvor indsatsen ser ud til at lykkes så godt, at der opstår en 
mangel. Tre respondenter peger på risikoen for øget import, og at foodser-
vice i dag bygger meget på import, hvilket er en svaghed ved køkkenomlæg-
ningen, fordi den så ikke øger hverken antallet af økologer eller arealet. 
Dette viser en svaghed ved arealmålet, idet respondenterne næppe ser 
danskernes økologiske madvaner som et problem i sig selv, men kun fordi 
det ikke bidrager til målopfyldelsen. 
 
En anden grund til at det er nødvendigt at tænke på tværs i indsatsen er, at 
man ikke må undervurdere forbrugerne, for det er en meget stor faktor ift. 
omlægning:  
 
”Én ting er omlægning af areal, men hvad med forbrugeroplysning? Forbru-
gerne kan jo kun se den klare pointe med økologien, hvis de ved, hvad den 
kan og får konkrete oplevelser med økologien. Meget tyder på, at det skal 
ind under huden, før det får en betydning for éns forbrug, så de projekter, 
der støtter op om forbrugeroplevelser med økologien skal styrkes, så økolo-
gien ikke bare er et abstrakt begreb, som let kan vakle ved dårlige overskrif-
ter, med mindre man har en levet erfaring med den”. 
 
Denne pointe støttes af en anden respondent, der netop fremhæver, at de 
sidste års danske økologiindsats og oplysningsindsats er en styrke og har 
gjort befolkningen opmærksom på, at det er positivt at købe økologisk. 
 
Tre respondenter fremhæver, at det er en styrke ved handlingsplanen, at 
eksporten er mere centralt placeret i indsatserne. 
 
En række respondenter forholder sig mere afventende til handlingsplanen 
og fremhæver, at der også er helt generelle udfordringer ved den og de 
mange indsatser, som sættes i gang: 
 
”Vi har på ene side handlingsplanen, og på den anden side er regeringen i 
gang med at yde tilskud, og det er ingen gavebutik. Vi ligger virkelig i et va-
dested, det afhænger af Finansloven lige nu, så jeg synes, det er svært at 
svare på, hvilke styrker der er lige nu. Men effekten er i høj grad på forbru-
get. Københavns Kommune køber virkeligt meget, så der er gang i en massiv 
udvikling, som er meget spændende og giver håb”. 
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Derudover er der en række bemærkninger til den politiske håndtering af 
økologien. En respondent udtaler, at økologien i højere grad bør være en 
tværministeriel opgave mellem fødevarer, miljø og klima, og fremhæver, at 
Miljøministeriet ikke har været på banen med naturen ift. økologi. 
 
En anden respondent spørger, hvorfor Miljøstyrelsen ikke i deres ressource-
strategi indtænker en sammenhængende næringsstofforsyning med fokus 
på, hvordan man får ressourcer ud til det økologiske landbrug – for hvis 
man vil udvikle økologien, må man diskutere de store spørgsmål. 
 
I den sammenhæng mener to respondenter, at økologiindsatsen i højere 
grad skal spille sammen med øvrige indsatser på fødevareområdet og med 
Natur- og Landbrugskommissionens anbefalinger. Og to andre responden-
ter efterlyser forpligtende målsætninger i handlingsplanen, for selv om ind-
satsen går udmærket, fremhæves det, at man på et tidspunkt skal gå fra 
hensigt til erklæring eller målfasthed – også for at komme helt ud i afkro-
gene af landet med økologien.  

6.2.3. Huller i handlingsplanen 

Der er også respondenter, der peger på huller i handlingsplanen, hvor kon-
krete områder med betydning for den samlede økologisektors udvikling 
mangler. 

Natur- og miljøperspektivet 

Fem respondenter omtaler natur- og miljøperspektivet, heraf påpeger to 
respondenter, at miljøperspektivet i hele værdikæden mangler i handlings-
planen: 
 
”Det er helt nødvendigt med markedsfokus, men jeg synes ikke, handlings-
planen adresserer, hvordan man indtænker naturen og biodiversiteten. Det 
er en udfordring at understøtte den del af den økologiske udvikling – at 
fastholde den økologiske tanke og ikke kun tænke på, hvad der kan betale 
sig for markedet”. 
 
To respondenter fremhæver dog, at der med handlingsplanen sker lidt på 
området. Den ene peger på, at hele indsatsen omkring drikkevandet er en 
særlig styrke i handlingsplanen, mens den anden udtaler, at der i den nuvæ-
rende indsats er en spæd start til at se økologien som beskyttelse af natur 
og drikkevand. Omvendt er der også en respondent, som er bange for at 
tabe til klimadagsordenen: 
 
”Jeg har en vis bekymring for, at man skifter til en klimadagsorden i stedet 
for den økologiske dagsorden. For så vil økologien tabe. For i en klimadags-
orden er det konventionelle landbrug mere effektivt end det økologiske. 
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Den økologiske produktion er ikke særlig klimavenlig, fx er næringsstof-
spørgsmålet i det konventionelle bedre end for det økologiske”. 
 
Denne pointe er udtryk for respondentens subjektive oplevelse af den øko-
logiske produktionsforms klimavenlighed. Der er mange forskellige holdnin-
ger til, hvor klimavenlig økologien er, fx fremhæver DTU Fødevareinstitut-
tet, at økologiske fødevarer ikke nødvendigvis udleder mindre CO2, da øko-
logisk landbrug giver mindre udbytte pr. hektar.12  

Manglende fokus på detailhandlen 

En anden mangel i handlingsplanen, der italesættes af en respondent, er fo-
kus på detailhandlen:  
 
”De fleste indsatser og det største fokus er rettet imod landmanden og pri-
mærsektoren. Der er stort set ikke noget, man kan mærke ude i detailhand-
len. Det er som om, man tænker, at bare produkterne er lavet, så sælger de 
sig selv”. 
 
En anden respondent bakker op om detailhandlens betydning og fremhæ-
ver, at detailhandlen historisk har været med til at trække økologien frem 
og sikre tilgængelighed og netop været et udstillingsvindue for økologien. 
Det skal derfor stadig være et fokus, at detailhandlen skal trække økologien 
frem – ikke mindst for at sikre adgangen til supermarkedernes hylder for de 
små producenter.  

Fokus på lettere adgang til finansiering 

En tredje mangel, som fremhæves i handlingsplanen, er en indsats for let-
tere eller mere hensigtsmæssig finansiering. En respondent udtaler: 
 
”Der er jo ikke så mange konkrete indsatser, der er målrettet til at under-
støtte den økologiske landmand i finansieringen. Det ville være stærkt med 
en øget indsats for alternative ejerformer, hvor man kunne se på hvilke al-
ternative muligheder der er for at få en grad af risikovillig kapital ind, så 
man ikke i samme omfang var afhængig af de gængse banker”. 
 
Fire andre respondenter efterlyser ligeledes behovet for nye ejerformer og 
partnerskaber, der kan være med til at finansiere det økologiske landbrug: 
 
”Ejerformen betyder noget, så det er fint, at man får fjernet den sidste flig i 
landbrugsloven. Nogle kunne jo stille omlagt økologisk jord til rådighed for 
økologer, fx pensionskasser. Andre ejerformer kan samle lokale kræfter til 
at investere i økologien. Den slags konstruktioner tror jeg en hel del på. Det 
vil jo fremme finansieringen, og det er noget af det mest markedsdrevne, 

 

12 ”Klimaorienterede kostråd”. DTU Fødevareinstituttet, 2012. 
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man kan forestille sig. Nye ejerformer kombineret med, at det er nemt i 
praksis, fx kontraktmæssigt, ville gøre en forskel”. 
 
En af fire respondenter peger dog på, at når man ændrer landbrugsloven og 
liberaliserer ejerforholdene, åbner man op for at sælge dansk landbrug til 
en hvilken som helst firmadannelse. Men dansk landbrug er et samfunds-
gode, så det skal ikke overlades til hård kapital: 
 
”Jeg ser meget gerne, at det bliver noget, der hæves op på et højere niveau, 
så det bæredygtige landbrug bliver en samfundsudfordring og ikke en ni-
chetænkning”. 
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6.3. Landmanden og omlægning 

Regeringen ønsker, at omlægning til økologisk produktion og udvidelse af 
eksisterende økologisk produktion sker så smertefrit som mulig, ikke mindst 
set i lyset af målsætningen fra Økologisk Handlingsplan 2020 om, at det 
økologiske areal i 2020 skal fordobles i forhold til 2007-niveauet. 
 
Hele Økologisk Handlingsplan 2020 og den historiske økologiindsats er søsat 
mhp. at fremme omlægningen. I handlingsplanen er indsatsen for at øge 
omlægning af offentlige arealer til økologi, jordfordelingen for økologer, in-
vesteringsstøtte til økologiske bedrifter, tilskud til omlægningstjek og om-
lægningsstøtte meget direkte indsatser for at bidrage til målopfyldelsen, 
mens indsatsen for fremme af økologisk biogas og recirkulering af nærings-
stoffer og miljøbetinget tilskud også behandles her, da det er vurderingen, 
at disse indsatser også primært handler om at fremme landbrugets omlæg-
ning til økologi. 

6.3.1. Økologisk omlægning af offentlige arealer 

24 pct. af de cirka 55.000 ha. offentligt ejet landbrugsjord drives i dag øko-
logisk13. Regeringen vil fremme omlægning af offentlige arealer til økologi 
ved i handlingsplanen at øge indsatsen for, at både Fødevareministeriets og 
Miljøministeriets egne arealer samt bortforpagtede arealer dyrkes økolo-
gisk.  
 

Det kan bl.a. ske ved aktivt at nå ud til økologiske bedrifter ved udbud af 
forpagtnings- og græsningsaftaler. Som en del af indsatsen afholdt Fødeva-
reministeriet og Miljøministeriet i efteråret 2012 en workshop, der satte fo-
kus på, hvordan omlægningen til økologi på offentlige arealer kan fremmes. 
 
● 16 respondenter forholder sig i interviewene konkret til indsatsen for at 

omlægge offentlige arealer til økologi. 
● Ni respondenter udtrykker direkte, at indsatsen er både naturlig og vig-

tig, og tre respondenter fremhæver, at indsatsen er en selvfølgelighed, 
og at man kunne beslutte politisk, at de offentlige arealer skulle være 
økologiske.  

EVALUERING OG VURDERING 

Respondenternes vurdering er, at indsatsen for at omlægge offentlige area-
ler til økologi er fin, naturlig og direkte selvfølgelig. Men den hæmmes af 
uhensigtsmæssigheder såsom delt ejerskab mellem myndigheder, mang-
lende forståelse for økologien og lejeperioder, der ikke flugter med økologi-
støtten. Der burde m.a.o. kunne gøres meget mere og meget hurtigere, hvis 
man simpelthen beslutter, at man vil det. 

 

13 Økologisk Handlingsplan 2020. Tal fra 2011. 



OPERATE A/S EVALUERING: INTERVIEWS 88 

 
Operates vurdering er, at det både har en vigtig symbolsk og reel betydning, 
hvad staten, som er en stor jordejer, gør på egne arealer. Det er derfor på 
alle måder vigtigt at vise økologisektoren, at staten sætter handling bag or-
dene på egne arealer. Den hidtidige indsats er positiv, men opleves ikke som 
helhjertet. Økologien har brug for et klart signal om, hvad staten vil med 
økologien, og på hvilke betingelser økologien skal operere, og her er vilkå-
rene på egne jorde et oplagt sted at starte.  

Udbygning 

En respondent formulerer det meget klart: ”Det er lidt underligt med om-
lægning af offentlige arealer, for det har været diskuteret siden slutningen 
af 80’erne, og jeg kan slet ikke forstå, at der ikke er sket noget meget mere 
massivt. Ift. til arealmålet bør man da virkelig sige, at de offentlige arealer 
skal være omlagt inden 2020.” 
 
I alt nævner syv respondenter, at netop omlægning af offentlige arealer kan 
rykke ved arealstørrelsen, men samtidig bemærker to respondenter, at ind-
satsen ikke giver mere økologisk produktion, fordi mange af arealerne er til 
naturpleje. Dog fremhæver én af respondenterne, at de offentlige arealer 
har et stort landbrugspotentiale, og at et pilotprojekt viser, at de kan give 
bedre arrondering. 
 
NaturErhvervstyrelsen får ros for at inddrage interessenterne på området. I 
2012 blev der afholdt en workshop om økologi på de offentlige arealer, og 
det omtaler to respondenter i positive vendinger. Samtidig peger de dog på, 
at der ikke er sket noget efterfølgende, og at der mangler en opfølgning på 
de ting, der blev diskuteret. 
 
Udover at staten kunne beslutte at gøre mere på egne arealer, bliver en an-
den barriere fremhævet af seks respondenter, nemlig den bureaukratiske 
barriere i, at de offentlige arealer har forskellige ejere, ligger i flere forskel-
lige ministerier og samtidig er forpagtede. Der nævnes bl.a. konkrete udfor-
dringer ude i kommunerne, hvor der er langt fra de politiske overbevisnin-
ger til den kommunale sagsbehandler, der ved at sælge til højestbydende 
sørger for, at kommunen får ekstra penge:  
 
”Militæret, kommunen, kirken osv. sælger til højestbydende, så der er rig-
tigt meget naturplejejord, der er røget til højestbydende, uden at man har 
kigget på kvaliteten. Jeg kan ikke forstå, at der ikke er et krav om, at offent-
lige arealer skal drives af økologer”. 
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Efterspørgslen efter et krav om at tilgodese økologer ved forpagtning af of-
fentlig jord fremhæves af i alt to respondenter. En anden respondent frem-
hæver, at kommunerne har brug for hjælp til at samle erfaringer, for de har 
de samme udfordringer ift. forpagtning og omlægning af offentlig jord:  
 
”Der er nogle helt simple spilleregler for kommunerne og staten, hvis man 
vil udbyde arealer til økologer, for hvis man udbyder arealerne i 4 år, passer 
det ikke med den periode, landmanden får økologistøtte, og så må de jo 
lægges tilbage. Så det skal passe sammen, og det er faktisk ikke så svært”. 
 
I alt to respondenter fremhæver denne konflikt mellem lejeperioden og til-
skudsperioden, men ifølge en anden respondent er det ikke entydigt, at 
økologien er vejen frem, for det kommer an på, hvordan man driver area-
lerne ift. miljøet. 

6.3.2. Jordfordeling for økologer 

I forlængelse af regeringens ambition om at få økologiske landmænd til at 
byde på offentlige arealer, indeholder handlingsplanen en indsats for en 
bedre jordfordeling for økologer. Hvert år forsvinder arealer ud af økolo-
gien, hvilket mindsker den samlede økologiske nettoudvidelse af arealet. 
Manglende fysisk sammenhæng mellem markarealer og potentielt nye are-
aler kan være en barriere for omlægning, fordi arealer med stor spredning 
ikke kan leve op til økologernes behov for arrondering. 
 
Regeringen vil derfor fremme jordfordeling for at samle arealer til hensigts-
mæssig beliggenhed for økologiske bedrifter og potentielle nye ansøgere til 
økologisk jordbrugsproduktion. Indsatsen indeholder konkret et pilotpro-
jekt, der netop er afsluttet ved udgangen af 2013, og som skal generere vi-
den om behovet for jordfordeling blandt økologer og give erfaring med, 
hvordan redskabet bruges mest effektivt.  
 
● Fire respondenter forholder sig konkret til indsatsen for bedre jordfor-

deling.  
● Alle fire fremhæver, at jordfordeling har stor betydning for landmæn-

dene, fordi det er vigtigt, at jorden ligger i nærheden af bedriften.  

EVALUERING OG VURDERING 

Indsatsen for bedre jordfordeling, har stor betydning for landmændene, og 
erfaringerne med pilotprojektet fra Økologisk Handlingsplan 2020 er meget 
lovende – både for økologer og konventionelle landmænd.  
 
NaturErhvervstyrelsen får ros for håndteringen af pilotprojektet, og de få 
respondenter, der kender til projektet, ønsker, at det hurtigst muligt bliver 
bredt ud til resten af landet. Samtidig efterlyses endnu tættere kobling mel-
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lem myndigheder og landmænd: Respondenter med kendskab til pilotpro-
jektet anbefaler, at det bliver drevet af udstationerede rejsehold, som kan 
finde lokale løsninger på jordfordeling.  
 
Operates vurdering er, at jordfordelingen for økologer er et helt centralt vir-
kemiddel i arbejdet med at fremme økologien, og de positive erfaringer med 
pilotprojektet indikerer, at der er efterspørgsel efter tiltag fra myndighe-
derne, hvor der bliver tænkt nyt, samarbejdet tæt og afprøvet ting i virke-
ligheden. Det er et stærkt signal, at modtagelsen er positiv der, hvor samar-
bejdet er tæt.  

Udbygning 

De økologiske landbrug vokser og har brug for mere jord, og ifølge en af re-
spondenterne er muligheden for arrondering den største hurdle for, at kon-
ventionelle mælkebønder lægger om. En bedre jordfordeling vil derfor 
kunne hjælpe landmændene.  
 
To af respondenterne har været involveret i handlingsplanens pilotprojekt 
med jordfordeling. De fremhæver begge, at indsatsen ser meget lovende 
ud, og at både økologer og konventionelle landmænd i evalueringen af pro-
jektet er meget glade for indsatsen. Begge respondenter peger på, at pilot-
projektet har løst en række problemer for landmændene og derfor vil 
kunne gøre en forskel: 
 
”Jordfordelingen og pilotprojektet er et guldkorn i 2020-planen, som skal 
gøres landsdækkende i en fart, for den vil gøre en forskel for økologerne, 
men også for det konventionelle landbrug”. 
 
Samtidig får NaturErhvervstyrelsen ros for deres håndtering af pilotprojek-
tet, og det anbefales at udstationere rejsehold, som kan finde lokale løsnin-
ger på jordfordeling rundt om i landet. 

6.3.3. Fremme af økologisk biogas og recirkulering af næringsstof-

fer 

I økologien skal jordens frugtbarhed primært opretholdes ud fra et fornuf-
tigt sædskifte, dyrkning af grøngødning og nedmuldning af husdyrgødning 
og andet materiale fra økologisk produktion. Der er dog en række udfor-
dringer i forhold til at skaffe tilstrækkeligt med gødning både via biogas, 
gennem recirkulering af næringsstoffer og på grund af en fremtidig mangel 
på fosfor. Regeringen forbedrede derfor i marts 2012 rammevilkårene for 
etablering og drift af biogasanlæg. Der er dog fortsat særlige barrierer for 
økologiske bedrifter ift. at få etableringstilskud til anlæg. Regeringen vil der-
for forbedre økologiske bedrifters mulighed ved bl.a. at dispensere kravet 
om, at 50 pct. af den anvendte biomasse kommer fra husdyrgødning. Samti-
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dig lægger handlingsplanen op til en kortlægning af de vegetabilske og ani-
malske bi- og spildprodukter, som økologireglerne tillader som gødning, og 
en forskningsindsats i perioden 2013-2016 ift. sekundære gødningsstoffer i 
økologisk jordbrug. 
 
● Ni respondenter har forholdt sig konkret til indsatsen for at fremme 

økologisk biogas og recirkulering af næringsstoffer. 
● Seks ud af de ni respondenter fremhæver økologisk biogas og recirkule-

ringsproblematikken som væsentlige for økologien, bl.a. fordi økologisk 
produktion taber mange næringsstoffer, hvilket flere fremhæver, og 
fordi flere konventionelle landmænd, ifølge en af respondenterne, ville 
lægge om, hvis der var bedre økonomi i biogas. 

EVALUERING OG VURDERING 

Indsatsen for at fremme mulighederne for økologisk biogas og en generelt 
bedre recirkulering af næringsstoffer er vigtig, men der er stor skuffelse og 
utilfredshed blandt respondenterne med regeringens tempo. Man har 
længe haft fokus på biogassen som løsningen på recirkuleringsudfordrin-
gen, og økologerne har i flere år arbejdet på at få gang i den økologiske bio-
gas. Men selv om der også har været politisk opbakning gennem længere 
tid, er der ikke sket noget afgørende på området, og det skyldes bl.a. et 
manglende samarbejde og koordinering mellem ministerierne. Den kon-
krete indsats vurderes til at være for lille, og en respondent med erfaring 
med tilskudsordningen til gårdanlæg til biogas peger på, at ordningen er 
kompleks og uanvendelig. 
 
Det er Operates vurdering, at området er vigtigt for den fremtidige udvikling 
af økologien. Vi bevæger os i retning af et biobaseret samfund, hvor afgrø-
der og landbrugets restprodukter kommer til at spille en stadig større rolle i 
energimikset, både i Danmark og Europa. Her kan økologien spille en vigtig 
rolle i bestræbelserne på at sikre, at vores energiressourcer er så rene og 
miljørigtige som muligt. Men her og nu er det mere end vanskeligt for øko-
logerne at få økonomi i området, og på den lange bane er der behov for 
mere klare, politiske meldinger om, hvilken rolle bioressourcerne og økolo-
gien skal spille i energimikset. Et sikkert pejlemærke kan øge investeringsvil-
ligheden og være med til at opdyrke nye forretningsområder for økologien. 

Udbygning 

Ni respondenter forholder sig til området økologisk biogas og recirkulering 
af næringsstoffer. Af dem er knap halvdelen utilfredse med regeringens 
håndtering af området – både før handlingsplanen og i den skitserede ind-
sats i planen. En af respondenterne siger: 
 
”Det er til at græde over, at vi ikke er kommet længere med biogassen. Poli-
tisk har der været støtte til biogassen længe, også før handlingsplan 2020. 
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Indsatsen er for lille, og jeg synes Fødevareministeriet har svigtet ift. afreg-
ning af priser med Miljøministeriet og Energi- og Klimaministeriet”.  
 
En lignende kritik lyder fra en anden respondent: 
 
”Økologerne har arbejdet meget med at få gang i økologisk biogas. Det har 
været svært. Vi har behov for politisk hjælp. Ida Auken lavede i efteråret en 
ressourceplan, og Miljøministeriet arbejder med udnyttelse af organisk af-
fald, som skal afgasses i biogasanlæg og bruges som gødning. Fødevaremi-
nisteriet og Miljøministeriet må gerne samarbejde mere på dette område, 
for de har forskellige dagsordner – det kunne hjælpe os rigtigt meget”. 
  
To andre respondenter peger på, at man ikke kan blive ved med at vente på 
biogassen, men i højere grad skal se på andre måder at recirkulere på, fordi 
beregninger viser, at man ville kunne løse problemet ved hjælp af recirkule-
ring. 
 
En af respondenterne forholder sig konkret til tilskudsordningen til gårdan-
læg til biogas: 
 
”Ordningerne er blevet så komplekse, at de faktisk er blevet uanvendelige. 
Vilkårene er diffuse og utydelige, så jeg tror ikke, der endnu er blevet søgt 
tilskud. Jeg synes, det er enormt klodset, at man ikke har kunnet levere va-
ren på den hype om biogassen, der er. Det er en enormt vigtig indsats, som 
jeg synes, er blevet tabt”. 

6.3.4. Målrettet investeringsstøtte til økologiske bedrifter (inkl. 
tilskudsordningen til miljøteknologi) 

Flere indsatser i handlingsplanen er bundet op på tilskudsordninger, som 
har til formål økonomisk at støtte de økologiske landbrug, herunder den 
målrettede investeringsstøtte til økologiske bedrifter. Der eksisterede alle-
rede en investeringsordning, som med tilskud til investeringer søgte at øge 
den økologiske produktion. Regeringen har imidlertid fundet det nødven-
digt at øremærke midler til investeringsstøtte i de sektorer, som kæmper 
med de største udfordringer i omlægningen til økologi og samtidig har det 
største vækstpotentiale, fx svinesektoren, frugt- og grøntsektoren samt fjer-
kræbranchen. Samtidig har regeringen fastsat en lavere bagatelgrænse for 
investeringstilskud på 100.000 kr. til gavn for mindre økologiske bedrifter 
med mulighed for stor værditilvækst.  
 
I Landdistriktsprogrammet findes også en generel tilskudsordning til miljø-
teknologi, som kan søges af økologer, men de fleste økologer bruger den 
økologiske investeringsstøtte og tilskuddet til investeringer i ny teknologi på 
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økologiske bedrifter. En respondent forholder sig konkret til tilskud til inve-
steringer i miljøteknologi, og derfor behandles de to ordninger sammen 
som investeringstilskud til økologer. 
 
● 13 respondenter forholder sig konkret til den målrettede investerings-

støtte til økologiske bedrifter.  
● Ti respondenter fremhæver støtten som vigtig for landmanden og pe-

ger på, at de kan se en effekt af indsatsen, der bl.a. er med til at udvikle 
bedrifterne og øge produktionen. 

EVALUERING OG VURDERING 

Det fremhæves som positivt, at økologerne får flere forskellige tilskud til at 
understøtte produktionen og omlægningen med. Den målrettede investe-
ringsstøtte er god, og respondenterne peger på, at de nye tiltag ude på be-
drifter allerede nu er med til at øge produktionen og samtidig forbedre den 
økologiske drift ift. miljø og effektivitet. Det bliver pointeret, at både store 
og mindre tilskud kan gøre en forskel alt afhængig af bedrifternes størrelse 
og behov.  
 
Det er Operates vurdering, at investeringsstøtten er et vigtigt virkemiddel i 
den nuværende situation, hvor de økologiske landmænd har svært ved at 
finde finansiering. Udviklingen af det økologiske landbrug kan ikke kun være 
betinget af øget efterspørgsel og alternative forretningsområder (eks. bio-
gas), men må også basere sig på løbende forbedringer af produktionsvilkå-
rene, eksempelvis gennem ændrede rammevilkår og løbende teknologi- og 
produktionsudvikling. Det sidste kræver realistisk set støtte i den nuværende 
økonomiske situation. Indsatsen kan samtidig være med til at skabe et 
stærkt hjemmemarked for danske teknologileverandører.  

Udbygning 

For mange økologiske landbrug er det en udfordring at finansiere investe-
ringer. Investeringstilskuddet er derfor en helt rigtigt set indsats: 
 
"Investeringstilskuddet har gjort, at der kommer nogle rigtigt spændende 
tiltag ude på bedrifterne, som løfter sig ift. at forbedre både produktionen 
og miljøet, fx drivveje til køer. Det er en styrke, at man kigger på supple-
rende tilskudsformer til arealstilskuddet – det er rigtigt godt, at vi får flere 
redskaber i værktøjskassen". 
 
En anden respondent påpeger, at:  
 
"Investeringstilskud har man fx til nyudvikling, og det kan være med til at 
give højere udbytte og øge kapaciteten. Og på fjerkræområdet har investe-
ringstilskud fx været med til at lave en helt anden type hønsestald." 
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Selv mindre tilskud på 50-60.000 kr. vurderes at kunne gøre en stor forskel 
på en lille bedrift.  
 
Selvom der generelt er tilfredshed med indsatsen, er der også ting, der fun-
gerer mindre godt. Eksempelvis har man ikke mulighed for at afprøve, 
hvilke typer af teknologi der fungerer bedst, og det gør landmanden 100 
pct. afhængig af firmarådgivning. En anden respondent bemærker, at man 
bør sørge for at støtte danskproducerede anlæg og ikke give investerings-
støtte til økologiske bedrifter, der køber udenlandske maskiner. 
 
Der er også en respondent, der fremhæver, at den måde, der uddeles mid-
ler på, er uhensigtsmæssig: 
 
”Især teknologistøtteordningen er meget kluntet, for den kigger udeluk-
kende på produktivitet, hvis der søges til to forskellige produkter, er det 
den med flest hektarer bag sig, der får tilskuddet. Man kigger ikke på selve 
produktet. Man har gjort ordningen let for dem, der skal administrere, men 
de er for kantede, så nytænkning og dynamik går tabt”. 
 
I forlængelse heraf nævner en anden respondent, at man bør overveje 
bedre, hvem der får tilskud til investeringer i miljøteknologi, for miljøtekno-
logisk tilskud til en marksprøjter hænger ikke sammen, for det er kun en 
halvt god løsning. 

6.3.5. Tilskud til omlægningstjek 

Tilskud til omlægningstjek er en del af Økologifremmeordningen og en spe-
cifik indsats i Økologisk Handlingsplan 2020. Formålet med Økologifremme-
ordningen er at fremme produktion og afsætning af økologiske fødevarer 
gennem både information og uddannelsesaktiviteter samt informations- og 
markedsføringsaktiviteter. Der ydes bl.a. tilskud til etablering af rejsehold, 
der skal fremme omlægning til økologi. 
 
● 17 respondenter forholder sig konkret til omlægningstjek.  
● 16 respondenter udtrykker begejstring for omlægningstjekkene og pe-

ger på, at de har en effekt – ikke nødvendigvis umiddelbar omlægning, 
men at flere får kendskab til økologien, tager stilling og bliver klar over, 
om det passer til deres produktion. 

EVALUERING OG VURDERING 

Omlægningstjekket fylder meget i økologisektoren. Det er med til at skabe 
opmærksomhed og dialog om muligheder og udfordringer. Det er i den for-
bindelse vigtigt, at tjekket er gratis, og at det ikke er landmanden, som skal 
være opsøgende. 
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Operates vurdering er, at der er brug for ordninger som omlægningstjekket. 
Økologien er stadig præget af myter og skyttegravskrige, og det opsøgende, 
gratis tjek kan være med til at sikre, at overvejelser om omlægning eller ikke 
omlægning sker på oplyst grundlag, ikke på baggrund af rygter og formod-
ninger. Samtidig er det svært at drive dagsordenen alene gennem generel 
kommunikation om økologien, og her kan omlægningstjek være med til at 
oversætte det ind i landsmændenes hverdag og produktionsvilkår. 

Udbygning 

Omlægningstjekket får generelt rosende ord med på vejen. Som en respon-
dent udtrykker det: 
 
”Omlægningstjek er helt klart motiverende. Selvfølgelig skal landmændene 
have et marked for deres varer, men omlægningstjek har gearet flere hund-
rede landmænd til at være klar, de er on deck og klar til at springe med. Det 
er et spændende redskab, for det er, når man ser på sin egen bedrift, at 
økologien bliver aktuel og får mange til at tage det næste skridt”. 
 
To respondenter fremhæver, at de gratis omlægningstjek gør, at konsulen-
terne kommer ud til landmænd, som ellers ikke ville have bestilt et tjek, og 
en anden respondent påpeger, at konsulenterne ved de mange samtaler får 
et bredere billede af landmandens udfordringer og dermed af, hvad de skal 
blive bedre til at vejlede i. 
 
Fire respondenter peger konkret på, at der skal arbejdes med fordomme 
om økologien, og at mange konventionelle landmænd mangler fagligt over-
blik. Her har omlægningstjek en stor effekt: 
 
”Det er utroligt, at der stadig er folk, der ikke ved noget om økologi og har 
blokeringer og forkerte opfattelser af økologi, så det er den største effekt, 
at vi får rykket noget viden. For de lærer det ikke på landbrugsskolerne. Jo 
flere vi møder, des mere spreder økologien sig og bliver et lødigt alterna-
tiv”. 
 
Tjekket gør det dog ikke alene. Omlægning er en modningsproces, hvor der 
både før, under og efter en omlægning kan være behov for at mødes på 
kryds og tværs lokalt i fx ERFA-grupper, så man kan se, at økologien funge-
rer hos andre.  
 
Det er afgørende at tjekket bliver foretaget med afsæt i viden om lokale for-
hold og gerne i samarbejde med kommunerne. Det giver mulighed for at se 
på, om en omlægning til økologi eksempelvis kan støtte beskyttelsen af 
drikkevandsområder og naturområder. Det er fx sket i et lokalt projekt i 
Lejre, hvor resultaterne er så gode, at Natur- og Landbrugskommissionen 
anbefaler, at de skal gøres landsdækkende.  
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Flere respondenter har også konkrete bemærkninger til svagheder ved ind-
satsen. Blandt andet peger en respondent på, at der er for meget konkur-
rence i omlægningstjek, for landmændene får i dag 2-3 tilbud om tjek, selv 
om det var en betingelse, da de blev lavet, at landmændene ikke skulle 
overrendes. En anden respondent fremhæver, at indsatsen for omlægning 
primært er rettet imod landbrugsproducenter, fordi der ikke er mange frugt 
og grøntavlere, der overvejer at lægge om, men man kunne godt gøre en 
særlig indsats, for at de bliver bedre klædt på. Endelig er der to responden-
ter, der minder om, at man også skal prioritere noget andet end omlæg-
ningstjek, for de hjælper ikke, hvis markedet ikke følger med.                                                                      

6.3.6. Omlægningsstøtte og Ekstensivt landbrug/Miljøbetinget til-
skud 

Omlægningstilskuddet yder (delvis) kompensation for det indkomsttab, der 
er forbundet med selve omlægningsperioden, og kan søges sammen med 
Ekstensivt landbrug/Miljøbetinget tilskud, som har til formål at fremme 
økologisk og miljøvenlig landbrugsproduktion – både økologiske og konven-
tionelle arealer – ved at kompensere landbrugere med et tilskud for dyrk-
ning uden brug af pesticider og med nedsat kvælstoftilførsel.  
 
Det er alt andet lige forklaringen på, at hovedparten af respondenterne ikke 
skelner mellem omlægningstilskud og arealtilskud, men forholder sig samlet 
til dem, ofte italesat som omlægningsstøtten. De to tilskudsordninger be-
handles derfor også sammen her. 
 
● 13 respondenter forholder sig konkret til omlægningsstøtten. 
● 11 af dem udtrykker direkte, at støtten er relevant og vigtig, både som 

kompensation eller skulderklap til landmanden, hvilket tre responden-
ter påpeger, og når landmanden skal i banken. 

EVALUERING OG VURDERING 

Omlægningsstøtten har en direkte økonomisk værdi og en mere indirekte 
værdi, idet den fungerer som en slags blåstempling i landmændenes udfor-
drende arbejde med at finansiere drift og udvikling. Der efterspørges større 
og mere fleksible ordninger, men der er generelt opbakning til støtten. 
 
Operates vurdering er, at dialogen med pengeinstituttet i dag er en stor bar-
riere for landmænd generelt, men især for dem, ønsker at omlægge til øko-
logi. Her er det et uundværligt signal, at staten støtter omlægningen. Men 
så længe mange økologiske landmænd forlader økologien og lægger tilbage 
til konventionelt landbrug, er omlægningsstøtte naturligvis også bare et ud-
tryk for en kompenserende foranstaltning, der bløder op på strukturelle ud-
fordringer. 
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Udbygning 

Ikke overraskende er den direkte, økonomiske støtte til omlægning popu-
lær. Mere overraskende er det, at det ikke kun er, fordi det betyder noget 
på landmandens bundlinje – det handler også om troværdighed. Som en re-
spondent udtrykker det:  
 
"Omlægningstilskuddet er relevant, når en landmand fx skal i banken og 
låne penge, for så skal der være et vist tilskud til at understøtte ham, så an-
dre kan tro på projektet”. 
 
Tre respondenter peger på, at omlægningstilskuddet har bidraget til at øge 
økologien. Fire respondenter udtrykker eksplicit, at man skal holde fast i 
omlægningstilskuddet, for som en respondent siger: 
 
”Det er et rigtigt dårligt signal at sende, især ift. banken, hvor landmæn-
dene har brug for at vise, at der er noget støtte i starten”. 
 
NaturErhvervstyrelsen får generelt ros for sin håndtering af ansøgninger og 
hele Økologistøtteordningen. To respondenter roser eksplicit indsatsen og 
vurderer, at styrelsen har løst sin opgave rigtigt flot. Det er vurderingen, at 
ordningen samlet set fremmer økologien. 
 
Flere respondenter har dog også konkrete bemærkninger til svagheder ved 
indsatsen, fx peger to respondenter på, at den 5-årige bindingsperiode ved 
økologisk arealtilskud er et problem, dels fordi det er lang tid, dels fordi 
landmændene så ikke kan byde på jord, som forpagtes i mindre end 5 år. To 
andre respondenter fremhæver, at omlægningstilskuddet skal være større, 
fordi det er i den sårbare periode for landmanden, mens en respondent 
mener, at omlægningsstøtten ikke batter noget for frugt- og grøntavlere. I 
forlængelse heraf peger en respondent på, at der måske er behov for indivi-
duelle satser i arealtilskuddet. 

6.3.7. Investeringstilskud til etablering af plantager med økologi-
ske frugttræer og bærbuske 

Under Landdistriktsprogrammet har der i 2012 og 2013 kørt en 1-årig art. 
68-ordning for at yde støtte til etablering af arealer med økologiske frugt-
træer og bærbuske. Ordningen er nu lukket, men det overvejes i skrivende 
stund, om og hvordan et forhøjet økologisk arealtilskud til drift af 
frugt/bær-arealer fra 2015 kan udformes. 
 
● Seks respondenter forholder sig til investeringsstøtte til frugt- og  

bæravlere.  
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● Fire respondenter påpeger, at støtte til frugt og bær er nødvendigt og 
vigtigt, dels fordi dyrkningen indebærer en ekstrem risiko, dels fordi der 
er mangel på det i Danmark. 

EVALUERING OG VURDERING 

Frugt og bær trives i Danmark. Bare ikke de økologiske. Vi importerer stort 
set alle frugter og bær, der spises i Danmark. Der burde med andre ord 
være gode muligheder for at udvikle økologien på dette område. Det er 
støtten til etablering af arealer med økologiske frugttræer og bærbuske ikke 
lykkedes med. Det skyldes bl.a. svagheder ved udmøntningen af den tidli-
gere ordning. Eksempelvis har tilskudspuljerne kørt i uhensigtsmæssige pe-
rioder ift. sæsonerne for frugtavlerne og har dermed passet dårligt til deres 
behov, og ordningen har været formuleret, så den ikke kunne søges af ret 
mange avlere og ikke flugtede med behovene: Der er ikke behov for etable-
ringsstøtte, da det primært er driften, der er udfordringen, og der blev kun 
givet støtte til intensive plantager. 
 
Operates vurdering er, at frugt og bær er et smertensbarn for økologien. 
Det er både politisk og emotionelt svært forståeligt, at Danmark skal være 
nettoimportør af frugt og bær. Hvis vi omstiller storkøkkener til økologi, bør 
vi selv kunne levere frugten. Samtidig kan der inden for frugt og bær skabes 
stor værditilvækst i forarbejdningen og forædlingen af produkterne, så også 
ud fra et beskæftigelsesperspektiv er området interessant. Ud fra de be-
tragtninger bør der laves en ny støtteordning eller helt andre tilskudsformer, 
eksempelvis hektarstøtte eller støtte til blandingskulturer. Men området le-
verer udfordringer ift. Økologisk Handlingsplan 2020, idet frugt og bær ikke 
leverer lige så meget på selve arealomlægningen. Der er brug for andre må-
der at måle succes på. 

Udbygning 

Fire ud af seks respondenter påpeger, at støtte til frugt og bær er nødven-
dig og vigtig. Flere respondenter fremhæver dog svagheder ved den måde, 
den tidligere ordning blev udmøntet på.  
 
Eksempelvis peger en respondent på, at tilskudspuljerne ikke var i kadence 
med sæsonerne for frugtavlerne, så de passede dårligt til deres behov, 
mens en anden påpeger, at frugt og bær-ordningen har ramt rent forbi, 
fordi den blev udtrykt, så den ikke kunne søges af så mange avlere. En 
tredje respondent mener, investeringsstøtten til frugtplantager er mærke-
lig, for jo mere diversitet man laver i plantagerne, des bedre er det for natu-
ren og klimaet, men den daværende ordning gav kun tilskud til intensive 
plantager med afsæt i den konventionelle tankegang.  
  
Samtidig forholder respondenterne sig til forskellen på drifts- og etable-
ringsstøtte, hvor en respondent fx udtaler: 
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”Investeringsstøtte i forbindelse med frugt og grønt var fuldstændigt tåbe-
ligt som etableringsordning – for det er ikke etableringen, der betyder no-
get, men derimod driften”.  
 
Denne holdning deles af to andre respondenter, hvor den ene påpeger, at 
de mange penge, der var sat af til frugt og grønt, ikke gav ret mange hekta-
rer, så måske er det mere hensigtsmæssigt at sætte fokus på driften af are-
alerne i stedet for selve etableringen. En fjerde respondent peger dog på, at 
både driftstilskud og omlægningstilskud er vigtige. 

6.3.8. Pleje af græs- og naturarealer (tidligere MVJ) & Pleje af EB-
græsarealer, 1-årig art. 68 

To plejegræs-ordninger i Landdistriktsprogrammet har fokus på at fremme 
ekstensiv drift af græsarealer ved slæt eller afgræsning med henblik på at 
øge biodiversiteten og reducere udvaskning af næringsstoffer og pesticider 
og derigennem at forbedre vandkvaliteten. De kan begge søges af både 
økologiske og konventionelle landmænd og er blandt de væsentligste til-
skudsordninger målrettet biodiversitet i det åbne land. Formålet er at sikre 
biodiversitet på særligt udpegede områder, og der gives henholdsvis 5-årige 
eller 1-årige tilskud til beskyttelse og forbedring af natur- og biotopforhol-
dene på arealer.  
 
Ordningerne lægger sig begge op ad Grøn Vækst-aftalen, hvor ca. 110.000 
ha særligt plejekrævende natur- og græsarealer inden for Natura 2000 (de 
særligt udpegede Natura 2000 områder) og ca. 40.000 ha uden for Natura 
2000 (§ 3 arealer) skal plejes med afgræsning eller slæt. 
 
● Fire respondenter forholder sig til pleje af natur og græsarealer 
● Ingen respondenter forholder sig konkret til de to nuværende tilskuds-

ordninger 

EVALUERING OG VURDERING  

Indsatsen for at sikre biodiversitet i det åbne land og beskyttelse natur- og 
biotopforholdene er vigtigt, og det er en oplagt opgave for økologerne, som 
dels allerede ser det som blandt deres fremmeste opgaver, dels efterspør-
ger bedre adgang til jord, herunder at offentlige arealer bliver tilbudt til 
økologer. Samtidig efterspørges en honorering af den værdi, økologerne til-
fører ved bl.a. ikke at udlede pesticider i grundvandet. 
 
Operate vurderer, at evalueringen af indsatsen stemmer godt overens med 
den gennemgående efterspørgsel efter en politisk beslutning om, hvilken 
rolle økologien skal spille. Der er ingen tvivl om, at det er oplagt at lade øko-
logien spille en større rolle for den samlede naturbeskyttelse i Danmark in-
den for rammerne af de iboende miljømæssige udfordringer, som økologien 
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har. Det vil ikke mindst være et klart politisk signal, der samtidig vil øre-
mærke midler og ansvar til økologerne. Omvendt skal man nok heller ikke 
overvurdere effekten på miljøet og naturplejen af fx en større omlægning af 
de offentlige arealer til økologi, for mange af dem er allerede ekstensive 
arealer – om end det selvfølgelig vil have en vis effekt på arealmålet. 

Udbygning  

Tre respondenter fremhæver, at økologer har en særlig rolle ift. konkret na-
turpleje, og at de derfor bør tilgodeses, fx ved at offentlige arealer bliver til-
budt til økologer i stedet for, at naturplejejord bliver afsat til højestbydende 
uden at man kigger på kvaliteten – eller ved at økologerne bliver honoreret 
for den værdi, de tilfører ved bl.a. ikke at komme pesticider i grundvandet: 
 
”Der er en risiko for, at økologien bliver naturpleje, men vi er altså stadig et 
produktionserhverv. Anbefalinger om at naturplejen skal være økologisk 
ville være en glimrende idé, men det kræver en honorering af den økologi-
ske drift. Det kræver, at man anerkender, at naturpleje koster penge, for el-
lers får man ikke den tilstand, man ønsker. De to ting ville kunne flytte flest 
hektarer her og nu”. 
 
En anden respondent peger i den sammenhæng på, at økologerne er pres-
set ift. at få lov til at lave reel naturpleje, fordi det ser ud til i fremtiden at 
blive sværere for økologiske landmænd at få adgang til den jord, de har 
brug for.  
 
En tredje respondent nævner, at naturplejen og hele diskussionen om af-
græsning er en udfordring for de økologiske landmænd, fordi økologernes 
behov konflikter med forskellige regler, fx ift. afgræsning, hvor det er en ud-
fordring at have dyr på græs både sommer og vinter, for der er fx regler om 
skygge til dyrene på græsmarken, men andre love siger, at man ikke må 
sætte noget op på arealet, fx et hus til dyrene. 
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6.4. Produktudvikling og innovation 

Produktudvikling og innovation er et selvstændigt tema i handlingsplanen, 
og regeringen ønsker at stimulere udviklingen af produkter, processer og 
teknologier, der fremmer bæredygtighed og økologi i fødevaresektoren – 
både hos primærproduktion og forarbejdning, herunder give prioritet til 
små fødevarevirksomheder med vækstpotentiale. 
 
Der ydes tilskud til produktudvikling og innovation under to støtteordnin-
ger:  
 
● Tilskud til økologisk produktudvikling og innovation  
● Tilskud til investering til forarbejdning af økologiske fødevarer. 
 
25 respondenter forholder sig konkret til tilskudsordningerne, men de skel-
ner ikke mellem tilskud til økologisk produktudvikling og innovation og til-
skud til investering til forarbejdning af økologiske fødevarer. De to støtte-
ordninger ses som en samlet indsats for produktudvikling og innovation, og 
respondenterne omtaler således muligheder for og støtte til forarbejdning 
sammen med støtte til produktudvikling. De to tilskudsordninger behandles 
derfor sammen i det følgende. 

6.4.1. Støtte til produktudvikling og innovation &  
Støtte til investeringer til forarbejdning af økologiske pro-
dukter 

For at fremme produktudvikling og innovation inden for økologiske fødeva-
rer har regeringen oprettet en ny tilskudsordning, som giver støtte til økolo-
gisk produktudvikling og innovation. Samtidig vil regeringen økonomisk un-
derstøtte investeringer i nye teknologier og nye processer inden for fødeva-
reforarbejdning med tilskud til fx teknologi inden for pakning og opskæring. 
 
● 25 respondenter forholder sig konkret til tilskudsordningerne.  
● 17 af dem vurderer, at indsatsen og ordningerne er relevante, gode el-

ler afgørende for, at økologien flytter sig – samt at de har effekt, bl.a. 
flere produkter på markedet, hvilket syv respondenter fremhæver. 

EVALUERING OG VURDERING 

Indsatsen og ordningerne er relevante og gode, og det er den overordnede 
vurdering, at de faktisk også har en effekt, som bl.a. kommer til udtryk i 
flere produkter på markedet. Det er en fordel, at støtteordningerne er kon-
krete og fokuserer på, hvor der er behov, men bureaukratiet opleves som 
stort, og det er svært at starte op, særligt for små og mindre virksomheder. 
Det skyldes bl.a. projektformen, som hæmmer innovationen. For nogle har 
reglerne og begrænsningerne så stor en slagside, at ordningerne direkte 



OPERATE A/S EVALUERING: INTERVIEWS 102 

vurderes negativt, fx fordi de kræver en uoverskuelig grad af timeregistre-
ring, dokumentation og afrapportering. I stedet for de nuværende kortsig-
tede projekttilgange peger en respondent på flerårige resultatkontrakter, 
hvor man politisk pointerer, at man gerne vil investere i et specifikt område 
over en årrække. 
 
Operate vurderer, at økologien har brug for innovation, og at det derfor ge-
nerelt er positivt med støtteordninger. Men det er kendt fra andre ordnin-
ger, eksempelvis GUDP, at det i dele af landbrugs- og fødevareerhvervet 
ikke er en del af kulturen at tænke i udviklingsprojekter. Det er uhensigts-
mæssigt, hvis innovationen og produktudviklingen bremses, ikke af mangel 
på penge og ideer, men pga. manglende kendskab til mulighederne og berø-
ringsangst over for formalia og bureaukrati. Der kan være lavthængende 
frugter i at øge synligheden, hjælpe med bureaukratiet og forlænge projekt-
perioderne. 

Udbygning 

Økologer er ikke ukendte med at tænke nyt og udfordre sig selv. Innova-
tion, produktudvikling og økologi hænger godt sammen. Som en respon-
dent udtrykker det: 
 
”De støtteordninger er virkelig blandt den vigtigste del af den samlede 
pakke, for økologien er jo befolket med mennesker, der vil noget på en an-
den måde. Man kan se effekten i alle de her forskellige sjove virksomheder, 
som bl.a. er udviklet i kraft af støtteordninger, og går man i supermarkedet 
og kigger på fx melprodukter, er det jo fantastisk med diversiteten”.  
 
En anden respondent siger: 
 
”Tilskud til produktudvikling, innovation og forarbejdning er toprelevante, 
fordi de viser vejen til en anden type af produkter og forarbejdning, for når 
man vil have en markedsbaseret udvikling, er man nødt til at hjælpe små og 
mindre producenter med konstant at udvikle produkter, for de har ikke en 
forskningskapacitet som fx Arla, så det er en meget vigtig indsats”. 
 
To respondenter fremhæver som en styrke ved ordningerne, at de er meget 
konkrete – især tilskud til forarbejdning – og at pengene går direkte ud til 
virksomhederne og giver konkrete projekter og grej til landmanden.  
 
En tredje respondent påpeger, at frugt- og grøntavlere flittigt bruger til-
skuddene til produkt- og systemudvikling, hvormed de får tilpasset produk-
tionen og får bedre styr på deres lagre og i sidste ende en bedre kvalitet.  
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En fjerde respondent fremhæver, at især tilskuddet til økologisk produktud-
vikling og innovation binder virksomhederne sammen, i og med ordningen 
har som krav, at man skal have en primærproducent med. 
 

Fire respondenter fremhæver, at det er vigtigt at have fokus på, hvad der er 
behov for, og om man bruger midlerne rigtigt. En af de fire peger på, at nye 
produkter i mindre gårdbutikker ikke hjælper ret meget i det store billede, 
men at de store virksomheder også skal udvikle nye produkter og skubbe på 
et øget salg, mens en anden påpeger, at man skal tage afsæt i de scenarier, 
hvor der kunne være en reel økologisk produktion.  
 
I den forbindelse nævner en respondent, at man burde lave produktudvik-
ling til offentlig omlægning til økologi og ikke så meget til detailhandlen: 
 
”For her kommer vi til at stå med et hul. Der er ved at ske noget, men der er 
frygteligt meget snak og meget lidt handling, kun lidt videreudvikling, men 
ikke noget, der flytter noget. Vi mangler at finde guldkornet for økologien, 
så lidt mere fokusering og vilje til at nå et produkt”. 
 

Andre respondenter er også inde på, at projekter, der får tilskud, skal være 
levedygtige, og giver konkrete forslag:  
 
”Der skal være krav om en forretningsplan, lige som i GUDP-projekterne, så 
tingene er veldokumenterede, og man selv erkender, hvor forretningspo-
tentialet er, og hvor afsætningen kunne komme fra. For det skiller de ikke-
bæredygtige projekter fra”.  
  
En anden respondent foreslår, at man får større fokus på, hvordan den vi-
den, der genereres i projekterne, også kan komme andre til gode. 
 
Det betyder dog ikke, at ordningerne fungerer problemfrit. En respondent 
er slet ikke stødt på de to tilskudsordninger, mens seks respondenter har 
konkrete bemærkninger til svagheder ved ordningerne, heraf er to direkte 
negative i deres vurdering:  
 
”Støtteordningerne til økologisk produktudvikling, innovation og forarbejd-
ning fungerer ikke. Det er umuligt for den lille eller mellemstore virksomhed 
at få søgt noget, for der er regler og begrænsninger. Vi så jo gerne, at den 
lille eller mellemstore producent, der kan se en idé, kan få et lille tilskud til 
at udvikle den. Det er fuldstændigt umuligt at få tilskud til noget, der giver 
mening for producenten. Det, innovationsloven kunne tidligere, er der ikke 
længere. Det skal være nemt at søge, hvis man har et relevant projekt, og 
det skal efterfølgende være til at overskue timeregistrering, dokumentati-
onsgraden og afrapporteringen, som det lige nu kun er meget store virk-
somheder med et bogholderi, der kan honorere”. 
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I alt tre respondenter deler oplevelsen af, at de to tilskudsordninger ikke er 
beregnede til de små og mindre virksomheder, selv om man her ofte får rig-
tigt meget ud af midlerne. 
 
Det er dog ikke et entydigt billede, der bliver tegnet: To respondenter peger 
eksplicit på, at tilskudsordningerne er til at have med at gøre, og at de min-
dre og små producenter faktisk kommer i gang med tingene og finder mid-
ler. Vurderingerne må siges at bunde i meget subjektive oplevelser, for ser 
man på respondenternes baggrund, er der både økologikonsulenter, der 
fremhæver, at mindre og små producenter kommer i gang med ting og fin-
der midler under ordningen, og økologikonsulenter, der mener det mod-
satte. Vurderingen må derfor siges at afhænge af lokale oplevelser og vilkår, 
og da antallet af respondenter her er lille, kan man ikke pege på en entydig 
vurdering.  
 
Bureaukratiet i de to ordninger er for stort, lyder det også i vurderingen, og 
projektformen hæmmer innovationen. Det er svært at starte op, hvis man 
har en god ide.  
 
”Der er en bremse i det stigende bureaukrati hos NaturErhvervstyrelsen. De 
peger på EU, men jeg forstår simpelthen ikke, at det ikke kan gøres lettere, 
for de fleste ordninger har været så svære at bruge. Eksempelvis har tilskud 
til produktudvikling og innovation mange barrierer for især mindre virksom-
heder, bl.a. skal man have flere samarbejdspartnere, og det er snævre typer 
af produktudvikling, så det bliver for kompliceret for virksomhederne at 
bruge dem. Tilskud til forarbejdning var så lille, at jeg tvivler på, den har 
haft ret meget effekt. Jeg mener faktisk ikke, der er nogen ordninger i dag, 
der har nogen signifikant effekt på produktudvikling. For de er svære og 
utilgængelige. Og jeg synes, det er en kæmpe fejl”. 
 
Derfor peger to af respondenterne på, at den måde, man søger og anven-
der midler på, bliver moderniseret og gjort mere dynamisk. 
 
En respondent breder diskussionen ud og fremhæver, at der er behov for 
nytænkning i hele afsætnings- og produktudviklingen, fx ift. hvordan mini-
steriet understøtter den økologiske branche. Respondenten peger på mulig-
heden for at lave flerårige resultatkontrakter i stedet for de nuværende 
kortsigtede projekttilgange, hvor man for at styrke afsætningen på et speci-
fikt område politisk prioriterer investeringer, der virker over en årrække. 
Respondenten fremhæver i den forbindelse den tidligere rejseholdsordning 
’Økologisk Fødevarerådgivning’, der i dag ligger som en resultatkontrakt un-
der Erhvervsstyrelsen, og som var så stor en succes, at Vækstteam for Føde-
varer anbefaler, at man bruger den i hele landbrugserhvervet.  
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6.4.2. Nye partnerskaber og innovation 

En stærk dansk økologisk fødevaresektor er en forudsætning for, at den for-
ventede øgede efterspørgsel af økologiske varer tilfalder de danske produ-
center. En lang række fødevarevirksomheder har dog endnu ikke nogen 
økologisk produktion, og regeringen har derfor iværksat en indsats for at 
fremme udvikling af ideer og øget innovation og produktudvikling med af-
sæt i nye partnerskaber og innovation. Madkulturen er udpeget som net-
værksorganisation og afholdte i januar 2013 en netværksinnovationswork-
shop for producenter, interesseorganisationer, brancheorganisationer, for-
brugerorganisationer, den gastronomiske sektor, grossister og detailleddet.  
 

● Fire respondenter forholder sig til indsatsen for nye partnerskaber og 
innovation.  

● Alle fire er meget positive over for ambitionen om øget netværk og 
flere fællesskaber, hvor økologerne kan udnytte hinandens styrker og 
erfaringer.  

EVALUERING OG VURDERING 

Indsatsen for nye partnerskaber og innovation er vigtig i den samlede øko-
logiindsats. Netop det, at der i handlingsplanen er indskrevet – og med af-
sæt i Madkulturen samtidig institutionaliseret – en ambition om mere net-
værk og flere partnerskaber, finder god klangbund i sektoren. Der er få, der 
forholder sig til den konkrete indsats bundet op på Madkulturen, men på 
tværs af alle indsatser fremhæves et generelt behov for mere netværk og 
erfaringsdeling, både inden for de enkelte produktionsgrene og på tværs af 
økologisektoren. Der bliver dog også peget på mange forskellige netværk, 
der allerede fungerer. En respondent peger på, at den konkrete indsats 
bundet op på Madkulturen endnu ikke har givet ret meget. 
 

Det er Operates vurdering, at der generelt er behov og udviklingspotentialer 
i øget netværk og erfaringsdeling i økologisektoren, ikke mindst på tværs af 
sektoren. Det er også en af de tværgående konklusioner fra delrapport 1. 
Indsatsen er et udmærket sted at starte, men der kunne være behov for at 
se, hvordan man i højere grad kan knytte an til de netværk, som sektoren 
selv har etableret, og få de enkelte netværk til at tænke udover egne pro-
duktionsgrene for at styrke produktudvikling og innovation.  

Udbygning  

En respondent forholder sig konkret til Madkulturens workshop og er forbe-
holden over for værdien af fx ØkoCamp og henviser til, at der i forvejen er 
mange samarbejder og partnerskaber, som fungerer. 
 
De tre andre respondenter forholder sig ikke direkte til indsatsen bundet op 
på Madkulturen, men fremhæver andre fællesskaber og netværk, som de 
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har erfaring med, fx skæve, lokale samarbejdsprojekter, som dem Puljen for 
Grønne Ildsjæle støtter, matrix-landbrug og netværk for fødevarevirksom-
heder, hvor virksomhederne udnytter hinandens erfaringer. 
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6.5. Afsætning og marked 

6.5.1. Omstilling af offentlige køkkener 

Regeringen ønsker at fremme den økologiske omstilling af offentlige køkke-
ner, for den stigende interesse for økologi skal også kunne ses i det offent-
lige. Derfor går regeringen foran ved at understøtte konkrete projekter og 
stille midler og redskaber til rådighed for en omstilling af de offentlige køk-
kener, hvor stat, regioner og kommuner til gengæld forpligter sig til at ar-
bejde for en omstilling af deres køkkener til minimum 60 pct. økologi, hvis 
de vil deltage i projektet. Deltagelse i projektet er frivillig. Indsatsen har fire 
delelementer, hvor delelement 1 (økologiske frontløberkommuner) finan-
sieres under økologifremmeordningen: 
 
● Økologiske frontløberkommuner, hvor en række kommuner indgår i 

projektsamarbejde om økologisk omstilling af køkkenerne med henblik 
på at skabe gode eksempler.  

● Understøttende aktiviteter for økologisk omstilling af offentlige køkke-
ner, fx landsdækkende efteruddannelse, inspirationsmateriale til kom-
munale, regionale og statslige beslutningstagere og modeller for ind-
købsaftaler.  

● Sikre forsyningen af økologiske fødevarer med fokus på grossisterne 
som bindeleddet mellem de økologiske producenter og de offentlige 
kantiner og institutioner. 

● Øge efterspørgslen efter de økologiske spisemærker, bl.a. ved at øge 
kendskab, kundskab og tillid til såvel spisemærket som økologi generelt 
hos forbrugere og køkkener, samt understøtte, at der kan foretages en 
valid måling af graden af økologisk omstilling via registrering af brugere 
af det økologiske spisemærke. 

 

I evalueringen er omstilling af offentlige køkkener et af de områder, som 
rigtigt mange respondenter har forholdt sig til: 
 

● 32 respondenter forholder sig til omlægning af offentlige køkkener. 
● 23 af dem er positive over for indsatsen, og respondenterne udtrykker 

begejstring over en bred kam. 

EVALUERING OG VURDERING 

Der er bred begejstring for omlægningen af de offentlige køkkener og det 
generelle fokus på afsætning, og indsatsen fremhæves af flere som den vig-
tigste i handlingsplanen, ikke mindst fordi den eksplicitte politiske beslut-
ning bag viser handlekraft og giver drive i hele sektoren. Samtidig skaber 
indsatsen ringe i vandet i sektoren og giver derfor mange effekter. En svag-
hed er imidlertid, at de offentlige køkkener importerer mange økologiske 
varer. Der skyldes især de kommunale indkøbere, som er vant til udeluk-
kende at tænke på prisen, for de økologiske landmænd har mange steder 
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varerne klar. Det er dog ikke kun offentlige indkøbere, men også leveran-
dørkæden og grossisterne, der mangler hjælp og indsigt til at finde de øko-
logiske varer, og der er også brug for mere koordinering og erfaringsudveks-
ling mellem køkkenomstillingskonsulenterne. 
 
Der er samtidig kritik af den måde, midlerne uddeles på. Blandt andet har 
man set for lidt på kvaliteten af projekter og bevilliget midler til alt, der er 
søgt, og midlerne er bundet så stramt til bestemte ting, at det hæmmer 
kvaliteten i projekterne og giver administrative udfordringer. Samtidig er 
udbetalingen bagudrettet, hvorfor projektejerne dels oplever store udfor-
dringer ift. låneansøgninger og jura, dels betaler store summer i renteudgif-
ter, som går fra støttemidlerne. 
 
Det er Operates vurdering, at økologisektoren grundlæggende efterspørger 
to ting: 1. tiltag, der forbedrer økonomien for sektoren, gennem øget efter-
spørgsel, bedre rammevilkår e.l. og 2. sikkerhed for hvilken rolle økologien 
skal spille i fremtiden, set med politiske briller. Omstillingen af offentlige 
køkkener er et konkret udtryk for politisk opbakning, samtidig med, at det 
skaber et ikke ubetydeligt hjemmemarked for økologerne – der dog stadig 
er et lille marked sammenlignet med det private forbrug, specielt i lyset af 
at en del er import. Det er imidlertid med til at afdæmpe de negative konse-
kvenser af den opbremsning i stigningen i efterspørgslen efter økologiske 
produkter, som detailhandlen har oplevet efter 2008. Omstillingen af de of-
fentlige køkkener lægger dog også op til at overveje, hvad den strategiske 
forlængelse af indsatsen er for at sikre, at den bidrager til et samlet, vedva-
rende løft til hele sektoren. 

Udbygning 

23 ud af 32 respondenter er positive over for omstillingen af de offentlige 
køkkener, og flere fremhæver indsatsen som den vigtigste i handlingspla-
nen: 
 
”Det er en styrke, at man politisk har besluttet, at foodservice skal styrkes. 
Og det er stærkt, at vi putter penge ind her, for det flytter både en masse 
varer, og vi når ud til en masse mennesker, unge og gamle. Så køkkenom-
stillingen er meget central i den indsats, vi har nu. Jeg vil mene, at den er af-
gørende, for det er så mange mennesker, der kommer i kontakt med økolo-
gien. Det må være den, der giver mest nytte”. 
 
Netop den politiske beslutning, der ligger bag indsatsen, fremhæves ekspli-
cit som en styrke af i alt fem respondenter, for det viser handlekraft og gi-
ver drive i hele sektoren. En respondent peger dog på, at der også er en ri-
siko ved bruge så mange midler på omstilling af offentlige køkkener, for en 
ny regering vil let kunne fjerne økologien fra storkøkkener igen. 
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Som ovenstående citat afspejler, peger respondenterne på en lang række 
forskellige effekter af indsatsen, hvoraf mange allerede kan ses, men re-
spondenterne fremhæver generelt, at vi ikke har set den fulde effekt 
endnu: 
 
● Stigende opbakning fra kommunerne til økologien 
● De store grossister og cateringvirksomheder begynder at satse på øko-

logien, fordi der er kunder 
● Salget via foodservice vokser, og foodservice-sektoren får mere viden 

og begejstring for økologien 
● Mange private kantiner begynder at kigge på mulighederne for økolo-

gisk omstilling, helt eller delvist 
● Forbrugerne bliver opmærksomme på økologiske varer og smagen af 

dem 
● Økologien bliver bragt ud i krogene og til mange mennesker, der ellers 

ikke ville have spist økologisk 
● Afsætningen af primærprodukter stiger, bl.a. begynder mange små lo-

kale virksomheder at lave fælles tilvirkning og forarbejdning, så de er 
attraktive for køkkenerne 

● Arealet øges 
● Kursister kommer ud og ser økologisk produktion, hvilket øger deres 

forståelser for økologien  
● Organisationsopbygningen i storkøkkenerne understøttes og kæderne 

professionaliseres med centrale kompetencer 
● Kommunerne begynder at koordinere og snakke på tværs om gode er-

faringer  
● Myter om økologien bliver udfordret, bl.a. at økologi altid er dyrere 
 
Med andre ord er omstillingen af offentlige køkkener en indsats, der skaber 
ringe i vandet i hele økologisektoren. Som en respondent siger: 
 
”Vi har 20 kommuner i gang og yderligere 11 kommuner, der gerne vil med, 
så den indsats har bidraget til kraftigt momentum, hvor hele branchen løf-
ter. Det hænger gevaldigt godt sammen og er veltilrettelagt”.  
 
En anden respondent forklarer om omstillingsprojektet i sin hjemkommune:  
 
”Det er lidt en motor for alle mulige andre indsatser. Vi arbejder jo med 
økologien i alle kroge også med at styrke omstillingen inden for landbruget, 
sørge for at økologien fylder på skoleskemaet osv. Det vil sige, at omstil-
lingsprojektet afstedkommer, at vi kan tænke i afsætningsmuligheder og 
på, hvordan vi kan få flere lokale varer ind, og omstillingsprojektet kan selv-
følgelig have en effekt på landbruget, men også fordi det helt grundlæg-
gende er borgerne, der står og rører i de gryder og kommer på kurser, hvil-
ket igen kan have en afsmittende effekt på privatfronten”. 
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Samtidig fremhæver to respondenter, at spisemærket også er et godt in-
strument, som viser, at man samarbejder mellem branchen og politikerne.  
 
To respondenter peger dog på, at hvis man vil fastholde de offentlige køk-
kener som økologiske flagskibe, skal der flere penge på bordet – ikke mindst 
ude i kommunerne, når køkkenerne er omstillet, for økologi kan godt være 
dyrt. 
 
Der er dog også respondenter, som peger på svagheder i indsatsen, bl.a. pe-
ger syv respondenter på risikoen for, at de offentlige køkkener køber deres 
varer i udlandet – og ifølge fire af dem importeres der i dag store mængder 
økologiske varer til de offentlige køkkener. En af respondenterne siger: 
 

”Vi har sloges lidt ift. offentlig bespisning, for de ender med at købe i udlan-
det. De vil hellere lade være med at tegne kontrakter og bare se, hvad der 
kommer på markedet. Der er brug for en oplæring af dem, der køber ind, i 
hvad økologien er, og hvordan man får fat i det. Indkøbere bliver kun pres-
set på én ting: Prisen”. 
 
En anden respondent har lignende oplevelser med kommunerne: 
 
”Vi er desværre hæmmet af indkøberne i kommunerne, som har andre ind-
købsaftaler. Og der er knækket altså mellem Christiansborg og kommu-
nerne, for nu har landmændene deres produkter klar, men mange kommu-
ner vil ikke aftage dem. Indkøberne er vant til at tænke hårdt i kroner og 
ører, og så går landmændene altså fallit, når de sparer 25 øre pr. blomkål 
fra Holland. Det er hverken godt for køkkenfolk eller landmænd eller sam-
fundsøkonomien. Pengene er spildt, hvis vi ikke får lukket de kommunale 
indkøbere op med det samme”.  
 
Ifølge en tredje respondent er der i indsatsen fokus på både omstillingskon-
sulenter og udbudsjurister, der skal støtte udbuddene i kommuner, hvilket 
respondenten fremhæver som en stor styrke. Men det kunne tyde på, at 
denne del af indsatsen ikke er slået igennem endnu. 
 
To andre respondenter er i stedet betænkelige ved grossistleddet: 
 
”De har allerede oppet sig meget, men hvordan får vi nogen til at gide le-
vere til de små institutioner? De skal have 100 pct. økologi, men der er en 
ingen penge i at levere til de små, selv om det er 800 enheder, og det sam-
let bliver et stort indkøb”. 
 
I forlængelse heraf peger den anden respondent på, at indsatsen for omstil-
ling af offentlige køkkener mangler muligheder for at facilitere en udvikling 
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hos hele leverandørkæden og grossisterne, der skal have hjælp til at finde 
de varer, de skal bruge – eller hos avlerne, som skal vide, hvordan de gør 
deres produkter klar til de offentlige køkkener. Denne pointe afspejles hos 
en tredje respondent, der pointerer, at omstillingen kræver meget mere vi-
den om økologi i alle led: 
 
”Vi skal være meget mere professionelle til at give den her viden, men de 
aktører, der skal få det her til at ske, mangler også den viden og forståelsen 
for økologiens vilkår". 
 
På trods af, at indsatsen for omstilling af offentlige køkkener i handlingspla-
nen lægger op til både understøttende aktiviteter og fokus på grossisterne, 
oplever respondenterne altså stadig, at der er brug for mere viden og støtte 
ude i kommuner – og ikke mindst koordinering, fx mellem køkkenomlæg-
ningskonsulenterne, for gør de det ens, og har de erfaringer, de kan dele? 
Som en respondent påpeger: 
 
”Og hele overblikket over, hvor langt vi er kommet i den enkelte kommune 
med at omstille – er det bare en enkelt institution, er der politisk vilje og 
hvordan arbejder regionen med? Det ville gøre det nemmere at finde ud af, 
hvor vi skulle lave en indsats, hvor skal vi tale mere sammen, hvor mangler 
der at bliver gjort noget, og er der en særlig sektor, der skal hjælpes yderli-
gere”. 
 
To respondenter fremhæver indsatsen for Kloge Fødevareindkøb, der er 
skrevet ind i Vækstplan for Fødevarer og støttet med midler fra Grøn Pulje, 
som en yderst væsentlig indsats, der stiller skarpt på, hvad de konkrete bar-
rierer er i omstillingen, og rådgiver om, hvordan man kan løse dem, fx ind-
køb af økologi i køkkenerne. 
 
Der er også respondenter, der forholder sig negativt til indsatsen. En re-
spondent siger for eksempel:  
 
"Køkkenprojektet har været en stor politisk kæphest, og man har bevilliget 
midler til alt, der er søgt, uanset kvalitet. Det er ikke de vilkår, vi andre sø-
ger under, og man skal overveje, om det er måden at gøre det på. Det skal 
ikke være projekter for projekternes skyld, eller en pulje, der bare skal bru-
ges. Det er sørme vigtigt, at kvaliteten er i orden, når man bruger så mange 
penge på det". 
 
To respondenter fremhæver i stedet, at indsatsen er konkurrenceforvri-
dende og tilgodeser nogle produkter i den offentlige sektor frem for andre:        
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”Når man så ser, at alle de offentlige køkkener går over til økologi, er det 
lidt mærkeligt, for økologiske varer er jo dyrere, og det er skatteborger-
penge, der så bliver brugt. Men når man spørger til det, får man at vide, at 
de gør det på en anden måde bl.a. fordi de sætter mængden ned eller laver 
måltider med mindre kød og flere grønsager og reducerer madspild. Men 
det kan man jo også gøre med konventionelle varer, så det er snyd at sige, 
at de indfører økologi til den samme pris – økologiske varer er dyrere”. 
 
En anden respondent peger på, at omstillingen af køkkenerne reelt er første 
gang, man prøver at indføre økologi til mennesker, der faktisk ikke rigtigt 
ønsker det, og man skulle måske hellere bruge mere krudt på projekter ret-
tet imod den private forbruger – eller imod et interesseret forbrugerseg-
ment, der venter på, at der kommer flere økologiske varer. 
  
Tre andre respondenter forholder sig negativt til den måde, midlerne til ind-
satsen uddeles på, bl.a. fordi pengene uddeles bagudrettet, hvorfor projekt-
ansøgerne har svært ved at finde mellemfinansiering og samtidig må bruge 
mange ressourcer på fx kontrakter og låneansøgninger, og fordi pengene er 
bundet til bestemte ting og derfor ikke kan bruges til konkrete udgifter i 
projektet: 
 

”Økologifremmeordningen er uegnet, der er for mange krav til, hvad vi ikke 
må gøre. Vi må ikke undervise dem, der skal spise maden eller dem, der sty-
rer institutionen, hvor maden bliver lavet. Vi må kun undervise køkkenper-
sonalet, men ikke ledelsen. Men de skal jo også påvirkes og vide, hvorfor de 
skal have en anden slags mad. Vi må ikke lave analyser osv. Det vil sige, at 
dokumentation ikke er noget, der sker – kun i meget store køkkener. Kom-
munikationen med NaturErhvervstyrelsen er svær”. 
 
I forlængelse heraf nævner respondenten, at der er en barriere i, at Fødeva-
restyrelsen ser anderledes på køkkenerne, end hvordan virkeligheden er. 
Respondenten nævner fx, at køkkenpersonalet ikke sætter sig og læser 
lange vejledninger, men står med hovederne i gryderne, hvorfor undervis-
ningsmaterialet skal være visuelt. Men det er ikke det, som Fødevarestyrel-
sen tror, der er behov for. 
 
Dette citat afspejler én respondents konkrete oplevelse med Fødevaresty-
relsens håndtering af køkkenindsatsen, og kan derfor ikke siges at være re-
præsentativ for en generel oplevelse blandt brugerne – især set i lyset af 
den overvejende positive evaluering af indsatsen. Der er dog også andre re-
spondenter, som peger på en manglende faglig indsigt hos sagsbehand-
lerne, som ifølge en respondent ikke har nok viden om økologi til at kunne 
vurdere kompetencerne eller udviklingsmulighederne i projekter. Nogen 
har haft forstand på det, mens andre ifølge respondenten har været helt 
målløse ift. substansen i projekterne:  
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”Indsatsen for offentlige indkøb har været en meget kompliceret konstruk-
tion, hvor der også skal være konsulenter blandt dem, der ansøger. Det er 
trist, at det skal være så kompliceret, og at ansøgerne bliver mødt med mis-
tillid fra sagsbehandlerne – det er dræbende for motivationen og for dem, 
der kan drive de store forandringsprocesser”. 
 

Der er dog også tre respondenter, der eksplicit udtrykker, at Økologifrem-
meordningen fungerer fint ift. omstillingen af offentlige køkkener. 

6.5.2. Mere økologisk skolefrugt 

Regeringen ønsker at fremme uddelingen af økologiske produkter under 
skolefrugtordningen. Udover at sikre skolebørn et valg mellem økologisk og 
konventionel frugt, er målet at motivere leverandørerne til at udvide sorti-
mentet af frugt og grønt og dermed bidrage til omlægning af flere arealer til 
økologi. Regeringen vil derfor indføre en højere tilskudssats for økologiske 
produkter, så det bliver mere attraktivt at vælge økologisk, og derudover 
bl.a. synliggøre muligheden for støtte over for skolerne samt formidle ind-
satsen til leverandører. 
 
● Fire respondenter forholder sig konkret til indsatsen. 
● Alle fire respondenter er positive over for indsatsen, og de peger bl.a. 

på, at det er en indsats, der kan rykke noget. 

EVALUERING OG VURDERING 

Indsatsen for mere økologisk skolefrugt bliver mødt positivt og med en for-
ventning om, at den vil kunne rykke noget på sigt, både ift. til de mange 
mennesker, der potentielt kommer i kontakt med økologien, og fordi det er 
en indsats, der helt konkret kræver varer. Også i forbindelse med denne 
indsats efterspørges en større informationsindsats for at øge den generelle 
viden om økologiske varer og deres produktion. 
 
Operates vurdering er, at indsatsen for mere økologisk skolefrugt lægger sig 
i samme genre som omstillingen af offentlige køkkener: Vigtigt politisk sig-
nal og reelt markedsdannelse. Dertil kommer, at indsatsen retter sig mod 
skolebørn, hvorfor det også er en anledning til dialog og viden om økologi 
blandt fremtidens forbrugere. 

Udbygning 

Respondenterne peger på, at indsatsen kan rykke noget, både fordi der er 
et konkret behov for varer, og fordi den er synlig for mange: 
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”Hvis man skal gøre noget, er det for skolefrugt, der får mange forbrugere i 
tale – eleverne, lærere, forældre. Men det er svært uden at undervise ele-
verne – uden at fortælle, at en plet på et æble ikke betyder, at det er skidt. 
På frugtområdet er det en kæmpe informationsindsats, der skal til”. 
 
Respondenten peger her også på en generel udfordring for økologien, som 
kan få betydning for indsatsen for at fremme økologisk skolefrugt, nemlig at 
den generelle viden om økologiske varer og deres produktion er svingende. 
Respondenten efterspørger derfor en medfølgende informationsindsats. 
 
En respondent adresserer direkte, at han ikke kender status for, hvordan 
det går med indsatsen, og en anden fremhæver, at indsatsen tager tid. 

6.5.3. En mere fokuseret og koordineret eksportindsats 

Eksport af danske økologiske fødevarer har været kraftigt stigende i de se-
neste år, men udgør dog stadig kun ca. 1 pct. af den samlede landbrugsek-
sport. Fødevareministeriet har sammen med en række interessenter udar-
bejdet en strategi for eksport af danske økologiske fødevarer, som bl.a. gi-
ver anbefalinger til prioritering af de afsatte midler til eksportfremmeind-
satser samt myndighedsindsatsen generelt14. En øget eksport af økologiske 
fødevarer styrker både beskæftigelsen og handelsbalancen – og medvirker 
ikke mindst til at fremme indtrykket af Danmark som et grønt foregangs-
land. Som en del af handlingsplanen vil regeringen derfor bl.a. prioritere 
dels et geografisk fokus, hvor hovedfokus er på nærmarkeder i Sverige og 
Tyskland, dels et virkemiddelfokus, der under Økologifremmeordningen gi-
ver tilskud til 1) kampagner rettet mod udvalgte grossister og detailhandels-
kæder, 2) markedsføring af dansk økologi på udvalgte messer og ved sær-
lige events og 3) afklaring af virksomheders eksportparathed og indsamling 
af data om markeders potentiale i forbindelse med planlægning af salgs-
fremmeindsatser. 
  
● 17 respondenter forholder sig konkret til indsatsen. 
● Ni respondenter udtrykker eksplicit, at indsatsen er god og relevant, og 

derudover peger to på, at den har klare effekter. 

EVALUERING OG VURDERING 

Eksportfremmeindsatsen har været meget relevant og haft effekter, bl.a. at 
danske økologiske virksomheder er kommet ud i verden og har præsenteret 
deres produkter, hvilket har øget afsætningen. Det er vigtigt at sikre ek-
sportfremmemidler fremadrettet og tilskud til de store fremstød, for i dag 
fungerer ordningen ikke, når der kun er tilskud til uddannelser i virksomhe-
den. For der er stadig mange eksportpotentialer, ikke mindst lige rundt om 
hjørnet i Sverige og Tyskland, hvor det er oplagt at øge eksporten, så der 

 

14 I skrivende stund er regeringen ved at udarbejde en ny eksportstrategi. 
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også kan blive omlagt mere dansk areal. Der er imidlertid forskel på virk-
somhedernes behov, og især i større eksportfremstød, fx under Udenrigs-
ministeriets, er der behov for at differentiere mellem, hvad virksomhederne 
har brug for. Det bliver fremhævet som en svaghed, at de mange støttekro-
ner, som økologien har i ryggen på vej ud i verden ift. konventionelle varer, 
ikke står mål med den værdi, de skaber for det danske samfund. 
 
Operates vurdering er, at der fortsat er behov for offentlig støtte for at reali-
sere eksportpotentialet og i forlængelse heraf behov for at revidere eksport-
fremmeindsatsen. Der er bred enighed om, at målet om en fordobling af det 
økologiske areal inden 2020 ikke kan nås uden øget eksport, da stignings-
takten for hjemmemarkedet ikke er tilstrækkelig. Der er samtidig et betyde-
ligt eksportpotentiale. Men hvad betyder det for eksportstøtten? Skal den 
fokusere på de dele af økologien, som bruger mest areal, for at Danmark 
kan nå målet? Eller de dele af økologien, som giver flest arbejdspladser? El-
ler der, hvor det største eksportpotentiale er? Eller de dele af økologien, 
som giver mest biodiversitet eller drikkevandbeskyttelse?  I eksportsammen-
hæng handler ”mere økologi” ikke om sundhed, og der er brug for en afkla-
ring af, hvad rationalet så er. 

Udbygning  

Ni respondenter udtrykker eksplicit, at eksportfremmeindsatsen har været 
enormt relevant, især for de større producenter, fordi Danmark bliver nødt 
til at eksportere noget af det, der produceres herhjemme, for ellers sker der 
ikke noget med fordoblingen af arealet – for vi kommer aldrig i mål med at 
omsætte al økologien i Danmark. 
 
Derudover peger to på, at indsatsen har haft klare effekter: 
 
”Afsætnings- og eksportfremme har helt klart haft effekt, for uden støtte 
var det kun de store virksomheder, der havde været med. Vi er bl.a. kom-
met ind i flere svenske kæder, hvor vi har præsenteret op imod 20 økologi-
ske produkter”. 
 
To andre respondenter fremhæver ligeledes, at de som en konsekvens af 
indsatsen har været i udlandet på messer, hvilket der er kommet både po-
tentielle aftaler og reel afsætning ud af.  
 
Heroverfor peger to respondenter på, at de små økologiske virksomheder 
har svært ved at klare sig i udlandet: 
 
”Eksporten har fungeret, hvor økologien er med i udlandet som et supple-
ment, fx Friland, der hører ind under Danish Crown, og Arla, som hjælper de 
små mejerier med alt. Det afgørende er, at de tager mere med. Der er lang 
vej fra små virksomheder til at lande på supermarkedernes hylder, så bliver 
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man sådan en spotvare, og det giver jo ikke tryghed i afsætning. Det er de 
enkelte sektorers succesfulde virksomheder, der skal drive”. 
  
Den anden respondent fremhæver behovet for at segmentere og differenti-
ere mellem virksomheder i Udenrigsministeriets eksportfremstød, for de 
mindre virksomheder har andre behov og tanker ift. at blive eksponeret i de 
større metropoler. 
 
To respondenter fremhæver, at eksportfremmeordningen er utroligt vigtig, 
for kan Danmark få godt hul igennem til udlandet, kan vi også omlægge 
mere – og tre respondenter peger alle på, at der ligger markeder lige om 
hjørnet med en stor indenlandsk efterspørgsel og lille produktion, fx Sverige 
og Tyskland, hvor det er oplagt at øge eksporten.  
 
I den forbindelse peger en respondent på, at det er vigtigt at gøre det 
grønne EU økologo kendt, så man i højere grad kan bruge det i eksporten, 
for det røde danske Ø-mærke kender forbrugerne i udlandet ikke. 

Tre respondenter fremhæver svagheder ved indsatsen, bl.a. påpeger en re-
spondent, at eksportstøtten er ude af proportioner: 
 
"Tilskud til økologien skævvrider konkurrencen og tilgodeser økologiske 
produkter på bekostning af konventionelle inden for en række områder, 
også ift. eksporten, hvor økologiske varer har mange støttekroner i ryggen 
ift. konventionelle. Den værdi, de økologiske varer skaber for det danske 
samfund, står ikke mål med den støtte, de har i ryggen." 
 
To respondenter fremhæver, at eksportfremmemidlerne forsvandt i løbet 
af 2013, men at de skal sikres fremadrettet, for p.t. fungerer ordningerne 
ikke: 
 
”Ift. eksport kunne man før få tilskud til store fremstød til bl.a. messer eller 
målrettede kampagner direkte i udenlandske detailkæder, men i dag er der 
kun tilskud til at sætte uddannelser i gang i virksomheden. Der skal findes 
midler andre steder”. 

6.5.4. Øget fokus på effekten af tilskud til information og mar-
kedsføring 

Regeringen ønsker, at økologi bliver bredt promoveret både blandt land-
mænd og forbrugere – såvel nationalt som internationalt. Under Økologi-
fremmeordningen kan der derfor ydes tilskud til:  
 
● Informations- og markedsføringsprojekter, fx deltagelse i messer og ud-

stillinger, afholdelse af økologiske markeder og generelle butikskam-
pagner for økologiske fødevarer. 
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● Informations- og uddannelsesprojekter, fx omlægningstjek og afhol-
delse af workshops og lignende undervisningsaktiviteter, hvor delta-
gerne kompetenceudvikles og opnår et større kendskab til, hvordan 
økologiske fødevarer produceres eller kan afsættes.  

 
Regeringen vil sætte endnu større fokus på, at aktiviteterne fører til mål-
bare effekter på produktion, afsætning og eksport af økologiske fødevarer, 
bl.a. ved at skærpe kravene til ansøgernes sandsynliggørelse af effekter og 
sikre erfaringsopsamling og formidling af best practices. 
 
NaturErhvervstyrelsen blev i 2013 nødt til at lukke tilskudsmuligheden til in-
formation og markedsføring efter henvendelse fra EU-Kommissionen, som 
satte spørgsmålstegn ved Danmarks fortolkning af den bagvedliggende 
hjemmel i art. 32 og 33 i RFO (EF) nr. 1698/2005. Der blev dog efterføl-
gende fundet national finansiering til allerede modtagne ansøgninger om 
markedsføringstilskud. 

● 16 forholder sig konkret til indsatsen for øget fokus på effekten af til-
skud til information og markedsføring. 

● 11 er glade for indsatsen og fremhæver, at den vigtig ift. mange forskel-
lige målgrupper. 

EVALUERING OG VURDERING 

Tilskuddet til information og markedsføring er godt og rammer ned i et 
stort og generelt behov for information om økologien hos mange målgrup-
per, både i forlængelsen af køkkenomstillingen, men i høj grad også ift. fø-
devareuddannelser, på landbrugsskoler samt over for forbrugerne. Der er 
effekter ved indsatsen, bl.a. et rekordstort antal deltagere til økologikon-
gressen, og der er lavet en lang række forskellige aktiviteter, som har rykket 
ved det generelle informationsniveau. Det er dog et område, som fortsat 
skal styrkes for vedvarende at synliggøre økologiens kvaliteter, så forbru-
gerne forstår, hvorfor de skal betale en merpris, for forbrugerne ved stadig 
ikke nok om, hvad fx Ø-mærket handler om. Tilskuddet vurderes dog til at 
fungere dårligere i dag end hidtil, hvor man tidligere kunne få tilskud til 
store kampagner, bl.a. fordi NaturErhvervstyrelsens håndtering af ordnin-
gen er blevet projekttung og karakteriseret ved manglende tillid og alt for 
stort fokus på kontrol. 
 
Operates vurdering er, at netop information og markedsføring er et af de 
helt centrale områder ift. sikringen af økologiens udvikling. Selv i Danmark, 
hvor kendskabet til Ø-mærket er højt og bevidstheden om, hvad økologien 
rummer, er veludviklet, er der fortsat mange forbrugere, som i bedste fald 
har begrænset viden. Det er en udfordring for detailhandlen at komme i dia-
log med dem. Det samme gør sig gældende i udlandet. Samtidig bliver øko-
logien presset af private labels fra detailhandlen, som også kommunikerer 
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økologiske budskaber, og skridninger i mærketilbuddene, hvor bl.a. det nor-
diske miljømærke Svanen har været i langt i overvejelserne om at mærke 
brød og bagerier, men tanken er nu opgivet. Økologiens fremmeste udfor-
dring er at udvikle markedet, og det kræver fortsat fokus på information og 
markedsføring – også til dem, der skal lave måltiderne i fremtiden og produ-
cere ingredienserne – men også generel kommunikation om fødevarer og 
sundhed, herunder kommunikation om udfordringerne fra det konventio-
nelle landbrug. 

Udbygning  

11 respondenter er glade for indsatsen og fremhæver, at den er vigtig ift. 
mange forskellige målgrupper, for der er et stort og afgørende behov for in-
formation om økologi hos grossister, leverandører, på fødevareuddannelser 
og landbrugsskolerne samt over for forbrugerne. 
 
Tre respondenter peger på, at de kan se konkrete effekter, fx fremhæves 
det, at økologien er blevet meget synlig hos Landbrug & Fødevarer, hvilket 
er positivt, og der har aldrig været så mange deltagere til Økologikongres-
sen som i år, hvor den var understøttet af Økologifremmeordningen. 
 
Helt konkret fremhæver respondenterne flere aktiviteter, der har kørt un-
der indsatsen, fx det Økologiske Akademi, som ifølge en respondent er su-
per godt ift. at få landsbrugsskolelærere bedre klædt på til at undervise i 
økologi, ”Food-battle” (igennem Landbrug & Fødevarer) ude på skolerne 
samt projekter hos grossister, som kommer ud og ser en økologisk produk-
tion. Der er også lavet aktiviteter for at kompetenceløfte virksomheder og 
deres ansatte, fx inspirationsture til Finland for at se, hvordan andre har 
succes med at arbejde med økologien, hvilket mange virksomheder ikke 
selv har ressourcer til. Og der har været lavet informationsaktiviteter på fø-
devareuddannelser og landbrugsskolerne, hvor man har fået fat i dem, som 
skal ud i fremtidens fødevareerhverv, for som en respondent udtaler: 
 
”Det er vigtigt med projekter, der tager ud og sætter fokus på det, for vi kan 
ikke være sikre på, at uddannelserne selv gør det”. 
 
I det hele taget peger respondenterne på, at indsatsen er med til at løfte 
den langsigtede opgave med at hæve kompetenceniveauet og bevidsthe-
den om, at økologien er en reel mulighed:  
 
"Køkkenprojektet er relevant, men det er også vigtigt at arbejde med aktø-
rerne og få informationer og uddannelser ind i erhvervet, for det handler 
om at løfte konkurrenceevnen via høj faglighed og viden om, hvordan man 
kan blive den mest foretrukne leverandør. For glemmer vi at arbejde med 
det, bliver det spansk broccoli, der bliver købt i stedet". 
 



OPERATE A/S EVALUERING: INTERVIEWS 119 

To respondenter peger også konkret på, at tilskud til markedsføring har stor 
betydning, fordi mange ikke har forstand på markedsføring, men masser af 
gode ideer, og de økologiske landmænd spås at kunne slå de konventionelle 
på sigt, fordi økologerne opper sig for at kunne matche de store spillere i 
detailhandlen. 
 
Ud over aktiviteter for landsbrugsskolelærere, grossister, virksomheder og 
studerende på fødevare- og landbrugsuddannelser, fremhæver syv respon-
denter, at kampagner og information rettet imod forbrugerne under Økolo-
gifremmeordningen er vigtigt: 
 
”Det er vigtigt, at der også er kræfter til at fastholde og synliggøre de kvali-
teter, der ligger i økologien, for der er ingen tvivl om, at den awareness, 
som økologien oplever, og som ligger i tråd med den merværdi, der er i de 
økologiske produkter, vedvarende skal synliggøres. Og man skal samtidig 
fortælle om forskningsresultater og ny viden. For hvis vi ikke hele tiden får 
oplyst om økologien, har folk svært ved at forstå, hvorfor de skal betale den 
merpris”. 
 
Respondenterne peger på, at der bl.a. har været relevante kampagner for 
produktgrupper, som følges op af madopskrifter og besøg hos producenter 
og forarbejdningsvirksomheder, og hos Økologisk Landsforening bliver der 
kanaliseret penge til fx kødkampagner. En respondent fremhæver, at tilskud 
til informationsindsatser har været med til at sikre en almen viden blandt 
forbrugerne om, hvad økologien er, og en anden respondent mener, at der 
skal være en kampagne hvert tredje år, der informerer om, hvad økologien 
er, for man kan se effekten i Ø-mærkets høje kendskabsgrad på 95 pct. 
 
Respondenterne har også bemærkninger til svagheder i indsatsen, bl.a. ift. 
kvaliteten af informationsindsatsen: 
 
”Men er informationsindsatsen god nok? Det kan jeg ikke svare på, men 
måske skal man udfordre den. Det er bl.a. påfaldende, at NaturErhvervsty-
relsens undersøgelse blandt forbrugerne om, hvad Ø-mærket handler om, 
viser, at der er noget, der ikke ringer i den almindelige befolkning på trods 
af informationerne. Måske er det en dårlig informationsindsats eller også 
en meget stor udfordring”. 
  
En anden respondent påpeger, at tilskuddene ikke dækker egne arbejdsti-
mer ved fx markedsføring og informationsindsats, hvilket især er en udfor-
dring for de små virksomheder, mens de store virksomheder bare ansætter 
en person til at håndtere midlerne og markedsføre deres produkter. 
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I forhold til uddelingen af midler fremhæver én respondent, at der har væ-
ret meget magtkamp mellem Økologisk Landsforening og Landbrug & Føde-
varer for at få tilskudsmidler, hvilket klemmer andre organisationer. 
 
En respondent mener, at Økologifremmeordningens tilskud til markedsfø-
ring og information hidtil har været blandt de ordninger, som har båret 
væksten på hjemmemarkedet, bl.a. fordi man kunne få tilskud til store kam-
pagner. Men sådan er det ikke mere: 
  
"Det er en udfordring, at Økologifremmeordningen ikke længere fungerer. 
Det er en stor udfordring at det, som Økologifremmeordningen tidligere har 
kunnet ift. afsætning og information, er der ikke længere mulighed for i 
Økologifremmeordningen. Der er så meget projektadministration, detalje-
ræs og kontrol i NaturErhvervstyrelsens håndtering af ordningen, det har vi 
oplevet de sidste 7 år. I starten var ordningen meget resultatorienteret og 
gjorde, at man kunne fokusere på at skabe indsatser og effekter, men som 
årene er gået, er det blevet meget projekttungt og en vanvittig grad af kon-
trol og mangel på tillid. Håndteringen af ordningen har spillet fallit”. 

6.5.5. Øget afsætning af økologisk akvakultur 

Økologiske fisk og skaldyr er et nicheprodukt, men med markedsmæssige 
potentialer for vækst. Produktionen og afsætningen af økologiske akvakul-
turprodukter er klart stigende i udlandet, og herhjemme er der konkret in-
teresse for omlægning af bl.a. dambrug og linemuslingeanlæg til økologi. 
Der er dermed udsigt til vækst i produktionskapaciteten. Regeringen ønsker 
at øge eksportmulighederne for økologiske fisk og skaldyr samt at øge ek-
sponeringen af samme over for de danske forbrugere ved at synliggøre mu-
ligheden for at opnå støtte til afsætning af økologisk fisk og skaldyr. 
 
● Tre respondenter forholder sig til økologiske fisk og påpeger, at det er 

vigtigt at fremme økologiske fisk. 
● En respondent forholder sig generelt til tilskudsordninger til økologiske 

fisk. 

EVALUERING OG VURDERING 

Tre respondenter påpeger, at det er vigtigt at fremme økologiske fisk. 
 
Det er Operates vurdering, at økologiske fisk er et udfordrende område, der 
ikke vil have en mærkbar effekt på arealmålet. Omvendt har øget økologisk 
akvakultur gode potentialer både ift. eksport og ift. at udvikle økologiens 
produktionsgrene, ikke mindst set i lyset af at der allerede er interesse for 
omlægning til økologisk akvakultur. Fisk er dog generelt en udfordring at af-
sætte på det danske marked. 
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Udbygning 

To respondenter peger på, at der er en helt særlig og uhensigtsmæssig sta-
tus for økologisk fisk i det regelsæt, der ligger til grund for det økologiske 
spisemærke, hvor fisk ikke tæller med i det økologiske regnskab. Men det 
skal de, fremhæves det, for det er vigtigt at fremme økologiske fisk: 
 
”Det er en meget underlig regel. Man må som minimum kunne have en 
målsætning om 10 pct. økologiske fisk. Økologifremmeordningen er rigtig 
god og spændende, men det er ærgerligt, at vi ikke kan søge til fisk. Man 
kunne genindføre puljer, som man kunne søge til økologiske fisk, fx fra den 
gamle Innovationsfond fik vi penge til at udbygge produktionen markant og 
markedsføre os de sidste tre år”.  
 
Respondenten peger på, at det er svært at flytte detailhandlen og forbru-
gerne ift. nye produkter, at det er langt lettere for opdrætterne at ekspor-
tere de økologiske fisk, og det skaber nye muligheder for de danske op-
drætsprodukter, at man skiller sig ud som økologisk, når man skal ekspor-
tere. 
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6.6. Finansiering og økonomi 

Der foregår p.t. en reform af EU´s landbrugspolitik og forhandlinger af nye 
EU-forordninger ift. næste programperiode 2014-2020 – herunder en ny 
Landdistriktsforordning. Fremadrettede indsatser og finansiering inden for 
økologiområdet vil indgå i arbejdet med det kommende Landdistriktspro-
gram. Det giver mulighed for at se på, om de forskellige tilskudsordninger er 
hensigtsmæssige og støtter op om udviklingen af økologien, bl.a. hen imod 
en fordobling af det økologiske areal. 

6.6.1. En mere målrettet tilskudsmodel 

Fødevareministeriet har fået udarbejdet en analyse om rammevilkår for 
den danske økologiske jordbrugssektor og analyser af differentieret omlæg-
ningsstøtte. Den anbefaler bl.a. at bruge en del af midlerne fra omlægning-
stilskud til målrettede investeringstilskud, at der etableres en ny generel til-
skudsordning til kompensation for nedsat N-tilførsel, og at det bør overve-
jes at etablere en særlig arealtilskudsordning til økologisk frugt og grønt. 
 
● Ti respondenter forholder sig konkret til en mere målrettet tilskudsmo-

del. 
● Fem af dem nævner eksplicit behovet for at forny tilskudsordningerne 

og gøre dem mere målrettede. 

EVALUERING OG VURDERING  

Indsatsen for at forny tilskudsordningerne og gøre dem mere målrettede 
rammer ned i et konkret behov i sektoren, og der er flere forskellige kon-
krete forhold, som man med fordel kunne tilgodese i en ændring af tilskuds-
formerne. Et af dem er, at de nuværende tilskudsordninger er meget af-
grænsede og derfor dårligt tillader langsigtede planer eller indsatser over 
en længere periode – til trods for, at handlingsplanen løber til 2020. Et an-
det forhold er, at en stor del af midlerne reelt ikke lander hos de innovative 
mennesker i landbruget eller ude i virksomhederne, men derimod hos bl.a. 
dyre konsulenter. 
 
Operate vurderer, at økologiens udvikling i den nuværende finansielle situa-
tion er dybt afhængig af tilskudsordninger. Og der er bred enighed om, at 
tilskudsordningerne skal være mere målrettede. I den øvelse kan der være 
brug for at tænke helt nyt. Hvor er tilskuddene til detailhandlen, der skal 
drive markedsudviklingen? Skal der kunne gives tilskud til økologer, der ud-
fører en rolle ift. biodiversitet og naturpleje? Og kan man med tilskud di-
rekte til unge økologer, inden for rammer af EU, få dem til at investere i 
konventionelle gårde og omlægge?  
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Udbygning  

En respondent fremhæver, at det er et problem for økologien, at den kun 
lever på tilskud. Tilskud skal gives for at igangsætte aktiviteter og så lang-
somt fases ud, og driftstilskud skal man slet ikke have, for så er økologien 
afhængig af det. En anden respondent foreslår i den sammenhæng, at man 
i stedet for tilskud, kan udstede garantier, hvis risikoen er for stor, som fx 
Vækstfonden gør. 

Mange respondenter fremhæver forskellige administrative og bureaukrati-
ske udfordringer ved de nuværende tilskudsordninger, fx at de er meget af-
grænsede – 1-2 år – til trods for, at handlingsplanen er en 2020-plan. Det 
gør, at man fx ikke kan lave langsigtede planer, for man ved ikke, om man 
har midler om halvandet år, så ordningerne skal understøtte projekter, der 
følger indsatser over en længere periode.  
 
To respondenter påpeger, at det er problematisk med regler, som gør, at 
pengene ikke lander hos ildsjælene i landbruget eller ude i virksomhederne, 
men derimod hos konsulenter, som skal have 2/3 af beløbet, eller fx hos Vi-
dencenter for Landbrug, Økologisk Landsforening eller universiteterne:  
 
”Selvfølgelig skal dokumentationen osv. være i orden, men det er jo menne-
sker i primærerhvervene, der bør have hovedparten af kagen. Man skal 
have støtten helt ud til virksomhederne, støtte deres spidskompetencer og 
hjælpe dem med at organisere sig, så man får skabt noget på bundlinjen”. 
 
Lignende administrative uhensigtsmæssigheder fremhæves af to andre re-
spondenter. De peger dels på, at der er brug for mere smidige ansøgninger, 
fordi økologerne er låst i den form, de skal laves i, og det tager meget admi-
nistrationskraft – dels på, at puljerne er svære at overskue, selv for professi-
onelle aktører: 
 
”Især puljer fra NaturErhvervstyrelsen er svære i modsætning til midler fra 
Landbrug & Fødevarer. Man skal virkelig tænke over, at ansøgerne er inno-
vative mennesker, som kan gå kolde over sådan et bureaukratisk ansøg-
ningsforløb. Det vil være en fordel at samle midlerne i én pulje, hvor der bli-
ver kommunikeret meget klarere om, hvornår man kan søge, hvem der kan 
søge osv.” 
 
En anden respondent peger i den forbindelse på, at der er en kæmpe barri-
ere i forståelsen af regler og muligheder, og at landmanden har brug for 
hjælp, fordi lovgivningen bliver mere og mere kompliceret, jo mere kompli-
ceret hans produktion bliver: 
 
”Det offentlige er bange for at hjælpe landmændene med at finde løsninger 
og for rådgivningsrollen generelt. Men hele sagsbehandlingsleddet er jo 
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dem, der kender økologireglerne allerbedst, så det må der simpelthen fin-
des en løsning på. For i dag får landmændene at vide alt det, de ikke må, 
men ikke hvad de så skal gøre i stedet. I den kommunale sagsbehandling 
vedr. erhvervsudvikling er mange kommuner begyndt at uddanne deres 
personale til også at vejlede i at komme godt igennem alle reglerne”. 
 
Flere respondenter fremhæver forskellige specifikke områder, som bør til-
godeses i kommende tilskudsordninger, fx detailhandlen: 
 
”Indsatser og virkemidler er stort set kun rettet imod landmand og primær-
erhvervet – der er ingen muligheder for detailhandlen og senere led. Det er 
som om man tænker, at bare produkterne er lavet, så sælger de sig selv”.  
 
Og: 
 
”Vi har behov for en eller anden opstartspakke for unge økologer. Vi har 
simpelthen så mange gamle landmænd, og de har hverken det personlige 
eller faglige overskud til at lægge om. Hvis man kunne lave en startpakke til 
yngre, så de kunne hjælpe en ældre landmand med at lægge om, hvor han 
fx kunne få løntilskud til en ung landmand eller en særlig skatteordning, når 
han sælger gården videre til den unge”. 
 
Der er også respondenter, som fremhæver mere grundlæggende forhold, 
der bør tilgodeses i tilskudsordninger. To respondenter peger fx på en diffe-
rentiering mellem konventionelt og bæredygtigt landbrug og mere målret-
tede tilskud til økologerne, for udfordringerne er skævt fordelt: 
 
”Tilskud til ekstensivt landbrug skal kun kunne gives til økologer, for det vil 
hjælpe dem rigtigt meget. Det er en kæmpe udfordring, når man laver om-
lægningstjek, at man ikke har nogen økonomisk gulerod at give, som de 
konventionelle ikke kan få. Der er kun omlægningsstøtten. De andre ordnin-
ger kan konventionelle også søge. Så mange driver landbruget økologisk, 
men vil ikke have en autorisation, for der ligger ikke noget ekstra i det for 
dem, med mindre de kan afsætte deres produktion som økologi, og det kan 
man næsten kun, hvis man er mælke-eller svineproducent. Det gælder også 
for naturplejefolket, at mange driver deres arealer økologisk uden at være 
autoriserede”. 
 
Den anden respondent peger på, at en differentiering vil være et meget 
stærkt værktøj på den korte bane, som vil give flere økologiske arealer. 
 
I forlængelse heraf peger fire respondenter på, at tilskudsordninger ikke p.t. 
kan honorere den værdi, økologien tilfører ved fx naturpleje og rent drikke-
vand, men i og med produktionen er mere udfordret, er der et behov for at 
blive honoreret for de andre værdier: 
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”Der hvor det virkelig giver mening er, hvor man siger, at vi betaler nogen 
for at yde en indsats, der ikke kan internaliseres i prisen, fx en indsats for 
drikkevandet, og der er det jo oplagt at lave en målrettet regulering, hvor 
man giver støtte til indsatsen”. 
 
En af de fire respondenter fremhæver, at det store problem er at få place-
ret økologien ift. til landbrugsstøttens søjle 1 og søjle 2, for midlerne bliver 
bevilliget med forskellige formål i de to søjler: 

”Der er en risiko for, at økologien bliver naturpleje, men vi er altså stadig et 
produktionserhverv. Men vi vil også gerne levere noget tilbage for det, så 
naturplejen, grundvandssikring, fravær af pesticider – det skal alt sammen 
honoreres på en anden måde. Så meget mod skal politikerne have”. 
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6.7. Regulering 

Økologi er ikke statisk, og det er vigtigt, at produktionsformen fortsat udvik-
les. Økologilovgivningen er principielt harmoniseret på EU-niveau, men 
mange økologiregler fortolkes alligevel forskelligt i medlemslandene, lige-
som der er delområder af økologien, der er mangelfuldt reguleret. Regule-
ringen indenfor især miljø er i høj grad med til at forme landmændenes pro-
duktionsvilkår og har derfor også betydning for, hvor attraktivt det er at 
drive økologisk landbrug. 

6.7.1. Mere smidige miljøgodkendelser 

Det eksisterende miljøgodkendelsessystem er ikke alle steder tilpasset øko-
logiske bedrifter. I forlængelse af regeringens ønske om, at omlægning til 
økologisk produktion skal være så smertefri som mulig, er Miljøstyrelsen 
derfor bl.a. i gang med at udarbejde anmeldeordninger for både naturaf-
græsning og omlægning til økologisk svinebrug, som kan afhjælpe admini-
strative barrierer. Samtidig undersøges mulighederne for andre anmelde-
ordninger i takt med, at man får ny viden om fx emissioner fra økologiske 
husdyrbrug, og man søger desuden at forbedre vejledningstekster for at ty-
deliggøre, hvordan økologiske produktionsgrene anvender ansøgningssyste-
met bedst. 
 
● 12 respondenter forholder sig konkret til indsatsen for at smidiggøre de 

økologiske bedrifters miljøgodkendelser.  
● Halvdelen af dem fremhæver, at det er vigtigt at gøre miljøgodkendel-

serne mere smidige, bl.a. fordi reglerne er rigide og sagsbehandlingsti-
den vurderes til at være alt for lang, hvilket ifølge to respondenter gør, 
at grundlaget for ansøgningen forældes. 

EVALUERING OG VURDERING 

Det er vigtigt at gøre miljøgodkendelser mere smidige, bl.a. fordi reglerne i 
dag opleves som rigide, og fordi sagsbehandlingstiden er for lang. En sags-
behandlingstid for miljøgodkendelser på tre måneder som i Sverige vil blive 
oplevet som et fremskridt. Indsatsområdet er rigtigt, men resultaterne la-
der vente på sig, og anbefalingerne i Økologisk Handlingsplan 2020 er 
svage. Oplevelsen er, at økologien kommer til kort, når der skal arbejdes på 
tværs af ministerier og ressortområder. Der er ikke noget entydigt billede, 
når det gælder spørgsmålet om, hvorvidt miljøgodkendelserne særligt skal 
lempes for økologien, eller om det er tilstrækkeligt at arbejde med forbed-
ringer af rammevilkårene for landbruget generelt.  
 
Det er Operates vurdering, at lange sagsbehandlingstider, komplicerede mil-
jøgodkendelser, forskelligheder i forvaltningen og manglende sammen-
hænge på tværs af ressortområder reelt opleves som en barriere i landbru-
get generelt. Det er fremhævet af både Natur- og Landbrugskommissionen 
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og Erhvervspanelet for Grøn Omstilling, at der er behov for at sikre en mere 
overskuelig, smidig og ensartet forvaltning og intelligent regulering, hvor til-
ladelser eksempelvis kan gives med afsæt i BAT-standarder for økologisk 
produktion og sårbarhedskortlægning af den danske natur, hvor der er klar-
hed over, hvor naturen kan rumme det økologiske landbrugs ammoniak og 
det konventionelle landbrugs pesticider. Det er en indsats, hvor Økologisk 
Handlingsplan 2020 ikke kan stå alene, og hvor man samlet set ikke er nået i 
mål endnu. Hurtigere miljøgodkendelser vil kunne baseres på udlednings- og 
teknologikrav, som vil kunne gøre livet lettere for økologerne, uden kun at 
være møntet på økologien – og man fx kunne sammentænke indsatsen med 
omlægningstjek og i samarbejde med kommunerne se på, hvor omlægning 
kan støtte beskyttelsen af drikkevandsområder og naturområder, hvilket 
Natur- og Landbrugskommissionen anbefaler med afsæt i gode resultater 
fra et lokalt projekt i Lejre. 

Udbygning 

Flere respondenter peger på, at mere smidighed i miljøgodkendelsessyste-
met ikke kun er relevant for økologer, men for landbruget som sådan. Ge-
nerelt er det opfattelsen, at det er et vigtigt område, men at der endnu in-
gen effekter er at spore. Faktisk er holdningen, at handlingsplanen ikke gør 
nok: 
 
”Anbefalingerne vedrørende miljøgodkendelser var meget svag. Ministeriet 
kommer til kort, når de skal arbejde tværministerielt med økologien, og det 
endte med ikke at være noget særligt. Der bør være en kraftig bearbejdelse 
af miljøgodkendelser, for de sikrer økologerne mulighed for at udvikle sig”. 
 
Der er således point for tanken, men ikke udførelsen. Hvordan de mere smi-
dige miljøgodkendelser skal tilrettelægges er der mange fremadrettede bud 
på: To respondenter fremhæver, at økologien ikke må forfordeles – ”for 
økologerne kan også svine med næringsstoffer” – mens fire respondenter 
peger på, at der ligger større krav til de økologiske landmænd, og at det er 
vigtigt, at systemet signalerer, at man er glad for den indsats, økologerne 
gør og ikke læsser alle mulige uvæsentlige regler ned over dem.  
 
En del respondenter påpeger på forskellig vis udfordringerne med at be-
handle økologisk og konventionelt landbrug ens, når udfordringerne grund-
læggende er forskellige. En påpeger, at udfordringerne for konventionelt 
landbrug typisk er pesticider og dyrevelfærd, mens økologisk landbrug kan 
være udfordret på ammoniakudledningerne. Helt i forlængelse heraf påpe-
ger en anden respondent, at der er behov for tal for, hvilken belastning, der 
kan tåles i hvilke områder, da det vil skabe fundamentet for mere smidige 
regler og bedre natur. Og en tredje tager fat på det teknologiske grundlag 
for miljøgodkendelserne, hvor den manglende skelnen mellem konventio-
nelt og økologisk landbrug giver udfordringer:  
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”Der er ingen BAT for økologisk landbrug, man hænger i de samme regler 
som alle andre landmænd, og det er ikke rimeligt. Det burde give os en for-
del ift. miljøgodkendelser, at vi passer på jorden. Vi har kun et afsnit om ke-
mikalier i miljøloven, og det kan vi jo godt springe over, ellers har vi ingen 
fordele overhovedet”. 

6.7.2. Øget harmonisering af EU's økologiregler og kontrol 

Økologilovgivningen er principielt harmoniseret på EU-niveau. Uanset at 
det kan være svært at nå til enighed om regeludvikling medlemslandene 
imellem, er det regeringens holdning, at forskellighed i reglerne som ud-
gangspunkt ikke er vejen frem, da det skaber ulige konkurrencevilkår og kan 
forvirre forbrugerne. Regeringens overordnede mål er derfor at få en større 
grad af harmonisering af økologireglerne på EU-niveau og samtidig sikre, at 
kvaliteten i reglerne opretholdes på et højt niveau. Regeringen arbejder li-
geledes for at få implementeringen af kontrolsystemet ensrettet – uden at 
gå på kompromis med en gennemgående høj kvalitet i kontrollen. Desuden 
vil regeringen give kontrol af dyrevelfærd et øget fokus, hvilket forventes 
blandt andet at medføre en øget tillid til økologimærket. 
 
● 21 respondenter forholder sig konkret til øget harmonisering af EU’s 

økoregler og kontrol. 
● Seks respondenter er ubetinget positive over for indsatsen for øget har-

monisering, mens syv respondenter peger på både på fordele og ulem-
per, og fire er negative. 

EVALUERING OG VURDERING  

Indsatsen for at øge harmoniseringen af EU’s regler og kontrol optager re-
spondenterne, og der peges på, at harmonisering er afgørende for vores 
konkurrenceevne og hele grundlaget for afsætningen af økologiske varer. 
Det handler dog også om at få regler andre steder i verden til at ligne vores 
og dermed øge den generelle udvikling af økologi. Mange respondenter pe-
ger på svagheder ved harmoniseringen, fx at økologien i EU er cementeret 
til det danske 1992-niveau, og at økologien er gået i stå. Det risikerer bl.a. 
at udfordre forbrugertilliden. Der er uenighed om, hvorvidt Danmark skal 
lave særregler eller ej – det vil på den ene side hæmme vores udvikling, 
men på den anden side, påpeges det, er det fint med fælles EU-regler som 
grundlag, men der skal også være mulighed for at lægge ovenpå, så man 
også bevarer noget kultur og forskellen til konventionelle landmænd. Det 
fremhæves, at man med fordel kunne skelne mere imellem dyrkningsregler 
og de bureaukratiske regler ift., hvad økologi er. 
 
Det er Operates vurdering, at der i vid udstrækning er forståelse for, at øko-
logien skal udvikles inden for EU, men som med andre reguleringsmæssige 
områder inden for EU er der behov for i højere grad at italesætte fordelene 
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ved en europæisk regulering af økologien, fx ift. til eksport og den generelle 
forøgelse af bl.a. naturpleje. Samtidig er der behov for på alle områder at 
identificere og sikre muligheder for, at Danmark stadig kan udvikle økolo-
gien til trods for harmoniseringen. Det er ikke mindst afgørende for at fast-
holde forbrugertilliden og forbrugernes vilje til at betale en merpris, og for 
positioneringen ift. til det konventionelle landbrug. Store udfordringer kræ-
ver alternative løsninger, og man kunne fx overveje på EU-plan at gøre om-
lægningsmad salgbart – uden dog at lave en discount økologi eller forvride 
konkurrenceforhold – hvilket også ville komme danske økologer til gode og 
samtidig kunne rumme forskellen i landenes udvikling. 

Udbygning  

Seks respondenter er ubetinget positive overfor øget harmonisering, og pe-
ger på, at det er afgørende for vores konkurrenceevne og hele grundlaget 
for afsætningen af økologiske varer, både inden for EU, men også ift. at få 
regler andre steder i verden til at ligne vores: 
  
”Lokalt producerede varer har ikke noget med landegrænser at gøre mere. 
Vi må se at få harmoniseret det, så fx gødningsregler ikke fortolkes forskel-
ligt, og økologisk honning ikke produceres anderledes i Sverige og Tyskland. 
Det har en stor mental betydning, når folk føler, at vi ikke spiller på samme 
bane, det må man kunne finde ud af”. 
 
To af respondenterne fremhæver, at vi ikke skal lave særregler i Danmark, 
for det vil hæmme vores udvikling, for danske varer kan ikke opretholde 
merpriser alene på grund af særlige vilkår, vi selv har fundet på. Og en re-
spondent efterlyser, at der er samme kontrol og samme sanktioner i hele 
EU. 
 
To respondenter fremhæver, at der fx på frugt-og bærområdet er EU-regler, 
som bliver fortolket forskelligt og dermed giver avlerne store udfordringer 
ift. gødning, hvor noget må bruges i Tyskland, men ikke i Danmark. Her på-
peges det, at der er brug for mere regulering og harmonisering. 
 
Heroverfor peger syv respondenter både på fordele og ulemper ved øget 
harmonisering, fx at harmonisering er rigtigt fornuftigt ift. eksport, men hvis 
det betyder, at man fx ikke kan bruge lokale sorter, er det skidt. På den an-
den siden fremhæver en respondent, at der også er en styrke i ikke at har-
monisere, for strammere regler gør Danmarks omdømme i udlandet bedre. 
I forhold til pointeringen af, at Danmark ikke bør have særregler, peger tre 
andre respondenter på, at der gerne må være forskellige vilkår i landene, så 
man også bevarer noget kultur, og med afsæt i EU’s regler som mindstemål 
kan have stramme regler og dermed bevare forskellen til konventionelle 
landmænd: 
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”Der skal vi have modet til at markere os på de ting, vi sætter højt. Fælles 
EU-regler er fint som grundlag, men der skal også være mulighed for at 
lægge lidt oven på”. 
 
På samme måde kan harmoniseringen være med til at give et generelt eu-
ropæisk løft for klima og natur, som Danmark med sin baggrund og udvik-
ling kan være med til at drive – afhængig af hvilket niveau, man harmonerer 
efter: 
 
”EU er jo et rigtigt godt regi, der kan være med til at løfte nogle af de andre 
lande for at få en bedre biodiversitet og højere vandkvalitet, og det er fint, 
hvis Danmark kan være med til at skubbe på dem. Men vi har samtidig også 
en bekymring for, at Danmark er for langt fremme ift. mange andre lande, 
og vi skal jo ikke trækkes ned”. 
 
Også tre andre respondenter nævner de forskellige rammevilkår for økolo-
gien rundt om i EU som en udfordring, der ikke må stå i vejen for, at vi kan 
udvikle os i Danmark, og hvor vi skal smidiggøre det videre arbejde med re-
gelsæt. Herover fremhæver to andre respondenter imidlertid, at der i Dan-
mark er en vis modstand på nationalt plan imod at gøre noget ved den 
manglende dynamik i regelgrundlaget som en konsekvens af harmoniserin-
gen: 
 
”Danmark er lidt duksen, når det gælder lovgivning, det hører man ofte, og 
det virker som om, at andre lande er bedre til at finde smutveje i lovgivnin-
gen, som ikke skaber problemer, men hvor vi måske herhjemme er hurtige 
til at sige: Det kan man ikke! Det gælder både den lovgivning, der udstikkes 
af EU, men også vores lokale fødevarekontrol og planloven”. 
 
Respondenterne peger her på, at harmoniseringen både giver vigtige for-
dele for økologien, men også store udfordringer, når landenes baggrunde er 
så forskellige, men inden for rammerne er der rum for at mindske disse ud-
fordringer.  
  
Tre respondenter kommenterer forholdet mellem det danske Ø-mærke og 
EU’s økologo, hvor to respondenter fremhæver, at EU’s økologo ikke må er-
statte det danske Ø-mærke, mens en anden peger på, at EU’s økologo er 
fint og genkendeligt. 
 
Fire respondenter påpeger, at økologien er gået i stå som følge af harmoni-
seringen: 
 
”Harmoniseringen river alle sig i håret over. Det er kompliceret både juri-
disk og teknisk og ift. interesser. Det nytter ikke noget, at vi har en økologi-
forordning, der gør det for svært at blive økolog, og at der er regler, der 
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ikke løfter økologien, så den kan udvikle sig. Der kommer en form for stiv-
hed og træghed, og vi har svært ved at se, hvordan vi skal håndtere det. No-
get tyder på, at vi er ved at få en økologi, der kommer til at gå lidt i stå. For 
de nye lande, der er kommet ind i EU, har en helt anden mulighed for 
vækst, for de er ikke så regulerede, og det kan man ikke harmonisere uden 
at ødelægge udviklingen”. 
 
En anden af respondenterne peger på, at EU-harmoniseringen har sat ud-
viklingen af økologien i stå, og at det er dybt problematisk for økologisk 
landbrug at have så ufleksible regler. Det fremhæves også, at den europæi-
ske landbrugspolitik er med til at stille økologien ringere, fordi det konventi-
onelle landbrug ikke skal betale for udledning af pesticider osv.   
 
Tre respondenter peger på en konkret risiko ved, at økologien går i stå eller 
bliver for udvandet: 
 
”Når man arbejder med total harmonisering, går udviklingen i stå. Det bliver 
mindste fællesnævner, og vi risikerer derfor at udfordre forbrugertilliden, 
for vi kunne i princippet gøre det bedre”.  
 
Og    
 
”Der ligger en udfordring i at blive ved med at holde barren højt for det 
økologiske regelsæt og økologiske produkter, så de til stadighed er i over-
ensstemmelse med forbrugernes forventninger om, hvad økologien er og 
skal kunne. Efter vi er kommet under EU’s fælles lovgivning, sker der meget 
lidt”. 
 
En respondent peger på, at der er to slags regler, som man med fordel 
kunne skelne mere imellem: 
 
”Det ene er dyrkningsregler, hvor vi må være meget faste i kødet med hen-
syn til dyrevelfærd og miljø, og så er der de bureaukratiske regler ift. hvad  
økologien er. Og her kunne man godt være meget fleksible og i højere grad 
adskille reglerne. Jeg ville fx godt købe omlægningsmad, for i Danmark tillod 
vi også i starten en procentdel af fx konventionelt foder, men det har vi nu 
strammet. Så vejen hen imod en ideel økologi kunne man godt have med – 
men selvfølgelig med et minimum af ting, der skulle opfyldes”. 
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6.8. Forskning og uddannelse 

Forskning og udvikling udgør et centralt fundament for videreudviklingen af 
den økologiske sektor og dermed for at nå det politiske mål om en fordob-
ling af det økologiske areal inden 2020. Handlingsplanen indeholder derfor 
forskellige indsatser, der både retter sig imod at øge kompetencerne og vi-
den hos dem, der bl.a. håndterer og forarbejder fødevarer og imod at øge 
fundamentet for at udvikle økologien, herunder produktudvikling. 

6.8.1. Mere økologi på skemaet i fødevareuddannelserne 

Uddannelse inden for landbrug og fødevarer udgør styrken og grundlaget 
for sammenhængen i kæden fra jord til bord. For at lykkes med grøn omstil-
ling må uddannelsesområdet inddrages. Fra skoleåret 2012-13 indgår øko-
logi i større omfang i landbrugsuddannelsen og helt konkret i kompetence-
målene for hovedforløbet i uddannelsen. Regeringen ønsker også at styrke 
økologi og bæredygtighed på fødevareuddannelserne, og har derfor vedta-
get en indsats, der bl.a. skal kortlægge økologi i fødevareuddannelserne for 
at tydeliggøre, hvordan fødevareuddannelserne kan bidrage til at realisere 
økologisk omstilling i Danmark, fx med efteruddannelse og udvikling af un-
dervisningsmaterialer. Samtidig etableres bl.a. en arbejdsgruppe under 
Madkulturen om økologi i fødevareuddannelserne. 
 
● Seks respondenter forholder sig konkret til mere økologi på skemaet i 

fødevareuddannelserne.  
● 14 respondenter forholder sig til økologi på skemaet i uddannelser ge-

nerelt – og kommenterer dermed i lige så høj grad på status for økolo-
gien på landbrugsskolerne. 

EVALUERING OG VURDERING 

Respondenterne fremhæver, at det er en positiv indsats, men at der er brug 
for mere – og bedre – uddannelse og information om økologi generelt på 
uddannelsesinstitutioner, ikke mindst på landbrugsuddannelserne. Børn og 
unge skal lære mere om deres mad, bl.a. at den er organisk, og udbuddet af 
økologi på landbrugsskolerne er stadig mangelfuld og underprioriteret. Det 
fremhæves dog også, at der mærkes en stigende interesse blandt land-
brugseleverne, men indsatsen skal styrkes, især set i lyset af en generel ud-
fordring, der handler om at løfte niveauet af viden, uddannelse og doku-
mentation for at vise, hvorfor man skal vælge økologien. Der bliver peget 
på, at uddannelserne også skal indeholde gode oplevelser med økologien, 
men for at hæve undervisningens kvalitet og omfang, må man tænke i 
forskningsprogrammer og undervisningsformer 
 
Det er Operates vurdering, at det er rigtigt også at styrke økologien på føde-
vareuddannelserne ikke mindst set i lyset af handlingsplanens andre kon-
krete indsatser, der involverer køkkenpersonale og forarbejdningsindustrien. 
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Det er dog vigtigt samtidig at evaluere og følge op på de øvrige søsatte ud-
dannelsesaktiviteter, ikke mindst på landbrugsskolerne, for dels at sikre, at 
kvaliteten og udbuddet er tilpasset eleverne, dels for at erfaringer kan deles 
mellem de forskellige uddannelsesaktiviteter. Derudover det vigtigt at lade 
uddannelsesudbuddet ledsages af en styrket generel kommunikation om 
økologien ikke mindst i lyset af forskellen til det konventionelle landbrug. 

Udbygning  

Seks respondenter forholder sig konkret til mere økologi på skemaet i føde-
vareuddannelserne, og de fremhæver alle, at det er en positiv indsats, ikke 
mindst fordi økologien er en udfordring: 
 
”Når man arbejder med økologi, skal man faktisk være rigtigt dygtig, for der 
er ikke de samme hjælpemidler, hvis det går galt. Det samme gælder i føde-
vareuddannelserne, så der skal skabes noget prestige i det, for man skal 
være en rigtigt dygtig håndværker og sørge for mindre madspild osv. Økolo-
gien er vel kun for den bedste fjerdedel – er du god nok til at være med, 
kunne man spørge de unge”. 
 
Tre respondenter fremhæver, at der også skal mere økologi ind generelt i 
alle uddannelser, fx i det almindelige skolesystem, for at børn og unge kan 
lære mere om deres mad, bl.a. at det er organisk. Det nævnes også, at der 
er brug for mere uddannelse i økologi i hele sektoren: 
 
”Vi har en udfordring, der handler om at løfte niveauet af viden, uddan-
nelse og dokumentation for at vise, hvorfor man skal vælge økologien. Men 
også uddannelse i økologi generelt i hele sektoren har brug for et løft. Skal 
undervisningens kvalitet og omfang hæves, så skal vi op i helikopteren og 
tænke i nye forskningsprogrammer og undervisningsformer. Efteruddan-
nelse eller teaching teachers er nødvendigt”. 
 
Ud over fødevareuddannelser og uddannelsessystemet generelt, fremhæ-
ver ni respondenter landbrugsskolerne og bl.a. den indsats, der pågår for at 
hæve niveauet af økologi i undervisningen.  
 
Fire respondenter peger på, at der stadig er store udfordringer med økolo-
giens tilstedeværelse på landbrugsskolerne, og to af dem fremhæver, at 
økologien på landbrugsskolerne er mangelfuld og underprioriteret: 
 
”Den nuværende landmandsuddannelse er noget af det tyndeste, jeg har 
oplevet. Regulært set er den en specialarbejderuddannelse, hvor man ud-
danner sig i svin, kvæg osv. og ikke behøver at beskæftige sig med jorden, 
geografi osv. Det er meget langt fra den oprindelige bondeuddannelse. Ud-
dannelsen i dag er bygget til store svineproducenter, store mælkeproducen-
ter og store planteavlere. Man har lagt to uger med økologi ind ud af 56 
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uger – og de er øvrigt taget fra noget af den anden uddannelse. Der er brug 
for et økologisk speciale på landsmandsuddannelsen, der bl.a. handler om 
jordens udvikling og cyklus, om frugtbarhed og økologi". 
 
To andre respondenter kan se lyspunkter på trods af udfordringerne – den 
ene peger på, at landbrugsskolerne kun har økologi på skemaet, fordi de 
skal, men mange elever synes, det er rigtigt godt og en øjenåbner for dem.  
 
Den anden påpeger, at økologien allerede er på landbrugsskolerne, men 
det er vigtigt at sikre kvalitet i undervisningen, for nogle skoler tager det su-
per seriøst, og andre klarer det med venstre hånd og gør dermed så mere 
skade for økologien end gavn: 
 
”Det er vigtigt, at uddannelsen også indeholder gode oplevelser med økolo-
gien, hvor man fx sender eleverne ud til økologerne, så de kan se moderne 
landbrug med spændende udfordringer og engagerede landmænd. Det vil 
rykke deres fordomme”. 
 
Yderligere to respondenter fremhæver, at der er begyndt at ske noget på 
undervisningsområdet på landbrugsskolerne, hvor man er begyndt at 
snakke mere om forskellen på økologisk og konventionelt landbrug og ikke 
kun om kvantitet, men også om kvalitet i landbrug: 
 
”Der er kommet en ny forståelse og interesse for økologien på landbrugs-
skolerne og blandt eleverne, det kunne vi også se til den seneste økologi-
kongres, hvor der var ca. 300 landbrugselever med. Information om økologi 
i skolerne er relevant. Der bliver brugt en del på det, og der bliver sat en 
indsats ind på fx landbrugsskoler, men det skal forstærkes”. 
 
I forlængelse heraf peger to andre respondenter også på behovet for at 
sikre økologien i uddannelser og informere om økologisk produktion over-
for både landbrugsskoleelever, forbrugerne og konventionelle landmænd. 
De fremhæver, at hvis man skal sikre en større omlægning, skal man sikre 
en større forståelse for, hvad økologi reelt er, for der er stadig mange fore-
stillinger og mytedannelser, der trænger til at blive nuancerede. 

6.8.2. Forskning og udvikling i økologi 

Forskning og udvikling udgør et centralt fundament for videreudviklingen af 
den økologiske sektor og dermed for at nå de politiske mål om fordobling af 
det økologiske areal inden 2020. Forsknings- og udviklingsindsatsen skal 
være med til at styrke den økologiske produktions konkurrencedygtighed 
og videreudvikle økologiens rolle som leverandør af samfundsmæssige go-
der, herunder miljøhensyn og dyrevelfærd.  
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Forskellige forskningsprogrammer understøtter forsknings- og udviklings-
indsatsen, herunder Organic RDD, som rummer en række økologiprojekter 
under hovedtemaerne Vækst, Troværdighed og Robuste Systemer, og 
GUDP-programmet, som har givet tilsagn til en række økologiske projekter. 
Alle projekterne har stort fokus på praktisk anvendelse gennem sammen-
hæng mellem forskning, udvikling og demonstration. 
 
● 21 respondenter forholder sig konkret til indsatsen for forskning og ud-

vikling i økologi. 
● 12 respondenter fremhæver, at GUDP-programmet har stor betydning, 

mens fem respondenter påpeger, at forskningsindsatsen er vigtig eller 
god. 

EVALUERING OG VURDERING  

Mange respondenter har kritiske kommentarer til den samlede forsknings-
indsats, men de er samtidig meget optaget af området. Omvendt er der 
mange positive kommentarer til forskningsprogrammerne, hvor GUDP- og 
Organic-programmerne fremhæves som meget betydningsfulde og med et 
godt og relevant fokus på indsatser, der gavner rigtigt meget, og hvor hele 
fødekæden er tænkt ind sammen med en synliggørelse af resultatet. 
Respondenterne påpeger flere svagheder ved GUDP-programmet, hvor den 
største er det svære forhold mellem det forretningsmæssige element og 
reel økologisk forskning, som bl.a. giver problemer i udvælgelsen af projek-
ter, hvor det forretningsmæssige fylder for meget og gør det svært at lave 
demonstrationsaktiviteter og ikke mindst reel forskning. Respondenterne 
påpeger, at ICROFS’ vigtige position som center for økologisk forskning ud-
fordres af GUDP-bestyrelsen, som har en anden dagsorden og ikke ved no-
get om økologi eller kender forskningsbehovet, hvilket er problematisk, dels 
fordi mængden af økologiforskning i Danmark er lille, dels fordi GUDP-pro-
grammet er uegnet til at hjælpe med at udvikle økologien på kritiske områ-
der. Der efterspørges, at der sikres forskningsmidler til især grundforskning 
og forskning i den langsigtede udvikling af økologien. 
 
Det er Operates vurdering, at forskning er udfordret i økologisektoren. 
GUDP fungerer, og det er afgørende for økologien at sikre indsatser, der 
netop kan adressere konkrete udfordringer i produktionen, og som samtidig 
munder ud i praktiske løsninger. Men i forskningens værdikæde er det op-
fattelsen, at der ikke bliver forsket nok i økologi, hvilket også var en af de 
gennemgående konklusioner i delrapport 1 – at der skal ske en større forsk-
nings- og udviklingsindsats for at fremme økologiens produktionsvilkår og 
dels gøre sektoren mere leveringsdygtig ift. forbrugernes efterspørgsel, dels 
gøre de økologiske landmænd mere selvforsynende og samtidig mindske 
usikkerheden ved den økologiske produktion. Samtidig har økologisektoren 
brug for opdateret viden. På forskningsområdet burde det kunne lade sig 
gøre for staten at gøre en stor forskel for økologien og sikre både mindre, 
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konkrete, forretningsfokuserede projekter og det lange forsknings- og udvik-
lingstræk, der skal udvikle sektoren og løse de grundlæggende udfordringer. 

Udbygning  

Der er generelt mange kritiske kommentarer til forskningsområdet, der 
både går overordnet på den samlede indsats og konkret på de enkelte pro-
grammer, men det er samtidig et område, der optager respondenterne. 
Omvendt er der også mange positive kommentarer til især GUDP-program-
met.  
 
Fem respondenter påpeger, at forskningsindsatsen er vigtig eller god og af 
og til leverer resultater, som viser nogle af de rigtige ting. Men fire respon-
denter mener, at Danmark ligger nogle mio. under indsatsen for et par år si-
den, og at man ikke gør nok: 
 
”Hvis man ser på målet om en fordobling af arealet, er et af midlerne, at vi 
hjælper den offentlige forskning, og den skal være proportional med den in-
tensitet, man ønsker at skabe en udvikling med. Så man skal re-prioritere, 
så både forskning og uddannelse er langt mere rettet imod at understøtte 
2020-målsætningen”.  
 
En respondent fremhæver, at den økologiske forskning drukner i mængden 
og ikke fylder så meget som den konventionelle, mens en anden peger på, 
at det er en svaghed, at der sker for meget bagudrettet forskning efter 
landmanden har fundet ud af en eller anden løsning ude i bedriften, hvoref-
ter man starter med at forske i det. Det vil være bedre, hvis man i stedet fik 
kanaliseret flere udviklingsmidler helt ud til landmændene, som er dem, der 
får idéerne. En tredje respondent peger på, at forskningen rettet imod mar-
kedet og forbrugerønsker slet ikke har leveret information, som økologerne 
kan bruge ift. afsætning og markedsføring.  
 
Tre respondenter forholder sig konkret til de to Organic-programmer, der 
bliver fremhævet som meget relevante, for det er bl.a. vigtigt, at Danmark 
har mulighed for at byde ind i den internationale sammenhæng via Core Or-
ganic, der giver synergi mellem landene. Der efterspørges samtidig, at Orga-
nic RDD får en væsentlig større plads, fordi der er mange ting at styrke i 
forskningssammenhæng, og det er forskningsprogrammernes fortjeneste, 
at økologien er så langt fremme, som vi er i dag; 
 
”Vi fik lavet en evaluering sidste år, og den viste en enorm effekt af Organic 
RDD-programmet ift. primærsektoren, ude på markerne og i stalden, bl.a. 
fordi forskningen har været meget tæt på landmændene og erhvervet, og 
fordi vi sørger for, at der bliver formidlet viden, hvilket alt sammen har gjort 
det relevant. Der har været meget stor søgning til programmerne”. 
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Heroverfor fremhæver 12 respondenter, at GUDP-programmet er godt og 
har stor betydning, og de peger til sammen på en lang række styrker ved 
forskningsprogrammet. Blandt andet fremhæves det, at man med GUDP 
kan lave basisting og små indsatser, der gavner rigtigt meget, og at hele fø-
dekæden er tænkt ind i projekterne plus en praktisk demonstrationsdel, 
hvor man skal synliggøre resultatet af forskningen, og det betyder samtidig, 
at projekterne involverer mange forskellige aktører. Og så skaber GUDP-
projekterne troværdighed: 
 
”Det er min oplevelse, at GUDP-projekterne har stor effekt. Det har også 
betydning, når man skal låne penge i banken, at man kan fremvise forsk-
ningsresultater. Men også fordi vi hele tiden må blive bedre – vi har ikke 
øget udbyttet på de økologiske kornmarker, og dyrevelfærden skal vi også 
se på, men det kommer ikke, hvis ikke der er GUDP-midler til det. Det star-
ter på universiteterne og ender hos landmanden, og det går egentligt ret 
hurtigt”. 
 
En respondent roser GUDP-sekretariatet for godt og professionelt arbejde, 
og en anden respondent fremhæver, at GUDP-programmet især er vigtigt 
for økologisk frugt og grønt, fordi al forskning i frugt og grønt er under pres 
og desværre nok bliver udfaset. Men en dansk produktion af frugt og grønt 
skal understøttes af forskning, og der er heldigvis mange projekter, der 
handler om frugt og grønt. 
 
Der bliver dog også fremhævet svagheder ved GUDP, fx at projekterne ofte 
er ret komplicerede, og at resultaterne kunne være mere kvalificerede, hvis 
projektdeltagerne havde talt mere sammen. Én respondent oplever en 
skævvridning i GUDP-programmet på tværs af værdikæden, hvor mange 
midler lander hos primærsektoren, men var givet bedre ud til generiske 
projekter, og en anden respondent mener, at der ikke er midler nok. Det 
bliver også påpeget, at der mangler uvildighed i uddelingen af midlerne: 
 
"De mennesker, der skal tildele midler i fondene er i så stor indbyrdes kon-
kurrence med hinanden, at det reelt foregår som et spil mellem de store or-
ganisationer i stedet for med øje for udvikling". 
 
Men den største svaghed, respondenterne peger på ved GUDP-program-
met, er i forholdet mellem det forretningsmæssige element og reel økolo-
gisk forskning: 
 
”GUDP er jeg ikke så begejstret for, for man kan ikke både lave reel forsk-
ning plus et produkt inden for den periode. Projekterne bliver meget kun-
stige af at forsøge på at beskrive et decideret problem, løse problemet og 
samtidig føre et produkt på markedet. Det er der ikke tid til”. 
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Flere respondenter peger på, at problemet ligger i udvælgelsen af projek-
ter, hvor både ICROFS og GUDP-bestyrelsen er med til at vælge, men har 
hver sin dagsorden. Fire respondenter mener, at det forretningsmæssige 
fylder uhensigtsmæssigt meget, og det gør det svært at få lov til at arbejde 
med demonstrationsaktiviteter. Tre af dem fremhæver, at GUDP-bestyrel-
sen vil bestemme over den økologiske forskning og blander sig i ICROFS’ ud-
vælgelse af projekter, hvilket er problematisk, fordi bestyrelsen er erhvervs-
folk og ikke ved noget om økologi.  
 
To respondenter fremhæver, at det er afgørende, at der er en massiv ind-
sats inden for forskning og uddannelse, som understøtter den økologiske 
udvikling, og at den er koordineret i ICROFS, der har dybe rødder i alle 
forskningsinstitutioner i DK: 
 
”Men vi har et alvorligt problem med, at den model er udfordret af GUDP, 
som vil bestemme mere over den økologiske forskning, men vi har skrevet 
ind i fundamentet, at ICROFS bestemmer”.  
 
Samtidig er økologi en delpulje under GUDP, så når det ikke er økologer, der 
tildeler midlerne, er det et problem: 
 
”GUDP-bestyrelsen har en idé om, at projekterne skal ligne hinanden og alle 
have stort fokus på udvikling af konkrete produkter og en forretning, men 
det er forkert. Vi har ikke masser af økologiforskning, så det er i GUDP-pro-
jekterne, at vi skal sikre økologisk forskning. Så ICROFS skal være meget 
mere med i vurderingen af, hvad det er for kriterier, vi vælger projekter ud 
fra. For ICROFS er ude i erhvervet og ved, hvor der er behov for forskning". 
 
I forlængelse heraf fremhæver to respondenter, at den meget forretnings-
mæssige tilgang til projekterne gør GUDP-programmet uegnet til at hjælpe 
med at udvikle økologien på kritiske områder, fx at hjælpe økologien til at 
levere på de fælles goder, altså fx dyrevelfærd, miljø og klima: 
 
”Den væsentligste svaghed er, at hvis GUDP er noget, der skal udvikle øko-
logisk landbrug, gør den meget forretningsmæssige tilgang det svært at 
gennemføre. For selv projekter, der er meget vigtige og relevante for værdi-
erne i økologisk landbrug, bliver afvist, hvis de ikke er meget forretningsori-
enterede”. 
 
Én respondent påpeger herover eksplicit, at det er super med fokus på for-
retningsmodeller. 
 
Netop forskning i det, som økologien kan, og synliggørelse af økologiens 
værdiskabelse bliver efterspurgt af tre respondenter:  
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”Vi har jo brugt utroligt få ressourcer på at definere sundhedsværdien i øko-
logisk mælk, og så kommer der pludselig nogen på banen og siger, at mælk 
er usundt. Vi har ikke gjort nok ved at fremhæve, hvorfor det er sundt, selv 
om vi har produceret økologisk mælk i 30 år. Så vi skal forske i de para-
metre, der kan synliggøre værdien, men også hvordan vi hele tiden kan gør 
det bedre”. 
 
En af de tre respondenter peger på, at der i mange år har været forsknings-
programmer, der fokuserede på økologiens bidrag til fælles goder som 
klima og rent drikkevand, men det er blevet sværere at finansiere i dag, og 
det er ærgerligt: 
 
”Uden det har man ikke markedsopbakning om fem eller ti år, for den tro-
værdighed økologien har i dag, blev jo skabt gennem de sidste 15-20 år, og 
det er vigtigt, at vi bliver ved med at sørge for det grundlag”. 
 
I forlængelse heraf peger tre respondenter på, at der skal sikres yderligere 
forskningsmidler til især grundforskning, for der mangler stadig nogle mere 
dybdegående faglige udviklingsmuligheder i de nuværende planer, og for-
skerne er ærgerlige over, at de ikke kan komme til at forske mere i økolo-
gien: 
 
”Og det synes jer er en skam, for der findes ikke særligt mange rene forsk-
ningsprogrammer. Bestyrelserne er også hardcore forretningsmænd, der 
kigger på forretningsplaner. Det er fint, men forskerne skal have lov til at 
forske. Meget grundforskning er jo fælles for landbruget, men vi har også 
helt konkrete udfordringer, som vi har brug for at løse for at videreudvikle 
økologien og adskille os. De økologiske forskere vil gerne og de er i tæt dia-
log med erhvervet, så der er meget kort vej fra teori til praksis, og det er 
unikt for Danmark”. 
 
Det er især ift. de store sten i skoen, som økologien har svært ved at løse, at 
der mangler forskning og udvikling, fx ift. næringsstofudviklingen og recirku-
lering, som kræver en stor faglig indsats, hvilket to respondenter peger på, 
men også fx økologiske sorter og dyrkningsområder, så man forfiner dem 
og gør dem bedre. Det bliver dog påpeget, at de store emner tit bliver skub-
bet til side til fordel for mere konkrete projekter, og en respondent frem-
hæver, at det er trist, at man ikke har løftet det videre og også tænker på 
den langsigtede udvikling af økologien. 
 
Selv om flere respondenter nævner, at forskerne er ærgerlige over, at de 
ikke kan forske mere i økologien, fremhæver en anden respondent, at øko-
logien ikke er et yndet fokusområde på universiteterne: 
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”I forskningens verden er økologien tålt, men ikke elsket. Det skal der laves 
om på. Den skal være lige så værdifuld og prestigefyldt som andre områder. 
Der er brug for, at KU styrker indsatsen, fx ved at økologien igen kommer til 
at være en meget tydelig pind i en strategi, og at AU i højere grad bliver i 
stand til at styrke deres undervisning og muligheden for at tilbyde en mere 
praksisnær og perspektivrig undervisning”. 

6.8.3. Styrket samarbejde om sortslovgivningens betydning for 
det økologiske og konventionelle jordbrug 

EU-lovgivningen på området er under revision, og EU-domstolen peger på, 
at den gældende sortslovgivning er i strid med grundlæggende EU-retsprin-
cipper. Der er derfor behov for en afklaring af de danske holdninger forud 
for forhandlingerne om en ny EU-lovgivning. Økologerne er kritiske over for 
den gældende EU-lovgivning om markedsføring af moderne plantesorter og 
frø, bl.a. fordi den forhindrer handel med genetisk heterogene sorter, som 
ifølge økologerne vil give større dykningssikkerhed. Regeringen vil arbejde 
for, at lovgivningen ændres, så det bliver muligt at producere og handle 
mindre ensartede sorter – herunder at der bliver indført nye EU-regler, som 
muliggør markedsføring af økologiske, genetisk diverse plantesorter. Indsat-
sen skal ske i samarbejde med erhvervet, og indeholder bl.a. en temadag 
om sortslovgivningens og EU-domstolens verserende sags betydning for ud-
viklingen af det konventionelle og økologiske jordbrug. 
 

● Otte respondenter forholder sig konkret til indsatsen for et styrket sam-
arbejde om sortslovgivningens betydning for det økologiske og konven-
tionelle jordbrug. 

● Seks respondenter fremhæver, at tilskuddet til sortsudvikling og -af-
prøvning er en god eller vigtig indsats. 

EVALUERING OG VURDERING 

Respondenterne vurderer indsatsen som god og forventer, at den vil være 
med til at udvikle økologien. Projekterne med sortsafprøvning bliver brugt, 
og der bliver udviklet gode ting, som vil gavne økologien, og det fremhæ-
ves, at indsatsen bør styrkes, men at der skal være fokus på økologien. Det 
fremhæves også, at EU er en barriere for udviklingen.  
 
Det er Operates vurdering, at indsatserne for samarbejde om sortslovgivnin-
gen og udvikling af både nye sorter og proteinafgrøder er helt rigtige for at 
skubbe økologien videre, og der ligger et stærkt politisk signal i at indskrive 
dem som selvstændige indsatser i handlingsplanen. Udfordringen bliver de 
fremadrettede EU-forhandlinger, herunder at forhindre, at den danske ind-
sats og resultaterne ikke bliver parkeret, men fortsætter og får relevans for 
resten af EU-landene. 
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Udbygning 

Seks ud af otte respondenter er glade for tilskuddet til sortsudvikling og -af-
prøvning, og det fremhæves, at sortsafprøvning skal være med til at udvikle 
økologien, bl.a. er sortsafprøvning ganske vigtigt inden for frugt og grønt, 
og indsatsen har medført en generelt stigende interesse i branchen for 
plantesorter: 
 
"Det er flot, at sortsudvikling har fået sin egen plads i handlingsplanen. Erfa-
ringer viser, et der bliver produceret og udviklet nogle gode ting, som vil 
gavne. Der er en stor entusiasme. De programmer er rigtigt gode”. 
 
En respondent peger på, at projekterne med sortsafprøvning bliver brugt, 
for mange skæver til landsforsøgene, før de selv gør noget. Tre responden-
ter peger på, at indsatsen bør styrkes, bl.a. fordi det også er et vigtigt inno-
vationsarbejde ift. fx råvarekvaliteter, men der skal være fokus på økolo-
gien, for det skal fungere i en økologisk produktion. 
 
En respondent fremhæver behovet for lovændring, for det økologiske så-
sædsmarked er for lille til at presse såsædsudviklerne til at lave såsæd, der 
dækker økologernes behov for sorter: 
 
”Myndighederne har klaret de ting, der står i handlingsplanen, men det er i 
EU, det går galt. I dag beskytter man såsædsindustrien”. 

6.8.4. Bedre proteinafgrøder til erstatning for importeret soja 

I øjeblikket importeres store mængder soja fra udlandet for at forsyne øko-
logerne med proteinrigt foder til især svin og fjerkræ. Økologerne vil gerne 
erstatte den importerede soja med foderkilder, som dyrkes lokalt, men det 
kræver, at der kan findes afgrøder med de rigtige dyrknings- og foderegen-
skaber. Der er derfor behov for at udvikle bedre proteinafgrøder, der kan 
dyrkes i Danmark, og regeringen ønsker at få målrettet denne udvikling og 
koordinere igangværende initiativer vedrørende sortsafprøvning og sorts-
udvikling til økologisk jordbrug. Det sker bl.a. ved at sikre bedre sorter til 
danske økologer og afprøve udenlandsk materiale under danske, økologiske 
dyrkningsbetingelser.  

EVALUERING OG VURDERING 

Se Evaluering og vurdering under Styrket samarbejde om sortslovgivningens 
betydning for det økologiske og konventionelle jordbrug, afsnit 8.3.1. 

Udbygning  

Tre respondenter forholder sig til bedre proteinafgrøder til erstatning for 
importeret soja.  
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De peger alle tre på behovet, og én af dem fremhæver, at bedre proteinaf-
grøder vil kunne give økologerne bedre sædskifte, men kun én respondent 
har været involveret i et projekt med proteinafgrøder: 
 
”Vi har kørt et projekt med proteinafgrøder, som viser, at det er økonomisk 
rentabelt. Så det er meget relevant, og vi kan ikke komme hurtigt nok i gang 
med at gøre mere”.  
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6.9. Afrunding 

På baggrund af 35 interviews med centrale aktører i den danske økologisek-
tor har Operate sammenfattet en evaluering af den samlede økologiindsats 
og Økologisk Handlingsplan 2020. Konklusioner og anbefalinger fra denne 
evalueringsdel er bragt i spil i de to workshops som baggrund for at udvikle 
idéer til fremtidens økologiindsats. Forud for interviewene blev evaluerin-
gen indledt med en analyse og syntetisering af det eksisterende viden 
grundlag om økologiindsatsen. 
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7. Evaluering: Syntetisering af rapporter15 

7.1. Resumé  

I det eksisterende videngrundlag om økologiindsatsen – konkretiseret i 
denne evaluering ved 12 evalueringsrapporter fra perioden 2008 til 2013 – 
er der en række gennemgående konklusioner og anbefalinger, der peger på 
styrker og udfordringer ved dels den danske økologisektor og dels indsatsen 
for at styrke økologien i Danmark. 
 
Gennemgående fremhæves de økologiske produkters høje kvalitet og øko-
logisektorens gode omdømme, som bl.a. pga. den danske statslige kontrol 
nærer tillid fra både danske forbrugere og udenlandske eksportmarkeder. 
Det påpeges dog, at det stærke danske økologi-brand bør udbredes i en in-
formationsindsats, der både herhjemme og i udlandet markedsfører 
dansk økologi som verdensførende. I forlængelse af en øget udbredelse af 
det danske økologi-brand, bliver det påpeget flere steder, at det er nødven-
digt at øge eksporten af økologiske fødevarer for at øge det økologiske 
areal i Danmark. Selv om vi i Danmark er blandt de forbrugere, der køber 
flest økologiske varer i verden, er det danske hjemmemarked bremset op 
de seneste par år i forhold til før krisen. Der er samtidig identificeret kon-
krete og stærke eksportpotentialer, som kan være med til at udvikle den 
danske økologiske produktion. 
 
Eksportpotentialerne kan fx øges ved nye samarbejdsformer på tværs af be-
drifter eller mellem forarbejdningsvirksomheder og detailhandlen, som kan 
sikre afsætning og pris. I det hele taget er det en gennemgående konklu-
sion, at der er store udviklingspotentialer i et øget netværkssamarbejde i 
den økologiske sektor, hvilket også kan være med til at fastholde små og 
mindre økologiske virksomheder og landmænd, der ifølge rapporterne har 
brug for mere støtte og opmærksomhed. Der identificeres forskellige udfor-
dringer ved at omlægge til eller øge økologisk produktion, bl.a. afsætning, 
kapital og erfaring. Flere netværk, hvor der kan tilføres viden, erfaringer og 
støtte til fx. salgsfremstød, vil også have en betydning for at fastholde øko-
logiske landmænd. Samtidig fremhæves det, at økologiske landmænd også 
har afgørende brug for individuel rådgivning ikke bare i forbindelse med 
omlægning fra konventionel drift, men også rådgivning i forbindelse med vi-
dereudvikling og markedsføring, hvor tilskud til rejsehold fx spiller en rolle. 
 
En tredje ting, der fremhæves som vigtig for at mindske usikkerheden ved 
den økologiske produktion og gøre de økologiske landmænd mere selvfor-
synende, er en større forsknings- og udviklingsindsats, der skal være med 

 

15 Dette afsnit har tidligere været Delrapport 1. 
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til at løse konkrete problemer ved den økologiske produktion, fx forsy-
nings- og gødningsproblematikker. Samtidig vil mere forskning og udvikling 
øge den samlede produktion af økologiske produkter og råvarer og dermed 
gøre sektoren mere leveringsdygtig ift. forbrugernes efterspørgsel. Netop 
efterspørgsel er en central pointe i flere rapporter, som peger på, at såvel 
støtte- og tilskudsordninger som den samlede økologiindsats kun virker, 
hvis der er en efterspørgsel. Efterspørgsel er således en afgørende forud-
sætning for vækst i den danske økologi. 

7.2. Baggrund 

Denne evaluering indeholder en syntetisering af 12 evalueringsrapporter 
om det økologiske område. Formålet er at samle de centrale bidrag i det ek-
sisterende videngrundlag om økologiindsatsen, så det kan bidrage til evalu-
eringen af den samlede indsats. 
 
De 12 gennemgåede rapporter er: 

● ”Udvikling, vækst og integritet i den danske økologisektor”, ICROFS-rap-
port nr. 1/2008. (ICROFS 2008). 

● ”Befolkningsundersøgelse 2013: Det økologiske spisemærke, det røde 
Ø- og EU-mærket. Resultater og hovedkonklusioner”. YouGov. (YouGov 
2013). 

● ”Danskerne er gode til at købe økologisk”. Økonomisk analyse, Land-
brug & Fødevarer, maj 2013. (Landbrug & Fødevarer 2013). 

● ”Vækstteam for Fødevarer: Anbefalinger”, april 2013. (Vækstteam for 
Fødevarer 2013). 

● "Evaluering af ordningen ”Fremme af produktion og afsætning af økolo-
giske fødevarer."”, Epinion 2011. (Epinion 2011). 

● ”Økologiske afhoppere – en analyse af det store frafald af økologiske 
dyrkede landbrugsbedrifter og arealer”, notat udarbejdet af Fødevare-
økonomisk Institut, KU, 2011. (FOI 2011). 

● "Natur og Landbrug - en ny start". Natur- og Landsbrugskommissionen, 
2013. (Natur- og Landsbrugskommissionen 2013). 

● "Notat om komparativ sammenligning mellem en række forskellige øko-
logivirkemidler." Fødevareøkonomisk Institut, 2012. (FOI 2012). 

● "Afrapportering fra arbejdsgruppen om dynamik i økologien". NaturEr-
hvervstyrelsen, 2013. (Arbejdsgruppen om dynamik i økologien 2013). 

● "Eksportstrategi for danske økologiske fødevarer". MAPP Centre for Re-
search on Customer Relations in the Food Sector, Aarhus Universitet, 
2011 (MAPP 2011). 

● ”Rapport om Servicetjek af Landdistriktsprogrammet og artikel 68-ord-
ninger under direkte betalinger til 2014-2015”. NaturErhvervstyrelsen, 
2013. (NaturErhvervstyrelsen 2013). 
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● "Rammevilkår for den danske økologiske jordbrugssektor og analyser af 
differentieret omlægningsstøtte". Fødevareøkonomisk Institut, rapport 
nr. 213, FOI og ICROFS, 2012. (FOI og ICROFS 2012). 

 
Indeværende afsnit er en sammenstilling af de 12 rapporters hovedelemen-
ter og konklusioner og ikke en bearbejdning eller analyse af den enkelte 
rapport. Indeværende afsnit forholder sig derfor ikke kritisk til rapporternes 
konklusioner. Samtidig dækker enkelte rapporter over konklusioner, som er 
frembragt med afsæt i erfaringer og et videngrundlag, der er indsamlet over 
de sidste 6-7 år. Det vil sige, at konklusionerne baserer sig på en periode, 
der i starten var præget af fremgang i økonomien og dernæst af krise, hvil-
ket selv sagt har betydning for konklusioner og anbefalinger i de enkelte 
rapporter.  
 
Evalueringsafsnittet forholder sig derfor undervejs til, om tidligere konklusi-
oner eller anbefalinger kan siges at være udfordret af nyere viden, fx en-
kelte konklusioner fra ICROFS’ rapport fra 2008. 
 
Sammenstillinger og Operates vurderinger er fremhævet i teksten med kur-
siv. 
 
Metodisk er rapporten udarbejdet på baggrund af en systematisk gennem-
gang af de 12 rapporter for konklusioner og anbefalinger. Disse er registre-
ret inden for seks forskellige temaer, der går igen i hele evalueringen og 
dermed også i struktureringen af evalueringsinterviewene i afsnit 7:  

● Tre temaer vedrører økologiens værdikæde: Afsætning og marked, Pro-
duktudvikling og innovation og Landmanden og omlægning.  

● Tre temaer vedrører økologiens rammebetingelser: Økonomi og finan-
siering, Forskning og uddannelse og Regulering.  

 
Den samme konklusion eller anbefaling vil ofte vedrøre mere end et tema 
og er kodet tilsvarende. Derfor kan der også være konklusioner, der er ind-
draget under mere end et tema, hvilket også gør det muligt at læse tema-
erne individuelt. 
 
De seks temaer er valgt, fordi de hver især dækker over et centralt område 
for økologiens vilkår og udvikling. Enkelte af temaerne deler navn med kon-
krete indsatsområder i Økologisk Handlingsplan 2020, men rummer i inde-
værende analyse bredere betragtninger end blot konkrete aktiviteter og 
indsatser.  
 
Det konkrete indhold under hvert tema i de følgende afsnit er bestemt af 
de rapporter, som ligger til grund for analysen. Der vil derfor være under-
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emner, der behandles mere uddybende end andre, hvilket ikke nødvendig-
vis afspejler emnets større betydning for økologiens vilkår og udvikling i 
Danmark i forhold til andre emner. 
 
Registreringerne af konklusioner og anbefalinger fra de 12 rapporter er do-
kumenteret i bilag 2. For hver registreret konklusion er det samtidig anført, 
hvilken observation eller evidens konklusionen bygger på (dvs. hvor i littera-
turen den er fundet, og hvad konklusionen bygger på), og hvilken styrke evi-
densen har (dvs. om det er antagelser eller dokumenteret viden, og til dels 
også om der er mange eller få ting, der peger i samme retning). Samtidig er 
der til hver konklusion tilknyttet nøgleord, som uddyber og konkretiserer 
temaet. 

7.3. Tværgående observationer  

I gennemgangen af de 12 rapporter er der registreret i alt 311 konklusioner 
og anbefalinger (herefter blot omtalt som konklusioner).  
 
En optælling viser, at mange konklusioner bidrager til at belyse værdikæde-
relaterede temaer. De to yderpunkter i værdikæden, Afsætning og marked 
og Landmanden og omlægning er meget velbelyste med langt over 100 kon-
klusioner hver. Til gengæld er forhold vedrørende Produktudvikling og inno-
vation langt mindre velbelyst, hvilket er særligt interessant i lyset af, at 
mange rapporter peger på netop dette led af værdikæden som afgørende i 
den fremadrettede indsats. 
 
Blandt rammebetingelserne er Økonomi og finansiering meget velbelyst, 
hvorimod anden Regulering og forhold vedrørende Forskning og uddan-
nelse fremstår langt mindre velbelyst.  
 

Temaer relateret til værdikæden Temaer relateret til rammebetingel-

ser 

Afsætning og marked: 150 Økonomi og finansiering: 110 

Landmanden og omlægning: 136 Regulering: 22 

Produktudvikling og innovation: 49 Forskning og uddannelse: 10 

 
Sammentællingen giver mere end de 311 registrerede konklusioner, da den 
samme konklusion kan være registreret under flere temaer. 
 
Blandt de nøgleord, som i analysen er blevet knyttet til de indhentede kon-
klusioner, er der nogle, der står markant ud. Optællingen er afbildet grafisk 
i den nedenstående figur. Den bekræfter og udbygger det ovenstående bil-
lede. Nøgleordene ”tilskud” og ”eksport” er de største efterfulgt af ”barrie-
rer” og ”efterspørgsel”.  
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Tallene belyser, at der er gjort en stor indsats i de eksisterende rapporter 
for at belyse de eksportmæssige forhold. Dette afspejler ikke den faktiske 
fordeling af omsætningen på økologiske fødevarer, da den indenlandske ef-
terspørgsel fylder ca. fire gange så meget som eksporten. 
 
Den høje forekomst af ordet ”tilskud” viser, at den offentlige indsats fylder 
meget i den samlede indsats for at belyse økonomi og finansiering, hvor-
imod et forhold som landbrugets gældssituation og mulighederne for mar-
kedsmæssig finansiering af omlægning er langt mindre velbelyst. 
 
Endelig viser forekomsten af nøgleordet ”barrierer”, at der er gjort en me-
get stor indsats for at belyse, hvad der afholder konventionelle landmænd 
fra at lægge om til økologisk drift, og hvad der i det hele taget forhindrer en 
større og hurtigere udvikling af økologien i Danmark i forhold til fx afsæt-
ning og forskning. 

 
Går man længere ned i de konklusioner, som fremkommer i rapporterne og 
i nedenstående afsnit, er der flere, der går igen på tværs af de seks temaer.  
 

● MERE EKSPORT FOR AT ØGE AREALET 
En af de gennemgående konklusioner er, at det er nødvendigt at øge 
eksporten af økologiske fødevarer for at øge det økologiske areal i 
Danmark. Som det fremhæves nedenfor, vurderes det danske hjemme-
marked at være om ikke mættet, så i hvert fald ude af stand til inden 
for tidsrammen at vokse så betydeligt, at det kan facilitere en inden-
landsk efterspørgsel, der kan øge arealet til det ønskede i 2020. Der er 
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derimod identificeret en lang række konkrete og stærke eksportpoten-
tialer, som dels kan indfries ved at øge eksisterende danske produkti-
onsgrene og omlægningen til samme, dels kan være med til at udvikle 
den danske økologiske produktion. 

  

● KAMPAGNE FOR DANSK ØKOLOGI 
En øget dansk eksport har gode muligheder især til de europæiske nær-
markeder, ikke kun pga. de danske produkters høje kvalitet, men også 
fordi Danmark har høje standarder for både fødevareproduktion gene-
relt og økologisk produktion. Det stærke danske fødevarebrand er an-
erkendt i mange europæiske lande, men bør udbredes til flere lande 
og styrkes ved en samlet kampagne og andre oplysnings- og markeds-
føringsfremstød, der både herhjemme og i udlandet markedsfører de 
danske økologiske produkter som blandt verdens bedste. Det er den 
anden gennemgående konklusion i analysen, og det vil potentielt være 
med til at styrke både eksportmulighederne og lysten til ikke kun at om-
lægge til økologisk produktion eller købe økologiske varer herhjemme, 
men i det hele taget til at engagere sig i indsatsen for at styrke økolo-
gien i Danmark. 

 
● EFTERSPØRGSEL SOM FORUDSÆTNING FOR VÆKST 

Fra ca. 2004 indtil ca. 2008 oplevede detailkæden stigende efterspørg-
sel efter økologiske produkter, men herefter skete der en markant op-
bremsning i væksten. Flere rapporter påpeger, at såvel støtte- og til-
skudsordninger som den samlede økologiindsats kun virker, hvis der er 
en efterspørgsel. En tredje gennemgående konklusion er derfor, at ef-
terspørgsel er en afgørende forudsætning for vækst i økologien. 

 
● MERE FOKUS PÅ SMÅ OG MINDRE ØKOLOGISKE PRODUCENTER 

Der er imidlertid flere udfordringer i at omlægge til eller øge den økolo-
giske produktion for de økologiske landmænd, bl.a. afsætningen, kapi-
tal og erfaring. Den fjerde gennemgående konklusion er, at små og 
mindre økologiske virksomheder og landmænd har brug for mere 
støtte og opmærksomhed, ikke bare til at bidrage til en øget eksport af 
danske økologiske varer, men i det hele taget til at etablere og fast-
holde en rentabel og overskuelig økologisk produktion. De små og min-
dre landmænd har svært ved at håndtere bl.a. de administrative krav og 
den iboende usikkerhed ved økologisk omlægning. Mere støtte handler 
dog ikke kun om større økonomisk tilførsel, men også om tilførsel af 
mere viden, flere erfaringer og langt mere støtte til salgsfremstød. 

 

● ØGET NETVÆRK STYRKER SEKTOREN 
I forlængelse heraf går den femte gennemgående konklusion på, at der 
er store udviklingspotentialer i et øget netværkssamarbejde i den øko-
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logiske sektor. Det kan fx være netværk for økologiske primærprodu-
center, som udveksler erfaringer og best pratices for at støtte nye øko-
loger, men også samarbejdsformer på tværs af bedrifter eller samar-
bejde mellem økologiske producenter eller forarbejdningsvirksomheder 
og detailhandlen, som kan sikre afsætningen og prisen for de økologi-
ske produkter.  

 

● INDIVIDUEL RÅDGIVNING ER AFGØRENDE 
Ud over netværk og samarbejde er det også en gennemgående konklu-
sion, at økologiske landmænd har brug for individuel rådgivning ikke 
bare i forbindelse med omlægning fra konventionel drift, men også se-
nere rådgivning i forbindelse med videreudvikling og markedsføring af 
nye produkter. Økologisk produktion stiller mange krav til landmanden, 
og bl.a. er de administrative udfordringer store i forhold til både miljø-
hensyn, eksportfremstød og produktionsteknologi, ikke mindst for små 
og mindre producenter. Der er derfor behov for at bibeholde og styrke 
rådgivningen af den enkelte landmand, bl.a. med tilskud til rejsehold. 

 

● MERE FORSKNING OG UDVIKLING FOR AT STYRKE ØKOLOGIEN 
En sidste gennemgående konklusion er, at der skal ske en større forsk-
nings- og udviklingsindsats. Mere forskning og udvikling skal øge den 
samlede produktion af økologiske produkter og råvarer og dermed dels 
gøre sektoren mere leveringsdygtig ift. forbrugernes efterspørgsel, dels 
gøre de økologiske landmænd mere selvforsynende og samtidig mind-
ske usikkerheden ved den økologiske produktion.  

 
I det følgende foldes de syv tværgående konklusioner ud under de seks te-
maer sammen med en række andre centrale konklusioner om henholdsvis 
den økologiske værdikæde og de økologiske rammevilkår.  
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7.4. Afsætning og marked 

Dette tema omfatter forbruget af økologiske fødevarer, markedsudviklin-
gen og viden om forbrugerne, herunder professionelle forbrugere. Afsnittet 
er inddelt i fire underafsnit om eksport, import, det indenlandske forbrug 
og tillid til økologien og ø-mærket samt det økologiske spisemærke og EU's 
økologimærke. 
 
De centrale rapporter, der omhandler konklusioner om Afsætning og mar-
ked, er: 
 
● ”Udvikling, vækst og integritet i den danske økologisektor”, ICROFS-rap-

port nr. 1/2008. (ICROFS 2008). 
● "Eksportstrategi for danske økologiske fødevarer". MAPP Centre for Re-

search on Customer Relations in the Food Sector, Aarhus Universitet, 
2011. (MAPP 2011). 

● "Rammevilkår for den danske økologiske jordbrugssektor og analyser af 
differentieret omlægningsstøtte". Fødevareøkonomisk Institut, rapport 
nr. 213, og ICROFS, 2012. (FOI og ICROFS 2012). 

● "Evaluering af ordningen ”Fremme af produktion og afsætning af økolo-
giske fødevarer."”, Epinion 2011. (Epinion 2011). 

● ”Befolkningsundersøgelse 2013: Det økologiske spisemærke, det røde 
Ø- og EU-mærket. Resultater og hovedkonklusioner”. YouGov, 2013. 
(YouGov 2013). 

 
I dette afsnit, som i flere af de følgende, er ICROFSs vidensyntese fra 2008 
en central kilde, ikke mindst fordi den syntetiserer 19 andre bidrag, der alle 
berører forskellige og væsentlige områder for økologiens udvikling i Dan-
mark. Rapporten er imidlertid fra 2008, og dermed er en stor del af det 
grundlag, hvor vidensyntesen gør sine observationer, 6-8 år gammelt, hvil-
ket undervejs i indeværende rapport har betydning for den vægt, vi tillæg-
ger observationerne.   

7.4.1. Eksport, barrierer og erfaringer 

Eksport har gennem årene været udpeget til en af de vigtige drivers for 
øget økologisk produktion og dermed et udvidet økologisk areal i Danmark. 
Temaet er også velbelyst i de seneste års evalueringsrapporter. 
 
Eksporten har dog i perioder haft svært ved at leve op til de forhåbninger, 
der har været knyttet til den. Som ICROFS konstaterede i 2008: 
 
”Det havde i 2003 vist sig vanskeligere end forventet at realisere målene 
om eksport. Det skyldtes bl.a., at der i de enkelte lande var en tilbøjelighed 



OPERATE A/S EVALUERING: SYNTETISERING AF RAPPORTER 152 

til at beskytte de nationale økologi-sektorer. I 2004 vedtog EU-kommissio-
nen – bl.a. på dansk initiativ – en aktionsplan til fremme af økologisk jord-
brug og økologiske fødevarer” (ICROFS 2008, p.18). 
 
De nyeste tal fra Danmarks statistik fra december 2013 peger på, at ekspor-
ten af økologiske varer er inde i en stabil, positiv udvikling med en eksport 
på knap 1,2 mia. i 2012. Hvis denne tendens genfindes for 2013, vil der 
være tale om en fordobling af den økologiske eksport sammenlignet med 
2008.  
 

 
http://www.dst.dk/pukora/epub/Nyt/2013/NR665_1.pdf 

 
Tallene, som også indeholder re-eksport, viser, at Tyskland tegner sig for 
over halvdelen af den økologiske eksport og driver langt hovedparten af 
væksten i eksport i de seneste år, hvor Sverige er på en andenplads. Ekspor-
ten ud af Europa er på 5 pct. Mejeriprodukter og æg udgjorde med en andel 
på 46 pct. den vigtigste gruppe inden for eksport af økologiske varer i 2012. 
Kød og kødvarer var på andenpladsen med 16 pct. Det er de produktgrup-
per, som i ”Eksportstrategi for danske økologiske fødevarer" fra 2011 omta-
les som de ”traditionelle kerneprodukter”. 
 
Stigningen i eksporten er udtryk for et markant skift over en relativt kort år-
række. I 2008 skrev ICROFS: 
 
”Den danske økologieksport er kun svagt stigende. Den var i 2006 på 275 
mio. kr. og udgjorde dermed ca. 10 % af den samlede danske omsætning. 
På verdensplan steg salget af økologiske fødevarer med 16 % i 2006, og Eu-
ropa har nu overhalet Nordamerika som det største marked. Der er derfor 
gode muligheder for eksport. Forklaringen på den svage stigning i eksporten 

http://www.dst.dk/pukora/epub/Nyt/2013/NR665_1.pdf
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skal derfor findes i den voldsomme efterspørgsel på hjemmemarkedet, som 
virksomhederne har prioriteret at efterkomme” (ICROFS 2008, p.22). 
 
 ICROFS pegede også på en mulig forklaring på den seneste udvikling, da 
man i 2008 skrev: 
 
”Der synes at være en international vækstspiral i gang, hvor aktionsplaner 
til fremme af øget indenlandsk produktion i Tyskland og England, der er 
store nettoimportører af økologiske fødevarer, også har bidraget til vækst i 
det samlede europæiske marked for økologiske fødevarer” (ibid. p.19). 
 
Således peger de sidste 6-7 års udvikling entydigt på et stigende markeds-
potentiale for eksport af økologiske fødevarer. Den økologiske eksport ud-
gør da også fortsat kun en meget lille del af den samlede danske fødevare-
eksport, som vækstteamet for fødevarer konstaterede i 2013 (Vækstteam 
for Fødevarer 2013, p. 7).  
 
I "Eksportstrategi for danske økologiske fødevarer" fra 2011 konstateres, at 
eksporten af økologiske fødevarer kun udgør ca. 15 pct. af den danske pro-
duktion af økologiske fødevarer, og kun ca. 1 pct. af den samlede land-
brugseksport er økologiske fødevarer (MAPP 2011, p. 1), og man konstate-
rer:   
 
”For at nå målet om et fordoblet økologisk areal i 2020 er yderligere vækst i 
afsætningen, og herunder eksporten, afgørende” (MAPP 2011, p. 1). 
 
Rapporten peger på flere eksportpotentialer. Som udgangspunkt konstate-
res, at de største muligheder for øget eksport i årene frem til 2020 ligger på 
nærmarkederne i Europa, og særligt potentialet for øget eksport til Tysk-
land er fortsat stort (ibid., p. v). En langsigtet indsats for åbning af potentielt 
vigtige markeder for dansk økologi i tredjelande udpeges også som afgø-
rende for at nå vækstmålene for den økologiske eksport (ibid., p. 49). Næst 
efter nærmarkeder i og omkring EU forventes vækstmarkeder i Asien at 
blive de mest attraktive for dansk økologisk eksport i de kommende år, især 
Kina, Japan og Sydkorea (ibid., p. v), ligesom det nordamerikanske marked 
rummer muligheder for dansk økologisk eksport i de kommende år, hvor 
markedet forventes at vokse hurtigere end det europæiske. USA forventes 
dog fortsat at være vanskeligt tilgængeligt for eksport af animalske økologi-
ske produkter pga. forbud af behandling af økologiske dyr med antibiotika 
(ibid.). 
 
Rapporten fra Arbejdsgruppen for dynamik i økologien fra 2013 peger lige-
ledes på, at eksport og samhandel kan bidrage positivt til udviklingspotenti-
alet for dansk økologisk produktion, og at denne udvikling kan fremmes 
gennem forskellige initiativer:  
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”Blandt andet at udbrede kendskab om kontrollen i Danmark til andre 
lande, større fokus på handelsdelegationer, myndighedsassistance ved ek-
sportcertificering og deltagelse ved eksportfremstød” (Arbejdsgruppen for 
dynamik i økologien 2013, p. 3). Arbejdsgruppen fremhæver kendskabet til 
den effektive danske, statslige kontrol, der både kontrollerer for fødevare-
sikkerhed og om økologireglerne er overholdt, som en god løftestang for 
branding af dansk økologi i udlandet. 
 
I analysen af ”Rammevilkår for den danske økologiske jordbrugssektor" fra 
2012 peges der på visse sektorspecifikke eksportpotentialer:  
 
”På det korte sigt er en række af aktørerne i forarbejdningsleddet bundet 
af, hvad de kan afsætte til deres kunder, og det er vurderingen at disse virk-
somheder vil være tilbageholdende med at udvide omfanget af leveringsaf-
taler med landmænd på det korte til mellemlange sigt på landbrugsproduk-
ter som mælk, oksekød og korn. For svinekød er der p.t. udækket efter-
spørgselsbehov til eksport på 40.000 økologiske grise om året. På længere 
sigt er afsætningsmulighederne relateret til prisfølsomheden i efterspørgs-
len efter de pågældende økologiske fødevarer” (FOI og ICROFS 2012, p. 12). 
 
Heraf fremgår også, at ”en øget diversitet i den økologiske produktion, til 
fordel for bl.a. specialafgrøder på bekostning af foderafgrøder må alt andet 
lige forventes at have en gunstig effekt på den økologiske sektors eksport-
potentiale. Ligeledes må en øget omlægning af svine- og fjerkræproducen-
ter til økologisk drift formodes at bidrage til en mere eksportorienteret øko-
logisk sektor, og formentlig også mere højteknologisk, for så vidt angår 
disse produktionsgrene” (ibid., p. 151). 
 
På trods af stigningen i eksport er der en række barrierer, der fortsat står i 
vejen for væksten.  Der er forskellige barrierer alt efter om, man eksporte-
rer til tredjelande eller samhandler med andre EU medlemslande. I "Ek-
sportstrategi for danske økologiske fødevarer" er listet følgende faktorer, 
der menes overordnet at have negativ indflydelse på mulighederne for at 
øge dansk eksport af økologiske fødevarer: 
 
● Toldbeskyttelse af det nationale marked betyder højere priser  
● Forskellige certificeringer og mærkninger i de enkelte lande og kæder  
● Forskellige standarder på tværs af lande og kæder 
● Præferencer for lokalt producerede fødevarer i distributionskanalerne  
● Stigende konkurrence fra nationale produkter 
● Øgede omkostninger i produktions- og forarbejdningsleddet i Danmark 

(MAPP 2011, p. 8). 
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Det tilføjes, at de fleste danske økologiske virksomheder er forholdsvis små, 
især i eksportsammenhæng (MAPP 2011, p. vi). 
 
I Rammevilkårsanalysen peges desuden på forskelle i landenes implemente-
ring og håndhævelse af regelsættet for økologisk jordbrug som noget, der 
spiller en rolle for danske økologers internationale konkurrencevilkår.  
 
”Forskelle i lister af godkendte gødnings-, foder- og bekæmpelsesmidler, 
forskelle i regler omkring brug af udsæd, forskelle i krav til staldindretning 
mv. i økologisk husdyrproduktion er eksempler på forskellige udmøntninger 
af de fælles EU-regler blandt medlemslandene” (FOI og ICROFS 2012, p. 12). 
 
Og videre: ”Det er imidlertid vanskeligt at vurdere, hvordan de mange for-
skellige regler i praksis påvirker de økologiske bedriftsgrene i Danmark 
m.h.t. konkurrenceevne over for de tilsvarende bedriftsgrene i vore konkur-
rentlande i Europa, da billedet er meget komplekst, og det ikke ud fra regel-
tolkninger er muligt at vurdere den økonomiske effekt af de forskellige 
krav” (ibid., p. 160f). 
 
Operate vurderer, at disse makroforhold i vid udstrækning er et udtryk for 
faktorer, der ligger ud over den danske økologiindsats, men de tegner et bil-
lede af en relativt krævende eksportudfordring, som kun overvindes takket 
være en målrettet og professionel indsats.  
 
En gennemgående barriere er således også manglende eksportparathed hos 
virksomhederne.  
 
Den beskedne størrelse og deraf følgende manglende ressourcer til en mål-
rettet eksportindsats er nok de fleste danske virksomheders væsentligste 
svaghed på eksportmarkedet” hedder det i eksportstrategien (MAPP 2011, 
p. 27), og videre: 
 
”Ikke alle økologiske virksomheder har de fornødne kompetencer og/eller 
ressourcer til at udarbejde en overordnet strategi for eksportaktiviteter” 
(ibid., p. 29). 
 
Som eksempel nævnes viden om de lokale markeder: 
 
”Variationen af certificeringer, standarder og lokale forordninger i forskel-
lige lande stiller store krav til viden om forholdene på de enkelte eksport-
markeder, en ekspertise som ofte er utilstrækkelig blandt danske økologi-
ske virksomheder” (ibid., p. 27). 
 
Produkter, der er tilpasset eller ligefrem udviklet til et specifikt eksportmar-
ked, vil stå stærkere i konkurrencen med de lokale produkter (ibid., p. 43). 
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Den ”måske vigtigste beslutning” i en eksportstrategi er derfor valg af ek-
sportmarkedet. Alt for tit er dette valg bestemt af tilfældigheder, og alt for 
ofte spreder især små virksomheder deres eksportaktiviteter over for 
mange markeder (MAPP 2011, p. 42). 
 
Resultatet bliver en for tilfældig tilgang til eksport. ”En af de mest kritiske 
faser med henblik på at øge eksporten af danske økologiske produkter er 
overgangen fra tilfældig, reaktiv til proaktiv eksport, dvs. en professionalise-
ring af eksportaktiviteterne” (MAPP 2011, p.40). 
 
Ligeledes peges der på, at det er afgørende for mindre økologiske virksom-
heder at identificere samarbejdspartnere af passende størrelse (MAPP 
2011, p. 27). 
 
Imidlertid viser evalueringerne, at den nuværende støtte til eksportørerne 
ikke lever op til behovene. 
 
De eksisterende muligheder for at få hjælp til at eksportere til lande uden 
for EU er stort set begrænset til råd og vejledning gennem ambassader og 
Eksportrådets medarbejdere, fremgår det af "Eksportstrategi for danske 
økologiske fødevarer” (MAPP 2011, p.34), og små økologiske virksomheder 
oplever, at ”det er for dyrt at deltage i fx fremstød arrangeret af ambassa-
der på eksportmarkederne, selv om de bestemt kan være gode” (ibid., p. 
36).  
 
Dette er særligt et problem set i lyset af, at ICROFS i 2008 konstaterer, at 
”relativt mange af de virksomheder, som ønsker at komme på eksportmar-
kedet, er små eller mellemstore virksomheder med ringe eksporterfaring” 
(ICROFS 2008, p.22). 
 
I evalueringen af ordningen ”Fremme af produktion og afsætning af økolo-
giske fødevarer” fra 2011 samles erfaringerne fra støtten til information og 
markedsføring til fx salgsfremstød, reklamer og deltagelse i messer.  
 
Overordnet har ordningen opfyldt de deltagende virksomheders behov, 
men på eksportsiden halter det. Halvdelen af virksomhederne udtrykker be-
hov for at komme i kontakt med nye kunder eller forbrugergrupper i udlan-
det, men kun hver fjerde har fået dette opfyldt (Epinion 2011, p.28). Hvor 
mere end 2 ud af 3 har fået styrket deres netværk og øget virksomhedens 
synlighed blandt forbrugerne, er det kun hver femte eller færre, der har 
skabt afsætning på nye markeder i andre lande eller har øget virksomhe-
dens eksport. 
 
Deltagerne efterspørger et øget fokus på små virksomheder og tilbud speci-
fikt til dem, da de har andre behov og oplever, at de ikke er interessante for 
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Udenrigsministeriets fremstød, fordi deres volumen ikke er stor nok (Epi-
nion 2011, p.31). 
 
De små virksomheder efterspørger muligheden for støtte til (de dyre og 
tidskrævende) opfølgende salgsrejser, og de har behov for rådgivning i for-
hold til at opfylde dokumentationskrav ved eksport, udforme kontrakter og 
lignende (Epinion 2011, p.31). 
 
I ”Eksportstrategi for danske økologiske fødevarer” peges på en række initi-
ativer, der skal være med til at løse udfordringerne på eksportmarkedet 
(MAPP 2011): 

 
● Eksportparatheden hos de økologiske virksomheder skal styrkes, både 

generelt og i forhold til udvikling af strategi og organisatoriske kompe-
tencer, men også konkret i forhold til det valgte eksportmarked.  

● Udvælgelsen af de rette samarbejdspartnere og afsætningskanaler for 
de enkelte eksportører er af central betydning. Virksomheden skal un-
dersøge markedet, tilpasse produktet og finde en lokal partner, den kan 
stole på.  

● Kompetenceopbygning skal ske gennem individuelle rådgivningsforløb 
eller gennem netværksaktiviteter på brancheniveau.  

● Intensiveret netværksarbejder, intensivering af distributionen gennem 
traditionelle og utraditionelle kanaler og brug af markedsføringskam-
pagner og fælles salgsfremstød målrettet udvalgte markeder og/eller 
indkøbskæder, som det franske eksportfremstød arrangeret af den 
franske ambassade i 2005. Her nævnes også kollektive eksportfremstød 
på fødevaremesser som BioFach, Anuga og SIAL. Virksomheder kan dele 
udgifter til bl.a. eksportkonsulenter, eller virksomheder med komple-
mentære produkter kan samarbejde om at opbygge et fælles distributi-
ons- og logistiksystem for at trænge ind på ét eller flere udvalgte mar-
keder. For mindre virksomheder uden eksporterfaring er "piggybacking" 
en mulighed for relativt nemt og risikofrit at opnå distribution på uden-
landske markeder. 

● Understøtte produktudvikling rettet mod eksport. De bærende pro-
duktområder inden for eksporten er generelt dér, hvor Danmark har en 
naturlig tilgang til råvaren, hvor der er styr på primærproduktionen, og 
hvor der kan skabes tillid mellem producent, afsætningskanal og slut-
forbruger, så der er fokus på hele værdikæden. På sigt vil det være af-
gørende, at de danske økologiske primærproducenter satser på kvali-
tets- eller specialproduktioner frem for at sælge økologiske standardva-
rer som fx foderkorn og industribær.  

● Det anbefales, at Fødevareministeriet aktivt arbejder for at overbevise 
EU-Kommissionen og de øvrige EU-lande om nødvendigheden af at gen-
nemføre oplysningskampagner for EU's økologilogo i hele EU.  
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● Det anbefales, at Fødevareministeriet arbejder for, at den nye landdi-
striktsforordning giver mulighed for også at yde tilskud til individuel 
rådgivning af eksportparate virksomheder samt til indsatser med sær-
ligt fokus på produktudvikling og branding målrettet de største nær-
markeder i vækst. Erhvervet har påpeget et behov for at udvide de eksi-
sterende fødevareministerielle tilskudsmuligheder målrettet lande 
uden for EU til også at omfatte andre aktiviteter end generiske, ikke-
produktspecifikke kampagner 
(MAPP 2011, p. vi-vii, p.9, p.29-30 og p.43-49). 

 
Rapporten udpeger også både succeser og det modsatte, som allerede er 
realiseret.  
 
Overordnet fremgår det således: ”Specifikt i forhold til eksportarbejdet i 
den økologiske sektor er det en styrke, at der de seneste fem år er sket en 
stigende professionalisering. I dag udvikler de fleste virksomheder forskel-
lige produkter til forskellige markeder” (MAPP 2011, p. 25). 
 
Konkret nævnes som eksempel: ”I samarbejde med Økologisk Landsfor-
ening udviklede Eksportrådet i 2008 et eksportforberedelsesprogram mål-
rettet økologiske fødevarevirksomheders særlige behov. Men de var ikke 
den store succes” (MAPP 2011, p. 36). 
 
Til gengæld fremhæves en anden succesfuld indsats: 
 
”De seneste år har Økologisk Landsforenings eksportaktiviteter været foku-
seret på branding af danske økologiske højkvalitetsprodukter. Dette har væ-
ret med til at bane vejen for succesfulde bearbejdninger, præsentationer og 
lanceringer i internationale detailhandelskæder i primært Tyskland og Sve-
rige. Modellen er et stærkt koncept, der kan flyttes fra kunde til kunde og 
marked til marked” (MAPP 2011, p.37). 
 
I forlængelse heraf er Fødevareministeriet i skrivende stund i gang med dels 
at udarbejde en ny eksportstrategi for fødevareeksporten generelt dels at 
planlægge fælles eksportfremstød sammen med erhvervet, hvor man bl.a. 
arbejder for systemgodkendelser for at undgå supplerende certificering ef-
ter udenlandske regler. Samtidig har EU-Kommissionen opnået en gensidig 
anerkendelse af landenes økologiregler, som både letter den vegetabilske 
eksport til USA og medfører en væsentlig mindre supplerende kontrol for 
animalske produkter mht. til certificering af antibiotikaindsatsen. 
 
Denne linje finder også opbakning hos Natur- og Landbrugskommissionen, 
der i deres rapport fra 2013 skriver: ”Mest centralt er det at understøtte 
økologien gennem en markeds- og afsætningsdrevet indsats. Det kan ske 
gennem en fortsat udvikling af nye produktionsmetoder og produkter samt 
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en forstærket indsats for afsætningsfremme rettet imod både hjemmemar-
ked og eksport” (Natur- og Landbrugskommissionen, 2013, p. 70f). 
 
Til sidst er det værd at fremhæve et perspektiv fra ICROFS’ rapport fra 
2008: 
 
”Eksporten spiller en ny og særdeles vigtig rolle. Den skal ikke længere først 
og fremmest drive omlægning og vækst. Den skal derimod sikre en fortsat 
professionalisering af branchen og et bredere forretningsmæssigt funda-
ment for virksomhederne. Dermed skabes en organisk vækst og et stabilt 
grundlag for fortsat produktudvikling, som ikke kan finde sted alene på det 
forholdsvis lille danske marked. På den baggrund ser vi også i dag et skift i 
eksportstrategien fra lavt forædlede produkter til færdigt forarbejdede va-
rer” (ICROFS 2088, p.22). 
 
Det er Operates vurdering, at flere rapporter således peger på en anden vig-
tig effekt ved eksporten, nemlig professionalisering i de led af værdikæden, 
der ligger efter primærproduktionen. Imidlertid rejser den også et vigtigt ad-
varselsflag, nemlig at øget eksport målt i kroner og ører ikke nødvendigvis 
hænger tæt sammen med en øget omlægning i primærproduktionen, men 
også kan være udtryk for, at den økologiske eksport er flyttet op i værdikæ-
den imod højværdiprodukter, ’brandede’ fødevarer med mere. Der er dog 
ingen tvivl om, at eksporten kan og bør være med til at drive en vækst i øko-
logiske arealer i de kommende år. 
 
Ikke mindst fordi eksporten er inde i god udvikling, og fødevareerhvervet 
har sat sig som mål, at eksporten af økologiske varer skal runde 2 mia. kr. i 
2020 (Landbrug & Fødevarer). 

7.4.2. Import 

Ser man på importen, som også er afbildet i de ovenstående tal fra Dan-
marks Statistik, tegner Danmark sig fortsat for et langt større beløb i import 
end det, der eksporteres for. Med en andel på 32 pct. dominerer frugt og 
grøntsager importen af økologiske varer. Den næststørste gruppe er korn 
og kornvarer med 19 pct.16  
 
Set ud fra et mål om at øge danskernes forbrug af økologiske fødevarer kan 
dette ses som et positivt bidrag. Dog anfører ICROFS i 2008, at ”mange ak-
tører i sektoren mener, at en vækst, der ikke er baseret på en betydelig 
dansk produktion, vil være en stor udfordring for økologiens troværdighed” 
(ICROFS 2008, p.33). Der er dog ikke redegjort for evt. interesser eller præ-
dispositioner hos de nævnte aktører, som giver udtryk for dette synspunkt. 

 

16 [Nyt fra Danmarks Statistik, december 2013, Nr. 665: 

http://www.dst.dk/pukora/epub/Nyt/2013/NR665_1.pdf] 

http://www.dst.dk/pukora/epub/Nyt/2013/NR665_1.pdf
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Operate vurderer, at det ud fra målsætningen om at øge det økologiske 
areal ligeledes er relevant at spørge, om det er muligt at substituere en del 
af denne import ved at fremme indenlandsk produktion. Spørgsmålet er ikke 
velbelyst i de gennemgåede rapporter.  
 
I ICROFS’ gennemgang fra 2008 konkluderes det som følger: 
 
”Samlet set er der ikke væsentlig konkurrence fra udenlandske økologiske 
produkter i dag. Men der er en række områder, hvor importen udgør et vist 
prispres og er en konkurrent til den danske produktion. Det gælder især for 
æbler, anden dansk frugt og grønsager. Der er dog en forbrugerpræference 
for danske produkter på dette område, så det vil være muligt at udvide den 
danske del af afsætningen, hvis de barrierer, der findes i primærproduktio-
nen løses. Når det gælder standardvarer som foderkorn og industribær, vil 
importen bestå, idet disse produkter vil kunne laves billigere i andre lande” 
(ICROFS 2008, p.23). 
 
Denne vurdering konkretiseres i samme rapport. Inden for frugt og bær, der 
altså tegner sig for en betydelig del af importen, også i 2012, er der ”store 
barrierer for vækst” i produktionen (ICROFS 2008, p.43-44). De væsentligste 
er: 

● Lille dyrkningssikkerhed, som udgør en begrænsning for etablering og 
udvidelse af arealerne. 

● Ulige konkurrence i EU fordi plantebeskyttelsesmidler der er godkendte 
i EU, ikke er tilladt i Danmark på grund af tunge procedurer for miljø-
godkendelse. 

● Store etableringsomkostninger og stort arbejdsbehov. 
● Der mangler resistente sorter og økologisk udplantningsmateriale. 
 
Ordningen for etableringsstøtte til produktion af økologisk frugt og bær fra 
2012 har afsat 5 mio. kr. det første år, men der blev kun ansøgt om 1,9 mio. 
kr. svarende til 44 ha. I Fødevareministeriets eget ”Servicetjek af Landdi-
striktsprogrammet” fra 2013 konkluderes: 
 
”Da der er forholdsvist store etableringsomkostninger, har den 1-årige ord-
ning for Økologisk frugt og bær givetvis været med til at sætte gang i ny-
etableringen af økologisk frugt- og bærproduktion. Søgningen til ordningen 
har dog været begrænset i forhold til budgettet” (NaturErhvervstyrelsen 
2013, p. 34). 
 
Ligeledes peger ICROFS på de væsentligste barrierer for de specialiserede 
planteavlsbedrifter (ICROFS 2008, p.43): 

● Meget store prisudsving på korn og bælgsæd på grund af skiftevis over-
forsyning og mangel. 
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● Dårlig jordfrugtbarhed og lave udbytter i rene korn- og olieafgrøder 
som følge af manglende N-forsyning i vækstsæsonen. 

● Ensidige sædskifter, bl.a. på grund af manglende afsætning for grovfo-
der fra grøngødningsafgrøder. 

● Opformering af rodukrudt (dette har fået flere bedrifter til helt at op-
give økologisk produktion). 

 
Operate vurderer, at disse konklusioner alt i alt peger på, at det med de ak-
tuelle rammevilkår ser ud til at være vanskeligt at substituere importen med 
indenlandsk produktion. 

Indenlandsk efterspørgsel 

Økologien har et solidt fodfæste i Danmark. Det konkluderede ICROFS i rap-
porten ”Udvikling, vækst og integritet i den danske økologisektor”. Her lød 
konklusionen: 
 
”Forbrugerne efterspørger økologiske produkter, detailhandlen er meget 
åben for økologiske produkter, økologisk produktion giver god driftsøko-
nomi for producenterne, og der er god plads til meget mere økologi på de 
danske marker” (ICROFS 2008, p.11). 
 
Vurderingen er skrevet i 2008, året hvor finanskrisen satte ind, og hvor øko-
logien netop havde taget et stort spring frem. Detailomsætningen af økolo-
giske fødevarer voksede fra 2004 til 2008 med næsten 130 pct. fra 2 mia. til 
4,6 mia. I de følgende fire år faldt væksten til blot 4,5 procentpoint om året 
i gennemsnit. Det viser de nyeste tal fra Danmarks Statistik. 

Aktuel stagnation i salg herhjemme 

Der blev solgt økologiske føde- og drikkevarer for 5,5 mia. kr. i supermarke-
der og varehuse i 2012. Det var blot 24 mio. kr. mere end i 2011. Samtidig 
steg priserne fra 2011 til 2012. Uden denne effekt ville værdien have været 
ca. 5 pct. lavere i 2012, hvilket ifølge Danmarks Statistik er en indikator for 
et samlet fald i mængde.  
 
Salgsværdien af økologiske fødevarer kan estimeres til 7,6 pct. af det sam-
lede salg af fødevarer i supermarkeder og varehuse i 2012, det samme som 
i 2011. 
 
De største varegrupper er mælk, ost, æg, der udgør 34 pct., samt frugt og 
grøntsager med 23 pct. af den samlede omsætning. Dette billede har været 
stabilt over en årrække. 
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http://www.dst.dk/da/Statistik/emner/handel/detailhandel-med-oekologiske-foedeva-

rer.aspx 

 
Derimod ses en markant vækst inden for omsætningen af økologi i foodser-
vice, hvor omsætningen ifølge analyser fra Økologisk Landsforening er vok-
set fra 519 mio. kr. i 2010 til 867 mio. kr. i 2012 og estimeres at vokse til 
965 mio. kr. i 2013.  

 

 
Kilde: ”Økologisk omsætning i Foodservice Danmark – Hovedrapport”. Fra Sammenslutnin-

gen Økosalg og Oplysning (Økologisk Landsforening 2013).  

 
Dette ændrer dog ikke det samlede billede set over en 10-årig periode af en 
markant opbremsning i væksten på bagkanten af et indenlandsk boom i sal-
get af økologiske varer før krisen. Den indenlandske efterspørgsel må derfor 
betragtes i to adskilte perioder, nemlig før og efter 2008. I ICROFS’ rapport 
fra 2008 identificeres forskellige forklaringer på, at salget er vokset frem til 
2008: 
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”De enkelte kæder efterspørger hele tiden nye produkter og vareområder, 
hvor de kan profilere sig. Det adskiller sig markant fra tidligere år, hvor an-
tallet af varenumre i detailhandelen var begrænset og først og fremmest 
var basisvarer.  (…) Kædernes indkøb var tidligere en væsentlig og uoversti-
gelig barriere for økologiske varers vej ind i detailhandelen, men nu er det 
fx muligt kun at levere i sæsonen, eller kun til én kampagne. Der er desuden 
en større åbenhed over for at lave aftaler om produktioner på forhånd” 
(ICROFS 2008, p.30). 
 
Som en vigtig drivkraft bag denne udvikling frem til 2008 peges der i rappor-
ten på udviklingen af et værdibaseret marked.   
 
”I Danmark har de seneste megatrends på fødevareområdet flyttet fokus 
for forbruget hen på værdibaseret forbrug, dvs. væk fra mængde og hen 
mod "mening med maden", "sund mad" og "anstændige fødevarer". Efter-
spørgslen efter økologiske fødevarer kobles sammen med symbolske aspek-
ter og global ansvarlighed af et relativt stort forbrugersegment, som har en 
grundlæggende tillid til økologerne” (ICROFS 2008, p.11). 
 
De økologiske forbrugere beskrives i 2008 som trendsættere i forhold til ti-
dens fødevaretendenser.  
 
Deres væsentligste motivationer for at købe økologiske varer udpeges til at 
være sundhed, miljø og dyrevelfærd samt andre etiske aspekter. De har en 
positiv opfattelse af den økologiske produktion og lægger vægt på, at man 
kan undgå pesticid- og medicinrester, men mener også, at de økologiske va-
rer er af bedre kvalitet og har en bedre smag (ICROFS 2008, p.23). Endelig 
omtales klima, lokal forankring og fairtrade som motivationer for at købe 
økologisk. 
 
ICROFS’ karakteristik af forbrugerne og deres købelyst er skrevet i 2008, 
hvor økologien netop havde taget et stort spring fremad, men samtidig blev 
mødt af finanskrisen, som ikke mindst havde konsekvenser for forbruget af 
økologiske varer. Operate vurderer, at selv om forbruget af økologiske varer 
i Danmark er bremset op i forhold til før krisen, ser vi ikke belæg for at an-
tage, at økologiske forbrugeres grundlæggende motivation for at købe øko-
logiske varer har ændret sig væsentligt i løbet af de sidste 4-6 år. 
 
ICROFS peger i 2008 også på en række barrierer og udfordringer for fortsat 
vækst i salget, som også er relevante i en fremtidig betragtning for at øge 
salget af økologiske varer. Blandt andet anføres det, at primærproducen-
terne tøver med at reagere på markedets signaler (ICROFS 2008, p.11). 
 
Det er Operates vurdering, at set i bakspejlet er denne tøven ikke nødven-
digvis et udtryk for en manglende markedsforståelse, men derimod udtryk 
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for en bevidsthed om, at efterspørgslen efter økologiske fødevarer eller pri-
serne på landbrugsprodukterne er uforudsigelige, og at investeringen derfor 
medfører en forhøjet risiko for landmanden. 
 
Diagnosen om, at markedet ikke er tilstrækkeligt opmærksomt på afsæt-
ningsmulighederne bliver desuden udbygget: 
 
”Der er brug for handelsvirksomheder, der er interesserede i at formidle 
forbrugernes efterspørgsel og gøre det attraktivt for produktions- og foræd-
lingsvirksomhederne at prøve at leve op til de økologiske forbrugeres øn-
sker. Desuden er der brug for, at der er en vis klangbund i det øvrige land-
brug, så der kan blive lagt om til økologi og produceret flere råvarer” 
(ICROFS 2008, p.19). Diagnosen her er baseret på et EU-projekt (ORGAP), 
hvor der er sammenlignet mellem en række europæiske lande. 
 
Det anbefales i rapporten: 
 
”Der skal samarbejdes langs hele den økologiske værdikæde for at løse øko-
logiens udfordringer. Især inden for ferskvarer findes en række udfordrin-
ger, som kun kan løses, hvis de angribes samlet og hvis alle aktører deler ri-
sikoen ved de ny tiltag. Et eksempel er den indsats for økologisk fjerkræ, 
hvor både producenter, slagteri og afsætningsleddet nu laver en koordine-
ret fælles indsats for at få en produktion i gang og et produkt i køledisken” 
(ICROFS 2008, p.33). 
 
Hvor 2008-rapporten fra ICROFS i høj grad stiller skarpt på mulighederne 
for en voksende efterspørgsel drevet frem af nye forbrugsmønstre, peges 
der i nyere publikationer på behovet for bevidste markedsformende initiati-
ver, hvis afsætningen af økologiske varer skal fremmes.  
 
Merprisen på økologiske varer identificeres flere steder som et problem, 
blandt andet af FOI og ICROFS i rapporten "Rammevilkår for den danske 
økologiske jordbrugssektor" fra 2012: 
 
”Der er generelt gode afsætningsmuligheder for økologisk frugt og grønt 
(fortrinsvis på hjemmemarkedet), men producenterne oplever at aftagerne 
(hvor relativt få supermarkedskæder spiller en stor rolle) har relativt stort 
fokus på prisen, og danske producenter har generelt svært ved at konkur-
rere på prisen” (FOI og ICROFS 2012, p.43).  
 
I ”Notat om komparativ sammenligning mellem en række forskellige økolo-
givirkemidler", ligeledes fra 2012, findes samme diagnose i forhold til mælk: 
 
”Sonderinger gennemført i forbindelse med den nylige rammevilkårsana-
lyse for økologisk jordbrug tyder på, at afsætningen af økologisk mælk 
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næppe vil kunne øges uden at reducere den økologiske merpris, og også at 
der er forholdsvis begrænset rum for øget afsætning af økologisk svinekød 
til de nuværende merpriser” (FOI 2012, p. 3). 
 
Diagnosen underbygges af en økonomisk analyse fra Landbrug & Fødevarer 
fra 2013, hvor der afrapporteres på en repræsentativ undersøgelse blandt 
danskerne. Den viser, at 90 pct. af danskerne køber økologiske fødevarer i 
større eller mindre grad. Der er imidlertid stor forskel på, hvor tit danskerne 
køber økologi. 5 pct. køber altid økologiske fødevarer, 27 pct. køber dem 
ofte, mens 32 pct. nogle gange køber økologiske fødevarer. 24 pct. køber 
sjældent økologiske fødevarer, mens 11 pct. aldrig køber dem (Landbrug & 
Fødevarer 2013, p. 1). 
 
På spørgsmålet om hvad der skulle til, for at respondenterne ville købe flere 
økologiske fødevarer, svarer 79 pct. at varerne bliver billigere. 24 pct. sva-
rer, at de ville købe flere varer, hvis tilgængeligheden blev bedre, og 18 pct. 
hvis der kom en større variation i det økologiske produktsortiment. 16 pct. 
vil købe flere økologiske varer, hvis de var mere friske, og 5 pct. svarer, at 
de ikke kommer til at købe flere økologiske varer. (Landbrug og Fødevarer 
2013, p. 5) Prisen vurderes således at have stor indflydelse på danskernes 
vilje til at købe flere økologiske fødevarer.  
 
I flere rapporter peges der på, at der er behov for at stimulere efterspørgs-
len. Det gælder blandt andet en øget offentlig efterspørgsel som en måde 
at kompensere for den svigtende vækst i detailleddet. I "Notat om kompa-
rativ sammenligning mellem en række forskellige økologivirkemidler" fra 
2012 konkluderes: 
 
”En øget offentlig efterspørgsel fra offentlige køkkener vil kunne bidrage til 
at øge afsætningspotentialet for økologiske mejeriprodukter og svinekød, 
og dermed antallet af økologiske mælke- og svineproducenter, som kan af-
sætte deres produkter” (FOI 2012, p. 3), og:  
 
”I nogle tilfælde vil en øget offentlig efterspørgsel kunne reducere afsæt-
ningsmæssige barrierer for en øget produktion og bidrage til at opretholde 
merpriser på økologiske fødevarer. Sådanne effekter er imidlertid vanske-
ligt kvantificerbare på det foreliggende datagrundlag” (FOI 2012, p. 7). 
 
Denne tankegang afspejler sig også i anbefalingerne i de nyeste policy-rap-
porter fra Regeringens Vækstteam for Fødevarer og Natur- og Landbrugs-
kommissionens rapport. 
 
Regeringens Vækstteam for Fødevarer skriver i sine anbefalinger i 2013, at 
”hvis det danske hjemmemarked skal medvirke til at fremme kvalitet og 
bæredygtighed er det væsentligt, at der sker en udvikling hvor forbrugerne i 
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højere grad efterspørger kvalitetsprodukter og ønsker at betale en merpris. 
De danske forbrugere bruger relativt få penge på mad, og selv om mange 
peger på vigtigheden af ressourceeffektivitet, miljø, dyrevelfærd og lokalt 
producerede varer, spiller bæredygtighedshensyn kun en begrænset rolle” 
(Vækstteam for Fødevarer 2013, p. 31). 
 
Vækstteamet efterlyser også politiske virkemidler, der kan fremme efter-
spørgslen gennem de offentlige indkøb (Vækstteam for Fødevarer 2013, p. 
32). 
 
Natur- og Landbrugskommissionen anbefaler i deres rapport fra 2013 ”Na-
tur og landbrug – en ny start” ligeledes at understøtte økologien gennem en 
markeds- og afsætningsdrevet indsats. Det kan ske gennem en fortsat ud-
vikling af nye produktionsmetoder og produkter samt en forstærket indsats 
for afsætningsfremme rettet imod både hjemmemarked og eksport. Desu-
den foreslås indførelsen af mål for blandt andet afsætningssiden som sup-
plement til mål om at øge det økologisk dyrkede areal (Natur- og Land-
brugskommissionen 2013, p. 71). 
 
Økologisk Landsforening anbefaler også en national løsning for støtte til 
økologiske afsætningsaktiviteter samt forbrugerinformation (NaturErhverv-
styrelsen 2013, p. 73). 
 
Det er imidlertid ikke enkelt at stimulere efterspørgslen fra offentlig side. 
Selv forsøg på at stimulere den offentlige efterspørgsel vil møde væsentlige 
udfordringer. En simulering i "Notat om komparativ sammenligning mellem 
en række forskellige økologivirkemidler" giver i en ex-ante vurdering af ef-
fekten ved omstilling af de offentlige køkkener følgende resultat: 

 
”Under antagelse af, at offentlige kantiner kan opnå et tilskud på 20 pct. af 
merprisen på økologiske produkter, vil en samlet årlig budgetramme på 8 
mio. kr. række til ca. 10 pct. af den offentlige bespisning. Denne tilskudsord-
ning vurderes at kunne lægge beslag på et økologisk areal på 1500-1800 ha, 
svarende til en gennemsnitlig tilskudsudgift på 4-5000 kr./ha. Den relativt 
høje udgift pr. hektar skyldes bl.a. at en del af de støttede indkøb udgøres 
af importerede varer, og at en del af tilskuddet dækker avancer og omkost-
ninger undervejs fra landmand til køkken” (FOI 2012, p. 7).   
 
Samme pointe findes i Rammevilkårsanalysen. Her er foretaget indikative 
beregninger, der tyder på, at der produceres den mængde økologiske ani-
malske produkter, som forarbejdningsvirksomhederne vurderer, at de kan 
afsætte.  
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”Svineproduktionen er en undtagelse, men det er meget få bedrifter som 
skal omlægges for at producere de manglende svin. Forarbejdningsvirksom-
hederne tager ikke nye producenter ind, før de mærker stigninger i efter-
spørgslen. Nye tiltag som forbedrede omlægningsvilkår, investeringstilskud 
eller lign. til animalske producenter må derfor, alt andet lige, forventes at 
have en begrænset effekt på omlægning af konventionelle landbrug på det 
korte sigt og en begrænset effekt set i lyset af et mål om en vækst på 
18.000 hektar pr år” (FOI og ICROFS 2012, p. 153). 
 
Selv om dette peger på stimulering af efterspørgslen som et væsentligt red-
skab, peges der på de samme udfordringer som i ovenfor nævnte notat: At 
støtten i et vist omfang går til udenlandsk økologisk produktion eller opslu-
ges af øgede avancer. Derfor er der risiko for, at ”sådanne forbrugstilskud 
derfor vil være et forholdsvis dyrt og ineffektivt virkemiddel, hvis målet er 
at øge det økologiske areal i Danmark” (FOI og ICROFS 2012, p.155). 
 
I undersøgelsen "Fremme af produktion og afsætning af økologiske fødeva-
rer" fra 2011 identificeres samme udfordring. Her samles erfaringerne fra 
støtten til information og markedsføring til fx salgsfremstød, reklamer og 
deltagelse i messer. Flere landmænd nævner udbredelse af kendskabet til 
økologi som en gevinst i sig selv ved deltagelse i aktiviteter om information 
og markedsføring. Aktiviteterne bidrager i høj grad til at skabe et større pro-
fessionelt netværk for de deltagende virksomheder samt en øget synlighed 
blandt engrosvirksomheder. Aktiviteternes bidrag til at imødekomme delta-
gernes behov ligger på et absolut højt niveau (Epinion 2011, p. 26). 
 
De største forskelle mellem deltagernes behov og aktiviteternes bidrag ses 
imidlertid i forhold til kontakt med nye kunder i Danmark og udlandet. Både 
landmænd, gartnerier og forarbejdningsvirksomheder angiver, at de har be-
hov for at komme i kontakt med nye kundegrupper, men aktiviteterne bi-
drager kun i nogen grad hertil. (Epinion 2011, p. 28). 

Tillid 

Analyserne viser, at ø-mærket står stærkt blandt danskerne. Det gælder 
blandt andet YouGovs rapport ”Det økologiske spisemærke, det røde Ø og 
EU-mærket” fra 2013.  
 
98 pct. af befolkningen har kendskab til det danske Ø-mærke, viser analy-
sen. 8 ud af 10 danskere har tillid til det danske Ø-mærke (YouGov 2013, p. 
7). 
 
Tilliden til ø-mærket er afgørende for forbrugernes efterspørgsel, da de po-
sitive egenskaber som forbindes med økologiske fødevarer i vid udstræk-
ning er ikke-synlige egenskaber ved produktet.  
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54 pct. svarer, at de køber økologiske fødevarer for at undgå sprøjterester i 
frugt og grønt, mens knap hver tredje peger på, at de henholdsvis vil bi-
drage til mere dyrevelfærd og skåne miljø og drikkevand (YouGov 2013, p. 
12). 
 
Samtidig har Det Økologiske Spisemærke oplevet stor fremgang. Der er 
primo 2014 mere end 600 offentlige og private køkkener, der via mærket 
har mulighed for at brande økologien og anprise mængden af økologiske fø-
devarer med baggrund i en statskontrol. Kendskab til dette mærke samt an-
tallet af økologiske spisemærker forventes fortsat at stige i de kommende 
år. 
 
ICROFS’ analyse fra 2008 viser, at der er et positivt syn på de økologiske 
landmænd i befolkningen (ICROFS 2008, p.24). 63 pct. mener, de er mere 
engagerede i deres produktion. 62 pct. mener, de tænker mere på klodens 
tilstand.  
 
Ifølge ICROFS er forbrugernes tillid afgørende for udviklingen i det økologi-
ske marked. ”Det er en dynamisk proces at opretholde tilliden til det økolo-
giske produktionssystem. Indsatsen fokuserer på en fortsat forbedring af 
produktions- og forarbejdningsmetoder i henhold til de økologiske princip-
per, dokumentation af effekterne i forhold til forbrugernes forventninger, 
samfundsmål og mulighederne for et bæredygtigt erhverv, og en åben og 
involverende kommunikation med forbrugerne” (ICROFS 2008, p.61), står 
der i rapporten.  
 
Tilliden til ø-mærket gælder også på eksportmarkederne. Det danske Ø er 
respekteret som et mærke, der sikrer solid og effektiv statslig kontrol, kvali-
tet og sikkerhed i vores vigtigste eksportlande, anføres det i "Eksportstra-
tegi for danske økologiske fødevarer" fra 2011 (MAPP 2011, p. 24). Og vi-
dere: 
 
”Danmark er et af de få lande i Europa med en fuldstændig statskontrol og 
certificering af den økologiske produktion. I kommunikationen på eksport-
markederne kunne dette muligvis fremhæves mere med henblik på at un-
derstøtte danske økologiske produkters troværdighed” (MAPP 2011, p. 25). 
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7.5. Produktudvikling og innovation 

Dette afsnit gennemgår viden om den del af værdikæden, der ligger mellem 
landmandens hverdag i produktionen og afsætningen af de økologiske pro-
dukter, herunder spørgsmål om forarbejdningsvirksomhedernes rolle, og 
produktudvikling og innovation for primærproducenterne. 
 
De centrale rapporter, der omhandler konklusioner og anbefalinger til Pro-
duktudvikling og innovation er: 
 
● ”Udvikling, vækst og integritet i den danske økologisektor”, ICROFS-rap-

port nr. 1/2008 (ICROFS 2008). 
● "Natur og Landbrug - en ny start". Natur- og Landsbrugskommissionen, 

2013 (Natur- og Landsbrugskommissionen 2013). 
● "Eksportstrategi for danske økologiske fødevarer". MAPP Centre for Re-

search on Customer Relations in the Food Sector, Aarhus Universitet, 
2011 (MAPP 2011). 

 
Da ICROFS udarbejdede sin vidensyntese i 2008 var vurderingen: 
 
”Mange detailhandelskæder bruger nu økologien som en del af deres stra-
tegiske profil, fordi økologiske forbrugere tilhører trendsætterne inden for 
fødevarer. Der har fundet en positiv markedsinnovation sted, som blandt 
andet har øget tilgængeligheden og synligheden af økologiske varer. Detail-
handelens ny interesse for – og øgede afsætning af – økologi har stimuleret 
interessen hos forarbejdningsvirksomhederne til innovation og produktud-
vikling. Derfor er der plads til en underskov af mindre økologiske virksom-
heder, men de skal bakkes op med viden på mange områder” (ICROFS 2008, 
p.11). 
 
Samtidig blev et velfungerende marked med fremsynede aktører i alle dele 
af værdikæden fremhævet: 
 
”Det er evnen til hele tiden at finde sammen på nye måder på tværs af den 
økologiske værdikæde, der har gjort Danmark førende internationalt med 
hensyn til udvikling, distribution og salg økologiske fødevarer – og det er 
baggrunden for, at Danmark er udnævnt til årets økologiland 2009” (ICROFS 
2008, p.20). 
 
Den positive beretning lød på, at detailhandlens voksende interesse betød 
efterspørgsel efter nye produkter og vareområder (ICROFS 2008, p. 30), og 
at eksporten samtidig var i færd med at drive en professionalisering af bran-
chen og sikre et bredere forretningsmæssigt fundament.  
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Dermed skabes en organisk vækst og et stabilt grundlag for fortsat produkt-
udvikling, som ikke kan finde sted alene på det forholdsvis lille danske mar-
ked. På den baggrund ser vi også i dag et skift i eksportstrategien fra lavt 
forædlede produkter til færdigt forarbejdede varer” (ICROFS 2008, p.22). 
 
Koblet med ICROFS’ signalement af den økologiske forbruger som en trend-
sætter, der efterspørger specialvarer og særlige produktkvaliteter, tegnede 
der sig I 2008 billedet af en positiv cirkel med et stadigt stigende innovati-
onsniveau hos producenter og forarbejdningsvirksomheder og stadig flere 
producenter, som tiltrækkes af det lukrative økologiske marked (ICROFS 
2008, p.30).  
 
Der blev dog også rejst et par advarende flag, det ene med afsæt i EU-pro-
jektet ORGAP og med fokus på de virksomheder, der havde mulighed for at 
formidle markedets signaler igennem værdikæden: 
 
”Det er ikke nok, at forbrugerne efterspørger økologiske fødevarer. Der er 
brug for handelsvirksomheder, der er interesserede i at formidle forbruger-
nes efterspørgsel og gøre det attraktivt for produktions- og forædlingsvirk-
somhederne at prøve at leve op til de økologiske forbrugeres ønsker” 
(ICROFS 2008, p.19).  
 
Det andet flag blev hejst over for primærproducenterne: 
 
”Desuden er der brug for, at der er en vis klangbund i det øvrige landbrug, 
så der kan blive lagt om til økologi og produceret flere råvarer” (ICROFS 
2008, p.19), og: ”Sektoren skal rent faktisk være leveringsdygtig. Der er i 
dag mangel på en lang række råvarer, hvilket kan hindre udviklingen og lan-
ceringen af nye produkter. Så med de vækstrater vi ser, er tiltrækning af ny 
primærproducenter så absolut en af de største indsatser for at sikre fortsat 
vækst og udvikling for sektoren” (ICROFS 2008, p.32). 
 
Konklusionen var, at samarbejdet langs med værdikæden fortsat var afgø-
rende for, at innovation og produktudviklingen kunne fortsætte og dermed 
i sidste ende muligheden for at tilfredsstille forbrugernes avancerede efter-
spørgsel.  
 
”Der skal samarbejdes langs hele den økologiske værdikæde for at løse øko-
logiens udfordringer. Især inden for ferskvarer findes en række udfordrin-
ger, som kun kan løses, hvis de angribes samlet, og hvis alle aktører deler ri-
sikoen ved de ny tiltag. Et eksempel er den indsats for økologisk fjerkræ, 
hvor både producenter, slagteri og afsætningsleddet nu laver en koordine-
ret fælles indsats for at få en produktion i gang og et produkt i køledisken” 
(ICROFS 2008, p.33). 
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Går man et par år frem i tiden er det klart, at der fortsat stilles store forhåb-
ninger til produktudvikling og innovation inden for økologien. Det ses tyde-
ligt som et mål, at den økologiske sektor står for innovation og udvikling 
med fokus på højværdiprodukter. Fx. hos Natur- og Landbrugskommissio-
nen er der en positiv vurdering af denne mulighed: 
 
Den økologiske sektor er generelt innovativ med fokus på en differentieret 
udvikling af kvalitetsfødevarer af høj værdi samtidig med, at økologisk jord-
brugsproduktion giver et væsentligt positivt bidrag til at løse centrale natur- 
og miljøpolitiske udfordringer” (Natur- og Landbrugskommissionen 2013, p. 
70). 
 
Denne tendens skal ifølge kommissionen fortsætte. Derfor lyder anbefalin-
gen: 
 
Mest centralt er det at understøtte økologien gennem en markeds- og af-
sætningsdrevet indsats. Det kan ske gennem en fortsat udvikling af nye pro-
duktionsmetoder og produkter samt en forstærket indsats for afsætnings-
fremme rettet imod både hjemmemarked og eksport” (Natur- og Land-
brugskommissionen 2013, p. 70f), og:  
 
”Danmark bør udnytte sin klare førerposition inden for økologi til på EU-ni-
veau at arbejde for nye og ambitiøse mål for økologiens udvikling som mul-
tifunktionel driftsform og forarbejdningssektor i EU” (ibid., p. 71). 
 
I "Eksportstrategi for danske økologiske fødevarer" fra 2011 ses der også 
positivt på den internationale markedsføring af Danmark med fokus på høj-
kvalitetsprodukter: 
 
”De seneste år har Økologisk Landsforenings eksportaktiviteter været foku-
seret på branding af danske økologiske højkvalitetsprodukter. Dette har væ-
ret med til at bane vejen for succesfulde bearbejdninger, præsentationer og 
lanceringer i internationale detailhandelskæder i primært Tyskland og Sve-
rige. Modellen er et stærkt koncept, der kan flyttes fra kunde til kunde og 
marked til marked” (MAPP 2011, p.37). 
 
Andetsteds i rapporten lyder anbefalingen: 
 
”På sigt vil det være afgørende, at de danske økologiske primærproducen-
ter satser på kvalitets- eller specialproduktioner frem for at sælge økologi-
ske standardvarer som fx foderkorn og industribær” (MAPP 2011, p.43). 
Derfor er en af rapportens fire centrale anbefalinger til strategiske indsats-
områder også at understøtte produktudvikling rettet mod eksport (ibid., p. 
vii). 
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Regeringens Vækstteam for Fødevarer tænker i samme spor i sine anbefa-
linger, med afsæt i erfaringer fra det økologiske område: 
 
”I de kommende programmer for EU’s fonde skal der prioriteres midler til 
at understøtte innovation og iværksætteri, fx via rådgivning til fødevarevirk-
somheder om produktudvikling, og Økologisk Landsforenings rådgivnings-
ordning skal videreføres og erfaringerne fremadrettet anvendes til andre 
områder end økologi” (Vækstteam for Fødevarer 2013, p. 31). 
 
Også her ser man det økologiske område som et højværdimarked med gode 
betingelser for iværksættere, der kan finde nye forretningsmodeller og 
vækst takket være de muligheder, som det økologiske område giver: 
 
Det er vækstteamets ønske, at regeringen fortsat skal understøtte udviklin-
gen af økologiske fødevarer og det økologiske hjemmemarked samt sikre vi-
dereudvikling af Økologisk Handlingsplan 2020 for at løfte flere økologiske 
iværksættere ud på eksportmarkederne. Økologien er en oplagt rugekasse 
for vækstiværksættere, som med Ø-mærket let kan få en identitet og der-
med adgang til et betydeligt højværdimarked” (Vækstteam for Fødevarer 
2013, p. 31f). 
 
Konkret foreslår Natur- og Landbrugskommissionen: 
 
”For at styrke den markedsdrevne udvikling skal landdistriktsprogrammet 
fortsat rumme mulighed for tilskud til opsøgende økologisk fødevarerådgiv-
ning, der kan understøtte små virksomheder i etablering og videreudvikling, 
herunder udvikling og markedsføring af nye produkter” (Natur- og Land-
brugskommissionen 2013, p. 71). 
 
Operate vurderer, at der således alt i alt er kontinuitet i synet på produktud-
vikling og innovation som helt centralt for udviklingen af den økologiske 
sektor. Det største skift over de senere år er fokus på eksport som målet 
med udvikling af nye produkter, givetvis som en refleksion af den generelle 
samfundsmæssige dagsorden om vækst og arbejdspladser, men muligvis 
også i lyset af, at eksporten er fortsat med at stige igennem perioden samti-
dig med, at den indenlandske efterspørgsel er bremset op de seneste år ift. 
før krisen. 
 
Derfor må det også antages, at ICROFS’ anbefalinger fra 2008 fortsat er re-
levante. Her fokuseres på potentialet for en strukturudvikling i den økologi-
ske sektor drevet frem fra forarbejdningssiden i værdikæden og/eller gen-
nem vertikal integration dvs. virksomheder, der arbejder gennem flere led i 
værdikæden. 
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”Der er behov for at vise at der ikke kun er én mulig vej til at følge med 
strukturudviklingen, igennem stordrift, specialisering og effektivisering, 
men at der er alternative veje baseret på øget værditilvækst og vertikal in-
tegration i værdikæden, som fx kombinerer udvikling af primærproduktio-
nen med produktudvikling og afsætning” (ICROFS 2008, p.40). 
 
ICROFS udbygger disse tanker som følger: 
 
”Omlægning af primærproduktion behøver ikke nødvendigvis at starte hos 
en konventionel landmand. Det kan være nye virksomheder der bygger på 
en vertikal integration der rummer flere led i fødevarekæden, lige fra små 
gårdbutikker og -mejerier til store virksomheder som Aarstiderne. Økologi-
ske primærproducenter der bliver færdigvareproducenter, skaber et stærkt 
alternativ til den traditionelle strukturudvikling. Værditilvæksten stiller 
landmanden stærkere i konkurrencen om jord; skaber grundlag for omlæg-
ning af nye arealer i området, og gør produktionen mere attraktiv for næste 
generation, der vil mere end primærproduktion. Denne trend kan under-
støttes via rådgivning, udvikling af nye teknologier til mikrofødevareproduk-
tion og forenkling af fødevarelovgivning for gårdbaserede produktioner” 
(ICROFS 2008, p.40). 
 
To typer af evidens præsenteres for at bakke op om denne tanke.  
 
På den ene side henvises til fremkomsten af en underskov af nye, mindre 
forarbejdningsvirksomheder fra 1980'erne og frem som fx. mejerier:  
 
”En række nye mejerier så dagens lys, og trods en vanskelig start holdt initi-
ativtagerne fast i deres idé om at skabe et alternativ til de store andelssel-
skaber. Undersøgelserne viste, at motivationen for at lægge om i høj grad 
hang sammen med, at de kunne være med til at skabe et nyt, mindre me-
jeri, som de havde mere kontrol over, og hvor kvaliteten af deres råvare be-
tød noget for virksomhedens produkter” (ICROFS 2008, p.59). 
 
På den anden side henvises til, at økologiske bedrifter i forvejen er i fuld 
gang med at arbejde med alternative indtægtskilder ved siden af produktio-
nen af landbrugsvarer, herunder forarbejdning og salg: 
 
”Undersøgelser i regi af et FØJO II projekt viste, at halvdelen af de økologi-
ske heltidsbedrifter havde andre indkomstgivende aktiviteter på bedriften, 
såsom direkte salg, videreforarbejdning, gårdbutik og turistrelaterede akti-
viteter. Blandt deltidsbrugerne angav 60 %, at de havde "andre bedriftsrela-
terede aktiviteter" end selve landbrugsdriften, hvorved de bidrager til at 
opretholde økonomisk aktivitet, samtidig med at deltidsbrugene i forhold til 
landdistriktsudvikling bidrager med bosætning og socialt liv på landet. Der 
foregår altså en pluriaktivitet på økologiske bedrifter, som trækker på andre 



OPERATE A/S EVALUERING: SYNTETISERING AF RAPPORTER 174 

ressourcer og omvendt bidrager med at skabe ressourcer og "varer" til regi-
onal økonomi gennem en bred vifte af livs- og produktionsstrategier. En bri-
tisk undersøgelse dokumenterer ligeledes et væsentligt potentiale for øko-
logisk jordbrug mht. øget værditilvækst og bidrag til landdistriktsudviklin-
gen; et potentiale som dog er stærkt afhængigt af koblingen til lokale udvik-
lingsprocesser” (ICROFS 2008, p.59). 
 
Alt i alt anbefaler ICROFS derfor følgende: 
 
”Produktudviklings- og innovationskraften i den økologiske sektor skal un-
derstøttes, fx ved at små og store virksomheder skaber inspirerende net-
værk og deler ny viden. Der er også brug for at arbejde med udviklingen af 
de teknologiske sider af den økologiske forarbejdning. En mulighed for 
græsrodsforskning ud fra den form vi kender fra primærproduktionen, vil 
kunne skabe mindre ny innovationsspring” (ICROFS 2008, p.32). 
 
Ordningen for Økologisk produktudvikling og innovation har haft til hensigt 
at støtte netop udvikling og innovation. Evaluering af denne er gennemgået 
i afsnittet om Økonomi og finansiering. Her skal blot anføres, at Økologisk 
Landsforening opfordrer til, at der ydes støtte til investeringer i nye forar-
bejdningsaktiviteter (og dermed nye værdier i produktionen), herunder 
støtte til landmænd, som ønsker at etablere fælles produktionsfaciliteter i 
selvstændigt selskab” (NaturErhvervstyrelsen 2013 p. 49). 

  



OPERATE A/S EVALUERING: SYNTETISERING AF RAPPORTER 175 

7.6. Landmanden og omlægning 

Dette afsnit indeholder viden om primærproducenterne, herunder udviklin-
gen i den økologiske produktion, motiver og barrierer for omlægning til 
økologi, viden om de anvendte virkemidler for at fremme omlægning til 
økologisk produktion og viden om afhoppere fra økologi. Bemærk, at den 
systematiske gennemgang af økonomiske støtteordninger og betydningen 
af regulering findes i de relevante afsnit. 
 
De centrale rapporter, der omhandler konklusioner og anbefalinger til Land-
manden og omlægning er: 
 
● ”Udvikling, vækst og integritet i den danske økologisektor”, ICROFS-rap-

port nr. 1/2008. (ICROFS 2008). 
● "Rammevilkår for den danske økologiske jordbrugssektor og analyser af 

differentieret omlægningsstøtte". Fødevareøkonomisk Institut, rapport 
nr. 213, og ICROFS, 2012. (FOI og ICROFS 2012). 

● ”Økologiske afhoppere – en analyse af det store frafald af økologiske 
dyrkede landbrugsbedrifter og arealer”, notat udarbejdet af Fødevare-
økonomisk Institut, KU, 2011. (FOI 2011). 

● "Evaluering af ordningen ”Fremme af produktion og afsætning af økolo-
giske fødevarer"”, Epinion 2011. (Epinion 2011). 

 

7.6.1. Udvikling i økologisk produktion, vækst og strukturudvik-
ling 

Regeringen ønsker, at det økologiske areal fordobles fra 2007 til 2020. Det 
kræver en vækst på 18.000 ha årligt. Fra 2011 til 2012 steg det økologiske 
areal med 5092 ha. Det er første gang siden 2008, at det økologiske areal er 
steget mere end 5000 ha på et år, men fortsat langt fra det tal, som er nød-
vendigt for at nå målet i 2020 (nye tal fra NaturErhvervstyrelsen 201317). 

 

17 http://1.naturerhverv.fvm.dk/Default.aspx?ID=14646 

http://naturerhverv.fvm.dk/Dfault.aspx?ID=46773&PID=414779&year=&NewsID=8313 

 

 

http://1.naturerhverv.fvm.dk/Default.aspx?ID=14646
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Siden 2007 er arealet vokset fra 150.207 ha til 182.930 ha i 2012, hvilket 
svarer til en stigning på 32.723 ha eller 21,8 pct. Det svarer til godt en tred-
jedel af det nødvendige. 
 
Det er ikke en ny situation, at væksten i det økologisk dyrkede areal går 
langsomt. Allerede i 2008 skrev ICROFS i rapporten ”Udvikling, vækst og in-
tegritet i den danske økologisektor” at ”motivationen til at lægge om er fal-
det blandt konventionelle landmænd, som nu er afventende” (ICROFS 2008, 
p.12). 
 
ICROFS analyserede situationen i 2008 og beskrev, hvordan den økologiske 
omlægning er sket i bølger. ”Mens økologiens pionerer i et vist omfang kom 
udefra, så var det professionelle, konventionelle landmænd der lagde om i 
den anden vækstbølge i 1990’erne. Vidensyntesens resultater peger imid-
lertid på, at de konventionelle landmænd i dag er langt mindre tilbøjelige til 
at lægge om” (ICROFS 2008, p.36). 
 
Tallene afspejler sig i en måling blandt konventionelle landmænd. ”I 2005 
siger 91%, at de slet ikke overvejer at lægge om, mod 78% i 1993. I aktuelle 
spørgeskemaundersøgelser markerer mellem 3 og 10 % af de konventio-
nelle landmænd, at de overvejer at lægge om til økologi” (ICROFS 2008, 
p.35). 
 
Den manglende omlægning er dog ikke ensbetydende med, at den økologi-
ske primærsektor er uden dynamik. Fra 1989 til 2002 voksede antallet af 
økologiske bedrifter fra 400 til 3700. Siden er antallet af bedrifter faldet, og 
ligger i dag stabilt på ca. 2600. Væksten i arealet sker således ved, at de 
økologiske bedrifter bliver større. 
 
”Der er sket en strukturudvikling hen imod større bedrifter, også inden for 
den økologiske sektor”, konstateres det i ”Rammevilkår for den danske øko-
logiske jordbrugssektor” (FOI og ICROFS 2012, p. 17). 
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I FOI-analysen om økologiske afhoppere fra 2011 fremhæves det, at det for 
det økologiske landbrug kun er gruppen af meget store bedrifter (mere end 
240 ha), der har arealmæssig fremgang. Små økologiske bedrifter (mindre 
end 60 ha) er i arealmæssig tilbagegang (FOI 2011, p. 10). Ca. 25 pct. af de 
økologiske bedrifter kan karakteriseres som store brug – men de tegner sig 
for trefjerdedele af produktionen (60 pct. af arealet og 80 pct. af husdyrhol-
det) (FOI 2011, p. 3). 
 
Konklusionen i den sidstnævnte analyse er da også meget positiv i forhold 
til den fortsatte udvikling af den økologiske landbrugssektor: 
 
”Der tegner sig et billede af et økologisk landbrug i en rivende strukturud-
vikling, drevet på markedsvilkår med retning mod Sønderjylland og Vestjyl-
land. I den proces kan det ikke undgås, at der bliver økologiske arealer til 
overs i nogle dele af landet, samtidigt med at nye arealer omlægges i andre 
dele af landet” (FOI 2011, p. 10f).  
 
Og andetsteds fremhæves strukturudviklingen ligeledes: 
 
”Ca. halvdelen af den gennemsnitlige produktivitetsvækst i den økologiske 
sektor er drevet af strukturudviklingen, som navnlig er gået i retning af 
større bedrifter, men for den økologiske sektor kan også udviklingen i sam-
mensætningen af driftsformer have haft betydning for væksten”, skriver 
FOI og ICROFS (FOI og ICROFS 2012, p. 32). 
 
Set i lyset af regeringens målsætning om fordobling af det økologiske areal, 
vurderer Operate, at det er væsentligt at se på barriererne for omlægning, 
men det er samtidig relevant at bemærke, at svigtende omlægning ikke er 
ensbetydende med manglende dynamik i primærsektoren, ligesom det ikke 
er ensbetydende med manglende innovation og udvikling i de følgende led i 
værdikæden, hvilket vil blive diskuteret i det efterfølgende afsnit om pro-
duktudvikling og innovation. 

7.6.2. Omlægning og barrierer for omlægning 

ICROFS’ rapport fra 2008 konkluderer, at ”økologi giver generelt et højere 
afkast end konventionel produktion. Det gælder både heltidsplanteavl, 
kvægbrug og svinebrug, hvor dækningsbidrag og lønningsevne er højere 
blandt økologiske bedrifter” (ICROFS 2008, p.12). 
 
Samtidig konkluderes det, at der geografisk set er gode muligheder for en 
større økologisk produktion.  
 
Der må derfor være tale om forskellige barrierer, der bremser omlægnin-
gen. En række af sådanne barrierer for omlægning identificeres af ICROFS: 
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● Stagnation i markedet. Frem til 2005 voksede detailomsætningen kun 

meget langsomt. For mælkeproducenter var det således en overgang 
ikke muligt at blive økologisk leverandør til Arla (ICROFS 2008, p. 36). 
Det bør her bemærkes, at efter en markant vækst fra 2005 til 2008 er 
detailomsætningen igen bremset op frem til 2013, som gennemgået i 
afsnittet om afsætning og marked. 

● Investeringens risikoprofil. Usikkerhed om de fremtidige merpriser for 
økologi, herunder usikkerhed om merpris for økologisk mælk når der 
var et stort overskud af produktet. EU-bestemt bindingsperiode på 5 år 
som forhindrer tilbagelægning, hvis merpriserne bliver lavere end for-
ventet øger risikoprofilen af en investering i økologi (ICROFS 2008, p. 
36). 

● Usikkerhed om bedriftens fremtidige udviklingsmuligheder og konkur-
renceevne i erhvervet. Nogle opfatter økologi som en "blindgyde", hvor 
man kommer bagefter med hensyn til struktur og størrelse og i forhold 
til at få sikret sig produktionsrettigheder i lokalområdet i forhold til mil-
jølovgivning. Realiteten er imidlertid, at de økologiske bedrifter indtil nu 
har været mindst lige så store som de konventionelle (ICROFS 2008, p. 
36). Med andre ord er denne barriere muligvis mere et spørgsmål om 
opfattelse end realøkonomi. 

● Større investeringer i produktionsapparatet ved omlægningen til øko-
logi kan være nødvendige, hvis det eksisterende produktionsapparat 
ikke opfylder kravene i den økologiske produktion. Det øger omkostnin-
gerne ved omlægningen og kan derfor være en barriere som betyder, at 
landmænd vil udskyde deres beslutning om omlægning til de alligevel 
skal investere i produktionsapparatet (ICROFS 2008, p. 36). 

● En væsentlig barriere kan ligge i den viden og de kompetencer og hold-
ninger til økologi, som findes hos landmændene selv og i de sociale og 
faglige netværk som de er en del af. De konventionelle fagrådgivere og 
økonomirådgiverne har således ikke altid de faglige forudsætninger til 
at præsentere det økonomiske og faglige potentiale i økologisk produk-
tion for deres kunder. Dertil stiger gennemsnitsalderen i landbruget så-
ledes at mange landmænd mangler det personlige og faglige overskud 
der er nødvendigt for en større omlægning af produktionen (ICROFS 
2008, p. 37). 

● Lokalt kan det øgede arealkrav til økologisk husdyrdrift på grund af har-
monikravene og krav til bedre arrondering af hensyn til afgræsning 
være en barriere for omlægning, selv om der overordnet set er jord 
nok. Det kan være vanskeligt at opnå en bedre arrondering på grund af 
den lokale konkurrence om jorden som forudsætning for udvidelse af 
husdyrproduktionen og økologiens større krav til harmoniareal ved om-
lægning af fx en konventionel kvægbedrift (ICROFS 2008, p. 37). 

● Andre lokale barrierer kan være adgangen til ressourcer som gødning 
og halm samt manglende mulighed for at sælge grovfoder og derved få 
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et holdbart sædskifte. Enkelte produktioner, som fx økologisk frugt- og 
bæravl, har væsentlige uløste faglige udfordringer (ICROFS 2008, p. 37). 

● Når fødevarepriserne stiger, vil den økologiske drifts konkurrenceevne 
generelt blive forringet i forhold til konventionel drift. Det har både be-
tydning for den økonomiske motivation til at lægge om og for den lo-
kale "kamp om jorden". Den aktuelt mest konkrete og betydende barri-
ere for økologien (i 2008) er de høje priser for konventionelle plante-
produkter, som gør økologien mindre interessant økonomisk set 
(ICROFS 2008, p. 37). 

● EU’s arealstøtte, som er et væsentlig element i landmandens økonomi, 
medvirker til en træghed i omlægningen, idet den udbetales uaf-
hængigt af landmandens tilpasning af produktionen til forbrugerpræfe-
rencer som fx økologi (ICROFS 2008, p. 37). 

● Det er en udbredt barriere at udvikling af teknologier til specielle økolo-
giske produktioner og forædling af afgrøder og husdyr, som er målret-
tet økologisk produktion, ikke er attraktivt eller rentabelt for de store 
virksomheder fordi målgruppen er relativt lille. Det har derfor ikke væ-
ret muligt at få sprøjtemidler der er tilladte efter EU-økologireglerne, 
afprøvet og godkendt efter dansk miljølovgivning (ICROFS 2008, p. 44). 

 
Ud over disse generelle barrierer gennemgår ICROFS situationen og en 
række barrierer inden for konkrete produktkategorier på siderne 43-44 i 
”Udvikling, vækst og integritet i den danske økologisektor”. 
 
Andre evalueringer fremhæver også barrierer. Miljøgodkendelser er således 
en barriere ved omlægning til økologisk produktion, især for økologisk svi-
neproduktion. Det fremgår af ”Eksportstrategi for danske økologiske føde-
varer” fra 2011 (MAPP 2011, p. 27). Omlægning til økologisk svineproduk-
tion kræver en ny miljøgodkendelse, da økologiske svin produceres i andre 
systemer. Endvidere kan landmanden ikke få sikkerhed for, at han evt. kan 
vende tilbage til den oprindelige konventionelle produktion (ibid.). 
 
I ”Servicetjek af Landdistriktsprogrammet” bemærkes det, at en del af area-
lerne, der omlægges, udgøres af forpagtede arealer, som bliver konventio-
nelle igen efter 5 år. Der er således en del af de omlagte arealer, der ikke 
forbliver økologiske (NaturErhvervstyrelsen 2013, p.25). 
 
”Rammevilkår for den danske økologiske jordbrugssektor" identificerer i 
2012 også en lang række udfordringer og barrierer for den økologiske pro-
duktion, som kan være med til at forklare den lave grad af omlægning. Her 
peges på omkostningsniveauet som en udfordring for konkurrenceevnen 
for de økologiske producenter: 
 
”Arbejds- og kapitalomkostninger spiller en væsentlig rolle for såvel økolo-
giske som konventionelle bedrifters indtjening. Derfor må dansk økologisk 
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jordbrugs økonomiske efficiens – og dermed internationale konkurrence-
evne – også vurderes at være tynget af de relativt høje danske arbejds- og 
kapitalomkostninger, og danske økologiske produkter vil i mange tilfælde 
ikke prismæssigt være internationalt konkurrencedygtige” (FOI og ICROFS 
2012, p. 7). 
 
Der peges desuden på behov for støtte i indkøringsfasen, i og med omlæg-
ning til økologi kan være forbundet med indkøringsproblemer (FOI og 
ICROFS 2012, p.7). Til gengæld kan den økologiske produktion som ud-
gangspunkt først sælges til økologiske merpriser efter en vis omlægningspe-
riode – for de fleste produktionsgrene 2 år (ibid., p.46).  

7.6.3. Virkemidler og støtte 

Barriererne for omlægning er mangeartede, og derfor går indsatsen for at 
fremme omlægning også i forskellige retninger.  
 
Natur- og Landbrugskommissionen anbefaler målrettede initiativer til øko-
logisk omlægning, som udbredes til alle landets kommuner. Man anbefaler 
samtidig en innovation i måden at drive landbrug på, så det i højere grad 
bliver foreneligt med de miljø- og vandmiljømæssige mål: 
 
”Der bør udvikles særligt ekstensive økologiske driftsformer, der tager så 
store hensyn til kvælstof- og fosforudledningen, at de kan være alternativer 
til egentlig udtagning og braklægning mv.” (Natur- og Landbrugskommissio-
nen 2013, p. 71 ). 
 
Dette matcher ICROFS’ konklusion i 2008 på baggrund af en modellering af 
de geografiske områder i Danmark: 
 
”De områder der strukturelt set har et stort potentiale for øget økologisk 
produktion, overlapper i vidt omfang med områder hvor der er særlige sam-
fundsmæssige forpligtelser og udfordringer med hensyn til naturbeskyt-
telse, landskabsudvikling og landdistriktsudvikling” (ICROFS 2008, p.35). 
 
Operate vurderer, at der med andre ord er samfundsmæssige mål bag en 
omlægning til økologisk produktion, som går ud over fødevaresektorens 
egen værdikæde og forbrugerhensyn, og det er dermed også et argument 
for at støtte omlægning uden at den markedsøkonomiske situation nødven-
digvis bliver tungen på vægtskålen. 
 
ICROFS peger på tre indsatser, der skal skabe et bedre grundlag for omlæg-
ning: 
 
● Mindske risikoen ved at lægge om 
● Vise økologien som fremtidens moderne driftsform 
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● Overkomme konkrete faglige og strukturmæssige barrierer i primær-
produktionen (ICROFS 2008, p.61). 

 
At mindske risikoen ved at lægge om er et perspektiv på den økonomiske 
støtte og de regler, der fastsætter kravene ved omlægning, fx begrænsnin-
ger i mulighed for at lægge tilbage til konventionel drift. En væsentlig del af 
den offentlige støtte til økologisk produktion er direkte finansiel støtte. Eva-
luering af denne er gennemgået i afsnittet om økonomi og finansiering.  
 
Med hensyn til at beskrive økologien som fremtidens moderne driftsform 
beskriver ICROFS en situation, hvor der i dag er ”stærke og enkle fremtidsvi-
sioner for det konventionelle jordbrug som taler til unge og til ambitiøse 
landmænd. Som en parallel til dette, er der behov for indsatser der skaber 
tilsvarende stærke fremtidsvisioner for det økologiske jordbrug og fødeva-
rehåndværk, baseret på moderne virksomhedsformer og samarbejdsfor-
mer, der kombinerer muligheder for specialisering og økologisk integritet; 
økologisk effektivisering og intensivering; avanceret teknologi, som fx 
ukrudtsrobotter; og en værdibaseret udvikling der er i overensstemmelse 
med centrale målsætninger for det danske samfund” (ICROFS 2008, p.39).  
 
En del af dette handler ifølge ICROFS om at anvise andre veje til at følge 
med strukturudviklingen i landbruget end den konventionelle med stordrift, 
specialisering og effektivisering. ”Der er alternative veje baseret på øget 
værditilvækst og vertikal integration i værdikæden, som fx kombinerer ud-
vikling af primærproduktionen med produktudvikling og afsætning” (ICROFS 
2008, p. 40). Dette perspektiv er diskuteret nærmere i afsnittet om pro-
duktudvikling og innovation. 
 
Herudover diskuteres en række faglige og strukturelle initiativer, som ifølge 
ICROFS kan være med til at fremme omlægningen: 
 
● Detailhandelen, cateringsvirksomheder, offentlige køkkener og forar-

bejdningsvirksomheder laver langtidskontrakter med producenter der 
vil påbegynde eller udvide økologisk produktion. De kan også træde ind 
med støtte til omlægningstjek (som fx Superbrugsen). 

● Store kommuner eller vandværker skaber nye og mere sikre muligheder 
for omlægning af hensyn til natur, miljø og landdistriktsudvikling (dette 
forudsætter dog en afklaring af forholdet til den statslige støtte). 

● Nye horisontale samarbejdsformer på tværs af bedrifter, hvor fx større 
planteavlere går i samarbejde med husdyrbedrifter, evt. med tilførsel af 
kapital fra en tredje part eller nye matrixdriftsformer, hvor eksisterende 
økologiske husdyrbedrifter med gode sædskifter inviterer specialise-
rede bedrifter til at dyrke marker med specialafgrøder som en del af de-
res sædskifter. 
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● Eksisterende økologiske bedrifter ekspanderer og diversificerer deres 
bedrift, eventuelt ved ansættelse af driftsledere for specifikke produkti-
onsgrene. Her er rådgivning og løsning af jordproblemer afgørende 
(ICROFS 2008, p.41). 

 
Ud over disse større, strukturelle ændringer er der også en række enklere 
initiativer, som allerede er taget for at fremme omlægningen. Et af disse er 
de såkaldte omlægningstjek, som er evalueret i rapporten ”Fremme af pro-
duktion og afsætning af økologiske fødevarer” fra 2011. 
 
Omlægningstjek har været udført af rejsehold, som har tilbudt landmæn-
dene en gratis gennemgang og rådgivning om omlægning af bedriften. I 
rapporten afrapporteres en måling blandt en væsentlig del af de land-
mænd, der har modtaget tjekket. 91 pct. angiver, at de er enten meget til-
fredse eller tilfredse med rejseholdsbesøg (Epinion 2011, p. 9). 38 pct. er 
blevet mere afklarede for eller imod omlægning efter rejseholdets besøg. 
Efter besøgene har 32 pct. valgt at omlægge hele eller dele af produktionen 
til økologisk drift, mens 22 pct. har besluttet ikke at omlægge. 46 pct. har 
ikke taget stilling (Epinion 2011, p. 12). 
 
Selv om rejseholdenes besøg således kun medfører omlægning hos ca. en 
tredjedel, så tyder tallene på, at omlægningstjekket er med til at fremme af-
klaringen og dermed også skubbe på en omlægning hos de landmænd, for 
hvem dette er den rigtige løsning. Blandt dem, der vælger at lægge om ef-
ter rejseholdets besøg, angiver hver fjerde ligefrem, at besøget har været 
udslagsgivende. Kun to andre begrundelser vejer tungere, når landmæn-
dene beslutter at lægge om efter et omlægningstjek, nemlig 1) det ideologi-
ske aspekt ved at producere økologisk og 2) økonomien i en omlægning 
(Epinion 2011, p. 13).  
 
Selv om denne rangering af begrundelser er udtryk for en sammenblanding 
af grundlæggende motiver og bidragende faktorer vurderer Operate, at den 
udtrykker noget om betydningen af omlægningstjekket og – i en bredere 
forstand – viden om de forhold, som gælder for økologisk drift. 
 
Af dem, der ikke vil omlægge, er den væsentligste barriere begrundet i øko-
nomiske årsager og afsætningsmæssige problematikker (hos 2 ud af 3) (Epi-
nion 2011, p. 14). Klart de fleste respondenter mener ikke, at de kunne 
have fået udbyttet ved rejseholdsbesøget på en mere optimal måde (Epi-
nion 2011, p. 20). 
 
Evalueringen viser samtidig, at det er væsentligt for landmanden at blive 
mødt med rådgivning, der er tilpasset hans eller hendes situation (Epinion 
2011, p. 20f). Respondenternes forbedringsforslag viser, at den individuelle 
tilpasning af rejseholdet er vigtig - 20 pct. nævner forslag, at rejseholdet 
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skal have mere fokus på landmandens individuelle behov. Det er også ratio-
nalet med ordningen, men ”der synes fortsat at være behov for forbedrin-
ger i den henseende” (FOI 2011, p. 22), konkluderes det. 
 
Denne udfordring illustrerer også, at rejseholdkonsulenterne arbejder i et 
krydspres, hvor man på den ene side skal leve op til kravene fra NaturEr-
hvervstyrelsen om, at informationen om økologi skal være generisk, mens 
landmændene på den anden siden forventer, at mødet med konsulenten er 
tilpasset hans/hendes behov (Epinion 2011, p. 20). 
 
Samtidig gives der i rapporten følgende anbefaling: 
 
”Det kan overvejes, om rejseholdet også skal have en vedligeholdende rolle 
overfor eksisterende økologer (…). Hensynet her vil være at sikre en højere 
levedygtighed af rejseholdets indsats samt at eksisterende økologiske hek-
tarer fastholdes” (Epinion 2011, p. 21). Hovedparten af dem, der stopper 
som økolog, gør det pga. den administrative byrde, viser en tidligere under-
søgelse af frafaldne økologer. Se også næste afsnit om frafald (ibid.). 
 
Konklusionen flugter med det, som ICROFS anfører i 2008 om omlægnings-
tjek, nemlig at det er en væsentlig erfaring, at landmænd skal motiveres in-
dividuelt.  
 
”Redskabet "omlægningstjek" har vist sig at være et effektivt værktøj, der 
afdækker strategiske overvejelser på bedriften og faglige udfordringer i 
økologien med udgangspunkt i landmandens egen bedrift, værdier og be-
tænkeligheder. Det er et let tilgængeligt første skridt der takler barrierer 
som manglende overblik og myter om økologisk drift og markedsforhold, og 
som ofte motiverer til de nødvendige beregninger af likviditet, investeringer 
og drift” (ICROFS 2008, p.37). 
  
Et andet konkret spor er udtrykt i ICROFS’ anbefaling om at understøtte so-
ciale og faglige netværk, som øger viden, kompetencer og interessen for 
økologi hos eksisterende og kommende landmænd. Der er ”oplagte mulig-
heder for at fremme omlægningen til økologisk drift. Det kan fx være tiltag 
der fremmer en positiv dynamik mellem rådgivning og landmandsnetværk i 
specifikke områder eller inden for specifikke sektorer som frugtavl eller svi-
nebrug, og som udnytter de dygtige landmænds og rådgiveres viden og 
kompetencer i en målrettet, netværksorienteret indsats” (ICROFS 2008, 
p.39). 
 
Aktiviteter med information og markedsføring i henhold til bekendtgørelsen 
om tilskud til fremme af produktion og afsætning af økologiske fødevarer er 
ligeledes evalueret i rapporten fra 2011. Evalueringen viser, at aktiviteterne 
under information og markedsføring i høj grad bidrager til at skabe et større 
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professionelt netværk for de deltagende virksomheder (71 pct.), en øget 
synlighed blandt forbrugere (67 pct.) og en øget synlighed blandt engros-
virksomheder (55 pct.) (Epinion 2011, p. 26). 
 
Deltagerne udtrykker størst behov for gennem aktiviteterne at få inspira-
tion fra andre, at udbrede kendskabet til økologi generelt, at udbrede kend-
skabet til deres produkt og at skabe et større professionelt netværk. Der sy-
nes også at være en efterspørgsel efter muligheden for at indgå i netværks-
grupper, og ”muligheden for ERFA-grupper under ordningen synes derfor at 
være særdeles relevant”, konkluderes det (Epinion 2011, p. 28). ”Erfarings-
udvekslingen vil formodentlig kunne øge fastholdelsen af eksisterende øko-
loger og levedygtigheden blandt nye”. Det anbefales derfor at fastholde ak-
tiviteterne med enkelte ændringer (Epinion 2011, p. 35). 
 
De gennemgåede rapporter peger således på relevante virkemidler, som 
kan være med til at adressere de identificerede barrierer. Operate vurderer 
dog, at det langt fra er ensbetydende med, at evalueringerne peger på klare 
redskaber, som med sikkerhed kan sætte fornyet gang i omlægningen af 
økologiske arealer. De barrierer og usikkerheder, som holder landmændene 
tilbage, lader sig ikke nødvendigvis løse med de virkemidler, der går direkte 
efter landmanden og den primære produktion. Som ICROFS fremfører, ligger 
en del af udfordringen i en strukturel ændring i landbrugssektoren, og den 
kan også være drevet frem af de efterfølgende led i værdikæden. 

7.6.4. Afhoppere 

Et sidste relevant perspektiv er de økologiske afhoppere, som også bidrager 
til at holde det samlede økologiske areal nede. Siden 2007 har antallet af af-
hoppere årligt ligget højere end tilgangen af nye økologiske producenter, 
selv om tallene næsten har balanceret de seneste to år.  
 
Det er især blandt de mindre bedrifter, at afhopperne findes, hvorimod det 
samlede økologiske areal stiger i kraft af, at de store bedrifter vokser. 
 
En analyse fra Fødevareøkonomisk Institut fra 2011 kaldet ”Økologiske af-
hoppere” ser nærmere på, hvad der kendetegner afhopperne. Analysen på-
peger, at ”antallet af afhoppere og det afhoppede areal er faldende” (FOI 
2011, p. 8) – et billede, som dog vendte igen i 2012, da antallet af afhop-
pere steg fra 108 til 174. Konklusionerne må således tages med det forbe-
hold, at de ikke fanger de nyeste udviklinger. 
 
I rapporten anføres fire grunde, som de økologiske afhoppere giver som be-
grundelse for at hoppe af (FOI 2011, p. 1): 
 
● Administrativt besvær 
● Økonomi og usikkerhed om priser 
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● Problemer med markdrift (fx ukrudt) 
● Problemer med dyrehold (fx foder). 
 
De 8-10 største afhoppere tegner sig for ca. 70 pct. af det afhoppede areal 
(FOI 2011, p. 10). Afhopperne er ikke kendetegnet ved økonomiske, demo-
grafiske eller strukturelle særtræk, men har meget forskellig størrelse, 
driftsform og geografisk placering. De har til fælles, at de generelt har været 
økologiske landmænd i relativt kort tid – der er et relativt større frafald 
blandt nye økologer end blandt erfarne (FOI 2011, p. 11). 
 
I rapporten anføres den vurdering, at de meget store afhoppere formentlig 
vil have gode økonomiske og faglige grunde til at hoppe af: 
 
”I tilfældet med de store afhoppere, er samfundet formentligt bedst tjent 
med at tage deres beslutning om afhopning til efterretning. Der er ingen 
umiddelbare god grund til, med offentlige midler, at opretholde en økolo-
gisk produktion på bedrifter, hvor bedriften eller driftslederen ikke egner 
sig til den økologiske driftsform. Disse bedrifter er så store, at det kan for-
ventes, at de af egen drift har trukket på nødvendig viden og erfaring fra 
konsulenter og kollegaer” (FOI 2011, p. 11). 
 
Anderledes forholder det sig med de små og mellemstore bedrifter, som i 
de fleste tilfælde er for små til at kunne brødføde en landmand, og hvor 
praktiske og administrative problemer eller ubehagelige kontrolbesøg let 
kan overskygge en ”trods alt begrænset økonomisk gevinst”. Her lyder an-
befalingen: 
  
”I tilfældet med de mange små afhoppere, kan det ikke på samme måde af-
vises, at der er behov for en styrket faglig rådgivning og behov for lettelser i 
de praktiske og administrative byrder, der er knyttet til den økologiske 
driftsform” (FOI 2011, p. 11). 
 
Derudover er det væsentligt i forhold til afhopperne at se på lønsomheden 
ved at producere økologisk. Generelt har økologiske mælkekvægsbedrifter 
været mere lønsomme end de konventionelle. For mellemstore og store 
planteavlsbedrifter er den relative lønsomhed derimod mindre end på de 
tilsvarende konventionelle brug (FOI 2011, p. 4).  
 
Dette underbygger ifølge Operate, at der kan være fornuftige og mange vel-
overvejede grunde til, at store bedrifter hopper af som økologer, og at det 
må overvejes, om det er en fornuftig investering at bruge offentlige midler 
på at forsøge at fastholde disse brug som økologiske. 
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7.7. Økonomi og finansiering 

Økonomi og finansiering indeholder konklusioner om en central del af ram-
mebetingelserne for økologien i Danmark. Kategorien dækker over både 
EU-tilskud og indenlandske støtteordninger, investeringer og kapitaltilfør-
sel, samt lokale, danske rammebetingelser, der især vedrører arbejdsmar-
ked og den danske strukturudvikling. Der er derfor en stor mængde konklu-
sioner og anbefalinger at behandle under denne overskrift, og som for de 
øvrige kategorier gør det sig gældende, at de spænder bredt i abstraktions-
niveau grundet rapporternes beskaffenhed. 

 
De centrale rapporter, der omhandler temaerne under Økonomi og finan-
siering i økologiindsatsen er: 
 
● ”Rapport om Servicetjek af Landdistriktsprogrammet og artikel 68-ord-

ninger under direkte betalinger til 2014-2015”. NaturErhvervstyrelsen, 
2013. (NaturErhvervstyrelsen 2013). 

● "Rammevilkår for den danske økologiske jordbrugssektor og analyser af 
differentieret omlægningsstøtte". Fødevareøkonomisk Institut, rapport 
nr. 213, FOI og ICROFS, 2012. (FOI og ICROFS 2012). 

● "Notat om komparativ sammenligning mellem en række forskellige øko-
logivirkemidler." Fødevareøkonomisk Institut, 2012. (FOI 2012). 

● ”Økologiske afhoppere – en analyse af det store frafald af økologiske 
dyrkede landbrugsbedrifter og arealer”, notat udarbejdet af Fødevare-
økonomisk Institut, KU, 2011. (FOI 2011). 

7.7.1. Økonomiske incitamenter 

Den nuværende udvikling af økologien i Danmark går markant for langsomt 
i forhold til målsætningen om, at det økologiske areal i 2020 skal fordobles i 
forhold til 2007-niveauet og dermed udgøre 15 pct. 
 
Rammevilkårsanalysen fremhæver, at ”det samlede økologiske areal har 
gennem en årrække været i stigning, men væksten i arealet er nu stagneret, 
og der har vist sig et ikke ubetydeligt frafald blandt økologiske producenter. 
I 2009 gav det sig bl.a. udslag i en samlet økologisk nettoudvidelse af area-
let på kun 4.400 ha til trods for en tilgang på 13.400 ha.” (FOI og ICROFS 
2012, p. 14).  
 
De nyeste tal viser, at den samlede andel af det økologiske areal i 2012 er 
steget til 6,9 pct. af det samlede danske landbrugsareal, hvilket kun er en 
stigning på 2,9 pct. i forhold til 2011 [nye tal fra NaturErhvervstyrelsen 
2013]. 
 
I forhold til det konkrete mål for økologiens udvikling, der handler om stør-
relsen på det økologiske areal, er det Operates vurdering, at der er helt 
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grundlæggende behov for, at flere landmænd omlægger fra konventionel til 
økologisk produktion og dermed øger arealet eller at de nuværende økolo-
ger udvider deres bedrifter – og der er samtidig behov for, at de lykkes med 
at opbygge en sund og bæredygtig økologisk bedrift, der lever udover den 
EU-bestemte bindingsperiode for økologitilskud på 5 år.  
 
For selv om antallet af økologiske afhoppere og det afhoppede areal ifølge 
FOI er faldende (FOI 2011, p. 9), trækker afgangen af økologiske landmænd 
stadig ned i det samlede areal-tal. 
 
Der er imidlertid en række barrierer, som dels afholder flere landmænd fra 
at omlægge til økologisk produktion, dels får økologiske landmænd til at op-
give økologisk produktion. Én af de centrale barrierer for økologisk drift, der 
nævnes både hos økologiske afhoppere og konventionelle landmænd, er 
økonomi – herunder afsætningsmæssige problematikker og usikkerhed om 
priser (FOI 2011, p. 1) (Epinion 2011, p. 14).  

 
Kilde: [”Evaluering af ordningen ”Fremme af produktion og afsætning af økologiske fødeva-
rer””, p. 14.] 

 
Ud af de landmænd, der har haft besøg af et rejsehold, jf. afsnit 4, og efter-
følgende valgt ikke at omlægge til økologi, angiver 63 pct. at de ikke lægger 
om pga. økonomi. Denne konklusion bakkes op af en spørgeskemaundersø-
gelse af ophørte økologer (fra 2006 til 2010), som Fødevareministeriet fik 
lavet i 2010. Her angiver de økologiske afhoppere administrativt besvær og 
økonomi og usikkerhed om priser som begrundelse, men også problemer 
med markdrift (specielt ukrudt og lavere udbytte) og dyrehold (specielt krav 
til fodring) (FOI 2011, p. 1).  
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Det er Operates vurdering, at der med andre ord er brug for bl.a. at for-
bedre de økonomiske betingelser for landmændene, hvis man vil øge om-
lægningen og dermed økologiske areal med den betragtelige del, som er 
nødvendig for at nå målsætningen i 2020. 
 
FOI og ICROFS fremhæver i ”Rammevilkår for den danske økologiske jord-
brugssektor" flere faktorer, der gør overgangen til at blive økologisk jord-
bruger, kvægavler eller mælkeproducent omkostningstung. Ud over det 
helt grundlæggende vilkår, at produktionen først kan sælges til økologiske 
merpriser efter en omlægningsperiode – for de fleste produktionsgrene 2 år 
– opstår der undertiden indkøringsproblemer i forbindelse med fx indfas-
ning af nye produktionssystemer, og i en række produktionsgrene er om-
lægning forbundet med behov for investeringer til fx nye teknologier (FOI 
og ICROFS 2012, p. 46). Det nuværende regelsæt giver landmanden forskel-
lige muligheder for at mindske de økonomiske konsekvenser i omlægnings-
perioden, men den iboende usikkerhed om, hvorvidt der fortsat vil være en 
merpris for landmandens økologiske produkt, og om han overhovedet kan 
få afsat produktet, er med til at gøre de økonomiske udsigter usikre. Ikke 
mindst set i lyset af den EU-bestemte bindingsperiode på 5 år, som forhin-
drer tilbagelægning, hvis merpriserne bliver lavere end forventet (ICROFS 
2008, p. 36). 
 
Dertil kommer ifølge Rammevilkårsanalysen høje løn- og kapitalomkostnin-
ger sammenlignet med andre europæiske lande, som belaster dansk land-
brug generelt og tynger dansk økologisk jordbrugs internationale konkur-
renceevne (FOI og ICROFS 2012, p. 7). Det er ifølge FOI og ICROFS en del af 
forklaringen på, at danske landbrugsbedrifter kun klarer sig middelgodt i 
forhold til deres europæiske konkurrenter, for hvis man korrigerer for de 
danske lønomkostninger, ligger danske landmænd i top indenfor både 
mælke- og planteproduktion (FOI og ICROFS 2012, p. 33f). 
 
En af de måder regeringen (og EU) forsøger at støtte de økonomiske betin-
gelser for økologiske landmænd eller landmænd, der gerne vil omlægge, er 
ved hjælp af tilskud. 

7.7.2. Støtte- og tilskudsordninger 

De nuværende tilskudsordninger til økologisk jordbrug består først og frem-
mest af to ordninger, som begge indgår i Landdistriktsprogrammet: Et til-
skud til omlægning til økologisk jordbrug og et Miljøbetinget tilskud, som 
forudsætter lav pesticidanvendelse.  

Omlægningstilskud 

Det femårige Omlægningstilskud er på 2400 kr./ha. fordelt over fem år med 
de største udbetalingsrater i de første to år af omlægningen. Statistikken vi-
ser, at en del af de omlagte arealer ikke forbliver økologiske, men bliver 
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konventionelle igen efter fem år (NaturErhvervstyrelsen 2013, p.25). Allige-
vel vurderes det i servicetjekket af Landdistriktsprogrammet (2013), at Om-
lægningstilskuddet har en effekt i forhold til at øge omlægningen til økologi, 
fordi den kompenserer for en del af indkomsttabet i omlægningsperioden 
(ibid.).  
 
Både Landbrug & Fødevarer og Økologisk Landsforening tillægger omlæg-
ningstilskuddet stor effekt, når beslutning om omlægning skal tages, men 
også i drøftelse med banken (NaturErhvervstyrelsen 2013, p. 26). Landbrug 
& Fødevarer udtrykker, at der er behov for yderligere målretning og fokus 
på effekt, og er sammen med Økologisk Landsforening som udgangspunkt 
positive overfor at bruge flere midler til investeringer for økologer, af-
hængig af typen af investeringer.  
 
I modsætning til Danmark er der flere lande, der ikke giver en væsentligt 
højere støtte i omlægningsfasen (de første to år). Derimod har de fleste 
lande differentierede støttesatser afhængigt af afgrødetyper, med højere 
satser til især grøntsager, frugttræer og vin, mens Danmark har én sats uaf-
hængigt af afgrødetypen (FOI og ICROFS 2012, p. 7f). Bedømt ud fra støtte-
satserne for omlægning og opretholdelse af økologisk drift er de danske 
producenter af fx specialafgrøder dårligere stillet end mange af deres kolle-
ger i Østrig, Tyskland, Frankrig, Italien, Polen, Sverige og Schweiz (kun land-
mændene i Holland og UK er ringere stillede) (ibid., p. 69).  
 
Rammevilkårsanalysen fremhæver, at en differentieret støtte, som tilgode-
ser specialproduktionerne, kunne være en mulighed for at få flere til at 
lægge om til økologisk produktion af grøntsager og frugt og samtidig for-
bedre danske specialproducenters konkurrencebetingelser på det europæi-
ske marked (FOI og ICROFS 2012, p. 13).  
 
Derudover anbefaler FOI og ICROFS, at en del af de penge, som i dag anven-
des til omlægningstilskud, kan gøre mere nytte, hvis de i stedet anvendes til 
målrettet investeringsstøtte (FOI og ICROFS 2012, p. 13). Investeringsstøt-
ten kan fx bestå af et procenttilskud til dokumenterede omkostninger i for-
bindelse med investeringer ved omlægning af en konventionel bedrift, æn-
dringer i den økologiske produktion eller udvidelse af den økologiske be-
drift, og det skønnes, at den med fordel kunne målrettes produktioner af fx 
svin, fjerkræ, grøntsager og frugt. Alle er produktioner, som er omkost-
ningstunge at omlægge, og de har en begrænset udbredelse i Danmark. 
Danmark importerer i dag betydelige mængder økologisk frugt og grønt, og 
investeringsstøtten skønnes desuden effektiv, idet der i det enkelte år kan 
gives støtte til specifikke produktioner (ibid., p. 166).  
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Miljøbetinget tilskud 

Den anden primære tilskudsordning til økologisk jordbrug er det 5-årige 
Miljøbetinget tilskud, som i perioden 2010-2014 er erstattet af artikel 68-
ordningen Ekstensivt Landbrug (EL). En ny MB-ordning skal være på plads 
fra 1/9 2014 eller primo 2015 og erstatte EL. Begge ordninger har til formål 
at fremme økologisk og miljøvenlig landbrugsproduktion ved at kompen-
sere landbrugere for dyrkning uden brug af pesticider og med nedsat kvæl-
stoftilførsel (NaturErhvervstyrelsen 2013, p. 17). 
 
Ordningen giver dermed tilskud til både økologiske og konventionelle area-
ler. I 2013 ydes der miljøbetinget tilskud til et samlet areal på ca. 240.000 
ha, hvoraf ca. 153.000 ha er økologiske arealer (NaturErhvervstyrelsen 
2013, p. 19).  
 
Den gamle MB-ordning vurderes at have en effekt både i forhold til omlæg-
ning og opretholdelse af økologiske arealer, men der er en risiko for død-
vægt for konventionelle arealer omfattet af EL/MB-tilskud, fordi der er en 
vis sandsynlighed for, at disse arealer alligevel ikke ville være dyrket inten-
sivt (NaturErhvervstyrelsen 2013, p. 20).  
 
Ifølge servicetjekket af Landdistriktsprogrammet har erhvervet været glad 
for EL-ordningen, men særligt kravet om gødningskvoteberegning har givet 
anledning til flere sager (NaturErhvervstyrelsen 2013, p. 15). L&F ønsker at 
både konventionelle og økologer skal ved blive at have mulighed for støtte 
til ekstensivt landbrug, også når EL fra 2015 er ophørt, så konventionelle 
jordbrugere ikke står ringere end økologiske i det nye program (NaturEr-
hvervstyrelsen 2013, p. 15f).  
 
Rammevilkårsanalysen anfører, at hvis det ønskes generelt at hæve det 
økonomiske incitament til økologisk drift, så kan det gøres ved at indføre en 
ny generel støtteordning for nedsættelse af kvælstoftilførsel (FOI og ICROFS 
2012, p. 13). Alle økologiske bedrifter vil uden adfærdsændring som mini-
mum kunne opnå det laveste tilskud på 200 kr. pr. hektar, og økologiske be-
drifter med fx mælkeproduktion vil desuden få incitament til ikke at impor-
tere konventionel husdyrgødning op til de maksimalt 70 kg total-N pr. hek-
tar. Tilsvarende vil ordningen delvist imødekomme de økonomiske udfor-
dringer ved en evt. kommende udfasning af konventionel husdyrgødning i 
økologisk jordbrug (FOI og ICROFS 2012, p. 166f).  
 
Ifølge servicetjekket af Landdistriktsprogrammet er både L&F og ØL meget 
bekymrede over, at særligt de økologiske planteavlere har det svært under 
denne ordning pga. ringe adgang til økologisk gødning. De anvender derfor 
reelt langt mindre kvælstof end de tilladte 75 pct. ØL anbefaler derfor, at 
tilskudssatsen fremadrettet med fordel kan tage højde for dette ved at ind-
føre et tilskud til arealer dyrket med økologisk frugt/bær, fordi de løbende 
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indkomsttab/ meromkostninger ved økologisk drift af særligt frugt/bær er 
meget høje grundet stor dyrkningsusikkerhed og merudgifter til forebyg-
gende tiltag (NaturErhvervstyrelsen 2013, p. 22). I den nye målrettede MB-
ordning forventes højere tilskudssatser til hhv. frugt/bær og anvendelse af 
50 pct. N at medføre et forbedret økonomisk grundlag for at omlægge, men 
også for at opretholde økologisk drift af frugt/bær og planteavl generelt 
(NaturErhvervstyrelsen 2013, p. 20).  
 
Servicetjekket fremhæver imidlertid, at selv en fordobling af frugt/bær-are-
alet ikke vil bidrage væsentligt til målet om en fordobling af det samlede 
økologiske areal.  
 
”En stigning i arealet med økologisk frugt/bær er til gengæld vigtig i forhold 
til øget værditilvækst, samt større udbud af danske produkter i en vare-
gruppe, hvor importen i dag er betydelig, og hvor efterspørgslen efter dan-
ske produkter er stor” (NaturErhvervstyrelsen 2013, p. 20). 
 
Rammevilkårsanalysen peger på en række andre tilskudsformer til økologisk 
frugt og grønt produktion, som muligvis kan medvirke til, at flere ønsker at 
etablere bær- og frugtkulturer med heraf følgende omlægning af et større 
areal. Eksempelvis hektarstøtte, som kunne kompensere for et højere ar-
bejdsomkostningsniveau og en lav dyrkningssikkerhed, og tilskud til blan-
dingskulturer eller mere ekstensive frugt- og bærkulturer, dvs. færre 
træer/buske pr m2, hvor det er tilladt at blande forskellige arter (FOI og 
ICROFS 2012, p. 56). En højere tilskudssats til at kompensere økologisk 
frugt- og bæravl er som sagt netop en forventet del af den nye MB-ordning, 
mens etableringsstøtte, til fx blandingskulturer, er nedlagt i det kommende 
landdistriktsprogram. 

Økologisk frugt og bær 

I 2012 blev der oprettet en ny tilskudsordning målrettet Økologisk frugt og 
bær, der er en 1-årig artikel 68-ordning, som ventes at løbe til og med 2013. 
Søgningen til ordningen har dog været begrænset i forhold til budgettet.  
 
I det kommende landdistriktsprogram vil det ikke være muligt at etablere 
en tilsvarende ordning under forordningen for direkte betalinger (NaturEr-
hvervstyrelsen 2013, p. 33), men en særskilt ordning vedr. tilskud til økolo-
giske arealer med frugt/bær er under overvejelse og tænkes udformet som 
en driftsstøtte i stedet for en etableringsstøtte (ibid., p. 34). Økologisk 
Landsforening har udtrykt ønske om at den 1-årige ordning for Økologisk 
frugt og bær videreføres i 2014 med højere satser, og fra 2015 som et til-
valg under MB (ibid., p. 35).  
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Rammevilkårsanalysen anbefaler, at de nuværende tilskud til etablering af 
økologiske frugt- og bærplantager omlægges, så de ikke kun gives til inten-
sive etableringer af monokulturer på minimum 1 ha., hvilket kan resultere i 
lav biodiversitet. I stedet skal tilskuddet være en etableringsstøtte baseret 
på en procentandel af etableringsudgifterne i stedet for et fast beløb af-
hængigt af kulturens art og uden krav om høj frugttræ- eller bærbuskebe-
stand i monokultur. Det kan muligvis medvirke til at flere ønsker at etablere 
bær- og frugtkulturer, med heraf følgende omlægning af et større areal (FOI 
og ICROFS 2012, p. 168).  

Investering – Forarbejdning 

Økologiske jordbrugere har også mulighed for at søge tilskud fra ordningen 
Investering – Forarbejdning, der er omfattet af ”Økologisk Handlingsplan 
2020”, og som understøtter investeringer i nye teknologier og nye proces-
ser inden for fødevareforarbejdning, der styrker produktiviteten og værdi-
tilvæksten i virksomhederne (NaturErhvervstyrelsen 2013, p. 54).  
 
Ifølge servicetjekket af Landdistriktsprogrammet har ordningen en dødvægt 
på 29 pct., men samtidig er det vurderet, at tilskudsmodtagere har fået en 
stigning i omsætningen på gennemsnitligt 29 pct. og en stigning i produkti-
viteten på op mod 20 pct. En ex ante udregning af effekten af 10. mio. til-
skudskroner under denne ordning vurderes at være: 
 
● Fødevareforarbejdningserhvervenes værditilvækst: 3-6 mio. kr. 
● Nettoværditilvækst: 3-6 mio. kr. 
● Beskæftigelse (ekstra fuldtidsstillinger i fødevareklyngen): 3-6 (NaturEr-

hvervstyrelsen 2013, p. 55).  

Økologisk produktudvikling og innovation 

I forlængelse af ordningen Investering – Forarbejdning kan økologiske jord-
brugere også søge tilskud til økologisk produktudvikling og innovation (er-
hvervsudvikling – forarbejdning). Det er en ny tilskudsordning, der under-
støtter udvikling af nye økologiske produkter, processer og teknologi, som 
fremmer bæredygtighed og innovation inden for fødevaresektoren (Natur-
Erhvervstyrelsen 2013, p. 49). 
 
Ordningen er først etableret i 2013, og da servicetjekket af Landdistriktspro-
grammet blev iværksat, var der endnu ikke modtaget ansøgninger til puljen. 
Økologisk Landsforening påpeger dog allerede, at ordningen skal forbedres 
væsentligt hvad angår brugervenlighed (NaturErhvervstyrelsen 2013, p. 50). 

Økologisk Investeringsstøtte 

Økologiske jordbrugere har også mulighed for at søge tilskud fra ordningen 
Økologisk Investeringsstøtte. 
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Ordningen yder tilskud til investeringer i ny teknologi i det primære økologi-
ske jordbrug, der har potentiale for omlægning af mere areal samt øge den 
økologiske produktion, og ansøgerne kan få tilskud til 40 pct. af deres støt-
teberettigede udgifter (NaturErhvervstyrelsen 2013, p. 74). Ifølge Service-
tjekket har ordningen en dødvægt på 25,7 pct., men det vurderes, at effek-
ten af en investeringsordning til primære producenter har en positiv effekt 
på værditilvæksten (ibid., p.75). Projekterne under ordningen bidrager til 
øget produktivitet og bruttoværditilvækst hos over halvdelen af tilsagns-
modtagerne (54 pct.). Effekterne på arbejdskraftbehov og arealudbytte er 
dog beskedne (ibid.). 
 
En ex ante udregning af effekten af 10. mio. tilskudskroner under ordningen 
vurderes at være:  
● Jordbrugets værditilvækst: 3-5,5 mio. kr. 
● Nettoværditilvækst: I underkanten af 6,5-11 mio. kr. (ikke muligt at op-

gøre mere præcist) 
● Beskæftigelse (ekstra fuldtidsstillinger i fødevareklyngen): I underkan-

ten af 6-11 (ikke muligt at opgøre mere præcist) (NaturErhvervstyrelsen 
2013, p. 75). 

 
Erhvervet er generelt tilfreds med ordningen, men udtrykker en vis util-
fredshed med den lukkede teknologiliste, der ifølge erhvervet begrænser 
ordningens potentiale (NaturErhvervstyrelsen 2013, p. 75). Økologisk 
Landsforening finder, at der fremadrettet skal kunne søges støtte til flere 
teknologier end i dag. Økologisk Landsforening anbefaler, at ordningen vi-
dereføres, men der skal ske forbedringer af den eksisterende investerings-
støtte i primærproduktionen, og der skal samtidig være større fokus på ef-
fekt og på at gøre ordningen mere fleksibel (ibid.).  

Økologifremmeordningen 

En sidste tilskudsordning er Økologifremme, som har til formål at fremme 
produktion og afsætning af økologiske fødevarer og derved medvirke til at 
sikre en markedsbaseret udvikling af den økologiske produktion. Det kan 
ske gennem: 
 
● Information og uddannelsesaktiviteter, der skal kompetenceudvikle 

personer inden for jordbrugs- og fødevaresektoren 
● Informations- og markedsføringsaktiviteter, der skal øge kendskabet til 

og afsætningen af økologiske fødevarer 
● Etablering af rejsehold, der skal fremme viden om produktion & afsæt-

ning af økologiske fødevarer eller omlægning til økologi. 
 
I 2012 blev der indsendt 61 ansøgninger, og der blev givet 45 tilsagn for 
knap 93 mio. kroner (NaturErhvervstyrelsen 2013, p. 70).  
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Effekten af 10. mio. tilskudskroner under ordningen vurderes i en ex ante 
beregning at være: 
● Jordbrugets værditilvækst: Meget begrænset, derfor ikke opgjort 
● Nettoværditilvækst: 0-9 mio. kr. 
● Beskæftigelse (ekstra fuldtidsstillinger i fødevareklyngen): 1-9 (Natur-

Erhvervstyrelsen 2013, p. 72). 
 
Ovenstående effektmåling omhandler den del af ordningen, som dækker 
kompetenceudvikling (netværk, information og markedsføring) og dermed 
fx ikke køkkenomstilling. 
 
Under den del af ordningen, der vedrører tilskud til informations- og uddan-
nelsesaktiviteter blev der i 2012 og 2013 øremærket sammenlagt 56 mio. 
kr. til økologiske køkkener. Den samlede tilsagnsramme endte på cirka 65 
mio. kr. for disse to år. Der forventes flere forsinkede effekter af denne ord-
ning. Under ét forventes midlerne at øge efterspørgslen efter økologiske fø-
devarer mærkbart og ligeledes medvirke til at synliggøre økologien, fx via 
større udbredelse af Det økologiske spisemærke. 
 
Både Økologisk Landsforening og Økologiafdelingen hos Landbrug & Føde-
varer har udtrykt stor interesse i en videreførelse af Økologifremmeordnin-
gen. Økologisk Landsforening finder, at økologiske køkkener skal viderefø-
res, og at der skal findes en national løsning for støtte til økologisk afsæt-
ningsaktiviteter samt forbrugerinformation. Samtidig anbefaler Økologisk 
Landsforening, at omlægningstjekket gøres til en national ordning, som 
støtter omlægningstjek i sin reneste form — et rådgivningsindskud til land-
manden, der overvejer økologi (NaturErhvervstyrelsen 2013, p. 72f). Denne 
anbefaling fremsættes i øvrigt også af Natur- og Landbrugskommissionen 
(Natur- og Landbrugskommissionen 2013, p. 71). 
 
Netop tilskud til rådgivning og omlægningstjek18 er blevet evalueret i 2011 i 
rapporten ”Evaluering af ordningen ”Fremme af produktion og afsætning af 
økologiske fødevarer” baseret på dels interview med projektholderne (rej-
sehold, organisationer mv.), dels resultater fra en telefonisk spørgeskema-
undersøgelse blandt landmænd og virksomheder, som har deltaget i aktivi-
teterne. 

 
18 Det skal her bemærkes, at EU-Kommissionen i starten af 2013 satte spørgsmålstegn ved 
Danmarks fortolkning af hjemmelen i art. 32 og 33 i RFO (EF) nr. 1698/2005, som udtrykt i 
det danske Landdistriktsprogram og udmøntet i Økologifremmeordningens Informations- og 
Markedsføringsaktiviteter, herunder omlægningstjek. NaturErhvervstyrelsen lukkede derfor i 
2013 tilskudsmuligheden til informations- og markedsføring, og sagsbehandlingen af alle-
rede modtagne ansøgninger blev stillet i bero. Der blev dog efterfølgende fundet national 
finansiering til disse ansøgninger om markedsføringstilskud. 
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Både ordningen med rejsehold og informations- og markedsføringsaktivite-
ter opleves af brugerne som relevant, og en markant procentdel er tilfredse 
med begge indsatser (Epinion 2011, p. 9 + 25). 
 
Rapporten konkluderer, at rejseholdene har betydning i forhold til, om man 
lægger om eller ikke lægger om, og efter rejseholdets besøg er der en min-
dre overvægt af respondenter, der vælger at lægge om, ift. dem, der vælger 
ikke at lægge om. Lidt under halvdelen har ikke taget stilling til omlægning 
efter besøget (Epinion 2011, p. 12).  
 
Besøg af rejsehold betyder altså ikke nødvendigvis omlægning, men i højere 
grad en større afklaring hos landmændene. Rapporten indikerer dog, at 
ordningen rummer en vis dødvægt. Klart de fleste respondenter mener, at 
de ikke kunne have fået udbyttet ved rejseholdsbesøget på en mere opti-
mal måde. Enkelte respondenter nævner, at det kunne de, men så havde 
det ikke været gratis, og andre mener, at de kunne have fundet informatio-
nen et andet sted, hvis de havde søgt på nettet og læst om økologi (Epinion 
2011, p. 20). 

 
”Ovenstående indikerer umiddelbart, at ordningen anses som positiv og 
værdiskabende, modsat kan ovenstående også tolkes således, at når bru-
gerne af rejsehold selv oplyser, at de relativt let kan finde tilsvarende infor-
mation andre steder evt. fra deres landborådgivning – dog mod betaling – 
benytter de rejseholdet, fordi det er et tilbud, og ikke fordi de reelt har brug 
for det. Det indikerer, at ordningen rummer dødvægt – altså at vi støtter 
noget som reelt ville finde sted alligevel” (Epinion 2011, p. 20). 
 
På den anden side konkluderer rapporten, at rejseholdene når ud til land-
mænd med information om økologi, som ellers ikke ville have haft besøg, 
fordi besøgene er gratis. Det betyder dels, at nogle landmænd får lagt om til 
økologi, før de ellers ville have gjort det, og dels at andre landmænd undla-
der at lægge om, fordi risikoen eller de nødvendige investeringer er for 
store (Epinion 2011, p. 12). 
 
Den indikerede dødvægt er dermed ikke indiskutabel, men må ses i et bre-
dere billede af behovet for individuel rådgivning – et behov, som anerken-
des i flere af rapporterne, bl.a. Vækstteam for Fødevarer (Vækstteam for 
Fødevarer 2013, p. 30) og Natur- og Landbrugskommissionen: 
 
”For at styrke den markedsdrevne udvikling skal landdistriktsprogrammet 
fortsat rumme mulighed for tilskud til opsøgende økologisk fødevarerådgiv-
ning, der kan understøtte små virksomheder i etablering og videreudvikling, 
herunder udvikling og markedsføring af nye produkter” (Natur- og Land-
brugskommissionen 2013, p. 71). 
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Rapporten giver dog et par konkrete anbefalinger til rejseholdene i deres 
nuværende form:  
 
● Stille flere konkrete indholdsmæssige krav til rejseholdene 
● Stille krav til udvælgelsesprocessen, så den sikrer, at det er de land-

mænd, der er tættest på beslutningen om omlægning, der får besøg 
først – i dag er det tilfældigt, for landmændene melder sig selv til 

● Udvikle differentierede informationspakker afhængig af, hvor i proces-
sen landmanden er, evt. ved forud for hvert besøg at stille fem prædefi-
nerede spørgsmål (Epinion 2011, p. 35). 

 
”Evaluering af ordningen ”Fremme af produktion og afsætning af økologiske 
fødevarer”” evaluerer også tilskud til informations- og markedsføringsakti-
viteter, fx oplysningskampagner, salgsfremstød, reklame og udarbejdelse af 
informations- og markedsføringsmateriale, samt planlægning af og delta-
gelse i messer. 

 
Evalueringen viser, at aktiviteternes bidrag til at imødekomme deltagernes 
behov ligger på et absolut højt niveau. De største forskelle mellem deltager-
nes behov og aktiviteternes bidrag ses i forhold til kontakt med nye kunder i 
Danmark og udlandet. Både landmænd, gartnerier og forarbejdningsvirk-
somheder angiver, at de har behov for at komme i kontakt med nye kunde-
grupper, men aktiviteterne bidrager kun i nogen grad hertil (Epinion 2011, 
p. 28f).  
 
Samtidig fremhæver rapporten, at deltagerne efterspørger et øget fokus på 
små virksomheder og tilbud specifikt til dem, da de har andre behov og op-
lever, at de ikke er interessante for udenrigsministeriets fremstød, fordi de-
res volumen ikke er stor nok (Epinion 2011, p. 31). De små virksomheder ef-
terspørger også muligheden for støtte til (dyre og tidskrævende) opføl-
gende salgsrejser, og de har behov for rådgivning i forhold til at opfylde do-
kumentationskrav ved eksport, udforme kontrakter og lign (ibid.).  
 
Det er Operates vurdering, at der med andre ord også i denne tilskudsord-
ning er et udtrykt behov for mere differentieret støtte og rådgivning for at 
imødekomme de forskellige behov og karakteristika, som de danske land-
mænd og virksomheder har – som forudsætning for at fastholde dem i øko-
logisk produktion eller motivere dem til omlægning. 
 
Rapporten konkluderer dog, at aktiviteterne kører godt, og det anbefales at 
holde fast i det nuværende design. Dog kan man overveje følgende: 
 
● At fastholde kravet om, at ansøgning skal ske via en producentsammen-

slutning, der vil fordre samarbejde mellem landmænd og virksomheder 



OPERATE A/S EVALUERING: SYNTETISERING AF RAPPORTER 197 

samt gøre det muligt at lægge administrative opgaver ud til fx konsulen-
ter 

● Særligt i forbindelse med eksport at have fokus på de små virksomhe-
der 

● Bevare støtte til landmænd, der indgår i producentsammenslutninger 
for at informere om økologi, da den type projekter sandsynligvis ellers 
ikke vil blive gennemført, da de ikke har direkte betydning for land-
mændenes bundlinje (Epinion 2011, p. 36). 

 

7.7.3. Reform af støtte- og tilskudsordninger  

I forbindelse med EU's Fælles Landbrugspolitik for perioden 2014-2020, 
der er ved at blive forhandlet på plads mellem Kommissionen, Ministerrå-
det og Europa-Parlamentet, gennemføres en reform af det danske Landdi-
striktsprogram, så det fremmer landbrugets konkurrenceevne og bæredyg-
tighed i overensstemmelse med Europa 2020-strategien. Flere af rappor-
terne indeholder anbefalinger til, hvad der fremadrettet vil fremme økolo-
gien i Danmark og øge det økologiske areal. 
 
I ovenstående fremgår det, at Rammevilkårsanalysen anbefaler mere diffe-
rentierede tilskudsordninger for i endnu højere grad at tilgodese de forskel-
lige behov, som henholdsvis planteavlere og kvægavlere har, og dermed 
øge incitamentet for økologisk produktion.  
 
Rammevilkårsanalysen opstiller – under forudsætning af, at det samlede 
budget til økologitilskud øges med 8 mio. kr. – tre forskellige differentie-
rede økologi-tilskudsordninger med et årligt budget på hver ca. 8 mio. kr. 
Beregninger viser, at de alle tre vil kunne bidrage til at øge både det økolo-
giske areal og diversiteten i den økologiske afgrødeproduktion – sidst-
nævnte dog i et forholdsvis begrænset omfang (FOI og ICROFS 2012, p. 11): 
 

● AREALBASERET STØTTE DIFFERENTIERET EFTER AFGRØDER (HER-
UNDER EFFEKTER AF EN FORSIKRINGSORDNING TIL FRUGT, 
GRØNT OG BÆR).  
En sådan differentiering af økologistøtten på grundlag af afgrødesam-
mensætning vil kunne kompensere for nogle af de ovenfor skitserede 
barrierer for en større udbredelse af økologiske specialafgrøder i dansk 
jordbrugsproduktion, og dermed give producenter af disse prioriterede 
afgrøder et større incitament til at lægge om til økologisk produktion i 
forhold til producenter af korn og græs. Samtidig vil en sådan støtte 
kunne give fx kornproducenter et økonomisk incitament til en større 
differentiering af deres afgrødeproduktion (FOI og ICROFS 2012, p. 
124). 

● OMLÆGNINGSSTØTTE BASERET PÅ GRUNDTILSKUD PR HEKTAR, SUP-
PLERET MED TILSKUD PR DYREENHED SVIN OG FJERKRÆ. 
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Ligesom det kan være tilfældet med afgrøde-differentierede arealtil-
skud, så kan koblede tilskud til visse husdyrproduktioner (fx svin og fjer-
kræ) også give et incitament til at øge intensiteten i disse husdyrpro-
duktioner, således at der fx produceres flere svin på bedriften som følge 
af tilskuddets udformning (FOI og ICROFS 2012, p. 134). 

● INVESTERINGSTILSKUDSORDNING (MED FOKUS PÅ KRYDSEFFEKTER, 
HVOR DER KAN VÆRE OVERLAP I FORHOLD TIL STØTTE PR. DYREEN-
HED).  
Supplering af de nuværende flat-rate omlægningstilskud med særskilte 
tilskud til investeringer i forbindelse med omlægning til økologisk drift, 
fx i miljøvenlig teknologi, økologiske staldanlæg eller investeringer i 
kvalitetsforbedringer, vil give producenter et incitament til at foretage 
investeringer, som kan eliminere eller reducere fysiske eller tekniske 
barrierer for en lønsom og/eller fx miljøvenlig eller dyrevenlig økologisk 
produktion på bedriften (FOI og ICROFS 2012, p. 136f). 

 
FOI og ICROFS peger på, at de differentierede tilskudsmodeller tyder på, at:  
 
● en afgrødedifferentieret tilskudsmodel vil kunne stimulere en stigning i 

det økologiske areal på 3-5 pct. 
● et tilskud pr. dyreenhed svin eller fjerkræ vil kunne føre til en stigning 

på 6-8 pct.  
● en generel tilskudsordning til investeringer i økologi vil kunne føre til en 

stigning i det økologiske areal på 15-20 pct. (mens mere specifikt øre-
mærkede investeringstilskud formentlig vil have en mindre areal-effekt) 
(FOI og ICROFS 2012, p. 11).  

 
De tre tilskudsmodeller er selv sagt teoretiske beregninger og behæftet 
med stor usikkerhed, og der vil være brug for at lave flere og andre vurde-
ringer for at kunne planlægge differentierede tilskudsordninger. Ikke desto 
mindre har Rammevilkårsanalysen sandsynliggjort, at der er grund til at 
kigge nærmere på differentierede tilskud for at øge det økologiske areal i 
Danmark. 
 
En anden anbefaling til arbejdet med at reformere støtte- og tilskudsord-
ninger kommer fra Vækstteam for Fødevarer, der peger på, at der i de kom-
mende programmer for EU’s fonde skal prioriteres midler til at understøtte 
innovation og iværksætteri, fx via rådgivning til fødevarevirksomheder om 
produktudvikling, for at løfte flere økologiske iværksættere ud på eksport-
markederne (Vækstteam for Fødevarer 2013, p. 31f).  
 
”Økologien er et godt eksempel på, at det danske marked kan drive en ud-
vikling af nye, bæredygtige og sunde produkter frem til også at blive en suc-
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ces på eksportmarkederne. Økologien er en oplagt rugekasse for vækst-
iværksættere, som med Ø-mærket let kan få en identitet og dermed adgang 
til et betydeligt højværdimarked” (Vækstteam for Fødevarer 2013, p. 31). 
 
En sidste, helt overordnet konklusion i forhold til støtte- og tilskudsordnin-
ger handler om, at indsatserne i sidste ende kun virker, hvis der er en efter-
spørgsel. ICROFS anfører i deres vidensyntese (2008), at støtte og tilskud 
kan bidrage til udviklingen af det økologiske areal, men den vil kun virke 
hvis virksomheder og landbrugere er interesserede i at udnytte den, og hvis 
forbrugerne efterspørger de produkter, der kommer ud af støtten (ICROFS 
2008, p.19).  
 
Samme konklusion går igen i Rammevilkårsanalysen: 
 
”Såfremt revideret økologi-støtte kan føre til en øget produktion af økologi-
ske fødevarer, er det væsentligt at se på afsætningsmulighederne for den 
øgede produktion på henholdsvis hjemme- og eksportmarkeder” (FOI og 
ICROFS 2012, p. 12).  
 
Det er Operates vurdering, at der med andre ord er behov for at udvikle 
støtteordninger, der orienterer sig imod forbrugernes præferencer og vaner, 
ikke bare i Danmark, men på de centrale eksportmarkeder. I arbejdet med 
at reformere støtte- og tilskudsordninger er det derfor væsentligt at ind-
drage andre mål for økologien end arealudvidelse, fx at øge diversiteten i 
den økologiske produktion for samlet set at få bedre udbytte af allokerede 
midler set gennem hele værdikæden. 

7.7.4. Mere kapital til økologien 

Hvor statsstøtte og -tilskud er én måde at understøtte de økonomiske be-
tingelser for økologiske landmænd eller landmænd, der gerne vil omlægge, 
er der en række andre finansieringskilder, som kunne udnyttes i langt hø-
jere grad.  
 
ICROFS fremhæver i deres vidensyntese (2008), at de økonomiske barrierer 
kunne mindskes gennem tiltag, der kan sikre landmanden mod usikkerhed 
om fremtidige merpriser og som kan finansiere omkostninger til omlægning 
og nyetablering af økologisk primærproduktion. Finansieringen kunne 
komme fra jordbrugssektorens egne fonde, fra større virksomheder, fra 
banker, investeringsfonde og lignende, der tilbyder etiske investeringer, el-
ler fra offentlige myndigheder (ICROFS 2008, p.37-38).  
 
De økonomiske usikkerheder kan også mindskes ved at producenter, der vil 
påbegynde eller udvide økologisk produktion laver langtidskontrakter med 
detailhandlen, de større cateringsvirksomheder, offentlige køkkener og for-
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arbejdningsvirksomheder, som også kan træde ind med støtte til omlæg-
ningstjek (ICROFS 2008, p.41). Eller det kan være nye horisontale samar-
bejdsformer på tværs af bedrifter hvor fx større planteavlere går i samar-
bejde med husdyrbedrifter, evt. med tilførsel af kapital fra en tredje part 
(ibid.).  
 
Med andre ord fremhæver ICROFS, at der er masser af muligheder for at 
mindske den økonomiske usikkerhed for økologer eller landmænd, der 
gerne vil lægge om, ved at øge det forpligtende samarbejde med en række 
andre aktører og på den måde dels sikre fremtidig afsætning, dels tilføre 
mere kapital. Men for at kunne lykkes med at engagere flere aktører på 
tværs af samfundet i den økologiske udvikling, er der brug for at formidle vi-
den om det økologiske marked og dets potentiale til beslutningstagere in-
den for den økonomiske sektor. Det kunne fx gøres ved en særlig Økologisk 
Vækstfond.  
 
”En væsentlig satsning på økologisk forarbejdning som et fremtidigt dansk 
vækstområde vil desuden kunne understøttes ved at etablere en form for 
Økologisk Vækstfond med tilvejebringelse af risikovillig kapital, finansiel 
rådgivning af både virksomheder og investorer og statslig opbakning” 
(ICROFS 2008, p.33).  
 
Operate vurderer, at denne tanke om en økologisk vækstfond, der skal 
bringe yderligere opbakning, risikovillig kapital og finansiel rådgivning til 
økologiske jordbrugere, falder godt i tråd med anbefalingen om at gennem-
føre en større oplysningskampagne for økologien i Danmark. Mange flere 
aktører kunne engageres på tværs af samfundet, og det kunne bl.a. gøres 
ved at formidle viden om økologien bredt. 
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7.8. Forskning og uddannelse 

Dette afsnit indeholder konklusioner om en central del af rammebetingel-
serne og grundlaget for økologiens betingelser i Danmark. I forhold til de 
øvrige temaer er der meget få konklusioner om forskning og uddannelse i 
rapporterne, hvilket først og fremmest afspejler rapporternes emner.  
 
De centrale rapporter, der omhandler anbefalinger til Forskning og uddan-
nelse er: 
 
● ”Udvikling, vækst og integritet i den danske økologisektor”, ICROFS-rap-

port nr. 1/2008. (ICROFS 2008). 
● "Natur og Landbrug - en ny start". Natur- og Landsbrugskommissionen, 

2013. (Natur- og Landsbrugskommissionen 2013). 
● "Afrapportering fra arbejdsgruppen om dynamik i økologien". NaturEr-

hvervstyrelsen, 2013. (Arbejdsgruppen om dynamik i økologien 2013). 

7.8.1. Opkvalificering og videndeling 

En af de væsentlige faktorer for at få flere økologiske jordbrugere i Dan-
mark er, at flere landmænd, kvægavlere og jordbrugere får viden om og lyst 
til at starte en bæredygtig produktion. ICROFS fremhæver i deres vidensyn-
tese, at det må formodes at have en væsentlig indvirkning på lidt længere 
sigt at bringe mere økologi ind i de almindelige landmandsuddannelser. 
 
”Erfaringer med korte kurser om økologi viser, at oplevelsen af økologisk 
landbrug og økologiske landmænd fjerner en mangfoldighed af myter om 
økologi hos landbrugseleverne og giver interesse og åbenhed” (ICROFS 
2008, p. 40). 
 
Men også andre uddannelser inden for fødevarebranchen har ifølge ICROFS 
behov for at øge fokus på økologi, fx de fødevarehåndværksmæssige ud-
dannelser og hele foodservice sektoren (ICROFS 2008, p. 32).  
 
Det er imidlertid ikke kun blandt de yngre og kommende landbrugere, at 
der er brug for mere viden om økologisk produktion og drift. ICROFS påpe-
ger, at de konventionelle fagrådgivere og økonomirådgiverne ikke altid har 
de faglige forudsætninger til at præsentere det økonomiske og faglige po-
tentiale i økologisk produktion for deres kunder (ICROFS 2008, p. 37).  
 
Det betyder ifølge Operate, at hvis landmanden ikke selv har viden og kom-
petencer ift. økologisk drift, er det en barriere for omlægning, hvis hans soci-
ale og faglige netværk heller ikke har det. 
 
FOIs analyse af økologiske afhoppere kunne også tyde på, at de nye økolo-
ger ikke er godt nok klædt på til omlægningen.  
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FOI konkluderer, at afhopperne har meget forskellige størrelser, driftsforme 
og geografiske placering, og at de ikke er kendetegnet ved økonomiske, de-
mografiske eller strukturelle særtræk. Det eneste, de har til fælles, er, at de 
generelt har været økologiske landmænd i relativt kort tid (FOI 2011, p. 11).  
 
Operate vurderer, at denne konklusion ikke siger noget om, hvordan eller 
hvor godt de nye økologer er uddannet, men den kunne tyde på, at de ikke 
har fået tilstrækkelig rådgivning og viden om økologiens særlige forhold 
forud for omlægningen. 
 
Der er dermed italesat et behov for – på flere måder – at øge dels viden om 
økologi i uddannelsen af de kommende generationer af landbrugere og kan-
didater til fødevarebranchen, dels den generelle kvalificering af landmænd, 
der lægger om til økologi. 
 
ICROFS peger på, at unge nyuddannede økologer vil kunne bringe det fag-
lige og personlige overskud til en omlægningsindsats hos ældre landmænd, 
der på baggrund af deres alder ikke har overskud til større omlægning. Det 
kunne fx foregå som lønnet arbejde i en periode (ICROFS 2008, p. 41).  
 
Denne anbefaling kan ses i sammenhæng med anbefalingerne i afsnit 4.3 
om at udbrede ERFA-grupper og netværk for økologer, så de får støtte og 
rådgivning fra andre – større eller mere erfarne – økologiske jordbrugere, 
både hvad angår faglighed, økonomi og eksportmuligheder. I evalueringen 
af Økologifremmeordningens rejsehold og informations- og markedsfø-
ringsaktiviteter peges der på, at der synes at være en efterspørgsel efter 
muligheden for at indgå i netværksgrupper, og endvidere fremhæves føl-
gende: 
 
”Erfaringsudvekslingen vil formodentlig kunne øge fastholdelsen af eksiste-
rende økologer og levedygtigheden blandt nye” (Epinion 2011, p. 35). 
 
Det er Operates vurdering, at netværk derfor bør være et virkemiddel, som 
kan anvendes i højere grad og til flere formål fremadrettet i den danske 
økologiindsats. 

7.8.2. Mere forskning skaber udvikling 

I forlængelse af en opkvalificering af dels kompetencer hos landmændene 
og dels økologi-indholdet på uddannelserne er der brug for en større udvik-
lings- og forskningsindsats til at understøtte udviklingen af økologien på det 
danske hjemmemarked. 
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ICROFS peger på, at en række strategisk vigtige udfordringer kun kan løses 
med bidrag fra en fortsat forskning i både primærproduktion og forarbejd-
ning, herunder bl.a. udvikling af økologisk tilpassede sorter og husdyrracer 
og skånsomme forarbejdningsmetoder og forbedret produktkvalitet 
(ICROFS 2008, p. 61). Samtidig kan en større udviklings- og forskningsind-
sats være med til at gøre den økologiske primærproduktion mindre usikker 
ved at udvikle fx økofoder og skabe en endnu større selvforsyning (ICROFS 
2008, p. 38).  
 
I forlængelse heraf fremhæver Natur- og Landsbrugskommissionen, at 
forskningen skal adressere økologiens konkrete udfordringer i forhold til 
udledning af bl.a. drivhusgasser og ammoniak (Natur- og Landsbrugskom-
missionen 2013, p. 70). Kommissionen anbefaler, at den økologiske forsk-
nings- og udviklingsindsats skal videreføres og fokusere på at skabe og ud-
nytte synergi mellem miljø- og biodiversitetshensyn (ibid., p. 71), og Ar-
bejdsgruppen om dynamik i økologien fremhæver ligeledes, at fortsat 
støtte til forskning og udviklings- og demonstrationsprojekter kan bidrage 
positivt til udviklingspotentialet for dansk økologisk produktion (Arbejds-
gruppen om dynamik i økologien 2013, p. 3).  
 
Operate vurderer, at flere rapporter med andre ord anbefaler en styrket 
forskningsindsats, der kan være med til at løse en række helt konkrete pro-
blemstillinger ved økologien og for strukturudviklingen på det danske økolo-
giske hjemmemarked. Det drejer sig bl.a. om udvikling af økologisk protein-
foder, så danske landmænd kan blive mere selvforsynende og dermed op-
leve mindre usikkerhed med hensyn til svingende foderpriser. På den måde 
hænger en stærk forskningsindsats nøje sammen med vilkårene for de øko-
logiske landmænd. Produktion af eget proteinfoder vil også være mere mil-
jøvenligt end anvendelsen af soja fra Kina eller Sydamerika. 
 

  

 



OPERATE A/S EVALUERING: SYNTETISERING AF RAPPORTER 204 

7.9. Regulering 

Dette afsnit indeholder konklusioner om en central del af rammebetingel-
serne for økologien i Danmark. I forbindelse med EU's nye Fælles Land-
brugspolitik for perioden 2014-2020 og den parallelle reform af det danske 
Landdistriktsprogram indeholder flere af rapporterne anbefalinger til, hvilke 
steder regeringen med fordel kan regulere eller ændre reguleringen for 
fremadrettet at øge det økologiske areal i Danmark og fremme økologien.  
 
De centrale rapporter, der omhandler anbefalinger til regulering af økologi-
indsatsen er: 
 
● ”Udvikling, vækst og integritet i den danske økologisektor”, ICROFS-rap-

port nr. 1/2008. (ICROFS 2008). 
● "Rammevilkår for den danske økologiske jordbrugssektor og analyser af 

differentieret omlægningsstøtte". Fødevareøkonomisk Institut, rapport 
nr. 213, og ICROFS, 2012. (FOI og ICROFS 2012). 

● "Afrapportering fra arbejdsgruppen om dynamik i økologien". NaturEr-
hvervstyrelsen, 2013. (Arbejdsgruppen om dynamik i økologien 2013). 

7.9.1. National regelfortolkning 

Økologilovgivningen er grundlæggende harmoniseret på EU-niveau, men al-
ligevel fortolkes mange regler forskelligt i medlemslandene, og der er samti-
dig områder af økologien, der ikke er reguleret til fulde. Flere rapporter 
fremhæver, at det påvirker de indbyrdes konkurrencevilkår mellem EU-lan-
dene.  
 

FOI og ICROFS peger i "Rammevilkår for den danske økologiske jordbrugs-
sektor" på, at der er forskelle i listerne for godkendte gødnings-, foder- og 
bekæmpelsesmidler, forskelle i antallet af dispenseringer for brug af ikke-
økologisk udsæd, forskelle i krav til staldindretning og udeforhold mv. for 
økologisk produktion af fjerkræ og grise, samt mængden og arten af gød-
ningsforbrug, som er tilladt i de forskellige lande. Men det er ifølge Ramme-
vilkårsanalysen vanskeligt at vurdere, hvordan de mange forskellige tolknin-
ger i praksis påvirker konkurrenceevnen, da billedet er meget komplekst, og 
det ikke ud fra regeltolkninger er muligt at vurdere den økonomiske effekt 
af de forskellige krav (FOI og ICROFS 2012, p. 160f).  
 
Der er dog flere områder, hvor konkurrencevilkårene for danske økologer 
fremhæves som dårlige som følge af nationale regeltolkninger, fx er de dan-
ske økologiske fjerkræproducenter dårligere stillet end konkurrenter i en 
række europæiske lande, bl.a. på grund af skrappere krav til den maksimale 
belægningsgrad for æglæggere (FOI og ICROFS 2012, p. 161), mens de øko-
logiske frugtavlere er vanskeligere stillet end de fleste andre europæiske 
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lande pga. manglende adgang til plantebeskyttelsesmidler, som er god-
kendt til anvendelse i økologisk frugtavl (FOI og ICROFS 2012, p. 82).  
 
Der er dog også steder, hvor danske økologer stilles bedre end europæiske 
kollegaer, fordi private standarder i konkurrentlande opstiller skrappere 
regler end de danske på forskellige områder (FOI og ICROFS 2012, p. 160f).  

 

Operate vurderer, at det ikke desto mindre er nærliggende at slutte, at nati-
onale regler potentielt bidrager til at udfordre de økologiske frugtavlere i 
Danmark – ikke mindst fordi netop økologisk frugtavl i forvejen er en pro-
duktionsgren med flere rammemæssige udfordringer, fx lav dyrkningssikker-
hed pga. Stor sårbarhed over for frost, skadedyr og svampesygdomme samt 
en arbejdsintensiv produktion. 
  
National forvaltning af EU's økologiregler kan omvendt også bidrage positivt 
til udviklingspotentialet for dansk økologisk produktion, fx på områder, der 
ikke er lovgivet om på EU plan. Det fremhæver arbejdsgruppen om dynamik 
i økologien og peger på, at Danmark kan fastsætte nationale regler med 
hjemmel i Økologiloven, som det fx er sket på fjerkræområdet i forbindelse 
med opdræt (Arbejdsgruppen om dynamik i økologien 2013, p. 3). På den 
måde kan Danmark samtidig bruge danske forhold som løftestang for at 
hæve de fælles EU krav til økologi til et mere ambitiøst niveau (ibid.). 
 
Det er Operates vurdering, at denne anbefaling imidlertid ikke modstrider 
den overordnede anbefaling om, at der skal arbejdes for en bedre harmoni-
sering af den nationale forvaltning af EU-reglerne i Europa. Selv om det er 
svært at opgøre, hvorvidt danske økologer generelt er dårligere stillet pga. 
danske regelfortolkninger, er der klare områder, hvor danske regeltolknin-
ger gør dem mindre konkurrencedygtige. 

7.9.2. Små og store landmænd 

I de rapporter, der evaluerer konkrete indsatser og forhold på landmandens 
niveau, italesættes et behov for at differentiere mellem små og store land-
mænd ift. bl.a. støtte og rådgivning. I FOI’s analyse af økologiske afhoppere 
(2011) peges der på, at de meget få, men store afhoppere har gode økono-
miske og landbrugsfaglige årsager til deres afhopning, mens det ikke på 
samme måde kan afvises, at der for de mange små afhoppere er behov for 
en styrket faglig rådgivning og lettelser i de praktiske og administrative byr-
der knyttet til den økologiske drift (FOI 2011, p. 11). 
 
Dette fokus på forskellen mellem byrderne for små og store landmænd 
fremhæves også i afrapporteringen af evalueringen af Økologifremmeord-
ningen (2011). Her fremhæves det, at deltagerne i ordningen efterspørger 
et øget fokus på små virksomheder og tilbud specifikt til dem i forbindelse 
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med eksportaktiviteter, da de har andre behov og oplever, at de ikke er in-
teressante for udenrigsministeriets fremstød (Epinion 2011, p. 31). Samtidig 
påpeger de små virksomheder behovet for rådgivning i forhold til at opfylde 
dokumentationskrav ved eksport, udforme kontrakter og lign (ibid.).  
 
I forhold til målsætningen om arealudvidelse kan man argumentere for, at 
de små landmænd ikke har den store effekt på det samlede areal. Ifølge 
FOI’s analyse af afhoppere har der de seneste år i gennemsnit været ca. 80 
afhoppere om året, hvor de 8-10 største tegner sig for ca. 70 pct. af det af-
hoppede areal (FOI 2011, p. 10). De små afhoppere tegner sig for et årligt 
frafald på ca. 0,5 pct. af det samlede økologiske areal (ibid., p. 12). 
 
Operate vurderer imidlertid, at hvis man ser på den økologiske udvikling i 
Danmark gennem et andet perspektiv end antallet af økologiske hektarer, 
så er der brug for så udbredt og varieret en økologisk produktion som mu-
ligt. Danske forbrugere køber en højere andel af deres føde- og drikkevarer 
som økologiske end forbrugerne i noget andet land i verden (MAPP 2011, p. 
25), og det er afgørende for den samlede danske økologiindsats, at Dan-
mark bibeholder sit ”grønne” nationale omdømme på danske økologiske fø-
devarer – både i forhold til omverdenens opfattelse af Danmark og i forhold 
til danskernes tillid og engagement i den hjemlige økologiske indsats. 
 
I forlængelse heraf anfører Rammevilkårsanalysen, at en øget diversitet i 
den økologiske produktion, til fordel for bl.a. specialafgrøder på bekostning 
af foderafgrøder alt andet lige må forventes at have en gunstig effekt på 
den økologiske sektors eksportpotentiale (FOI og ICROFS, p. 151).  
 
Der er derfor behov for ikke bare at understøtte de arealmæssigt store øko-
logiske jordbrugere i Danmark, men også skabe vilkår og muligheder for, at 
de mindre landmænd, planteavlere, frugt- og grøntproducenter og husdyr-
hold kan vokse og drive en rentabel økologisk produktion og dermed under-
støtte en stærk diversitet i den danske, økologiske produktion.  
 
I den forbindelse anbefaler Natur- og Landsbrugskommissionen, at den dan-
ske målsætning om fordobling af det økologiske areal frem mod 2020 sup-
pleres med mål for både produktion-, forarbejdnings, og afsætningssiden. 
Hermed opnås et bedre prioriteringsgrundlag for anvendelsen af økologi-
midler og et bedre grundlag for at vurdere effekten af de markedsrettede 
indsatser (Natur- og Landsbrugskommissionen 2013, p. 71). 
 
Flere rapporter foreslår behovet for netværk mellem små og store land-
mænd (fx Epinion 2011, p. 28), og ICROFS fremhæver i forlængelse heraf, at 
omlægning af primærproduktion kan starte mange andre steder end hos en 
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konventionel landmand, fx nye virksomheder, der bygger på en vertikal in-
tegration, som rummer flere led i fødevarekæden, lige fra små gårdbutikker 
og -mejerier til store virksomheder som Aarstiderne (ICROFS 2008, p.40).  
 
Det er Operates vurdering, at evalueringen viser, at der på flere områder er 
brug for at differentiere mellem små og store landmænd i bestræbelserne 
på dels at fastholde dem som økologiske jordbrugere, dels at motivere dem 
til at lægge om. Her kunne netværk og større samarbejde mellem økologi-
ske jordbrugere være et oplagt middel til at facilitere den støtte og erfa-
rings- og videnudveksling, som evalueringerne efterspørger, hvilket bl.a. 
også er nævnt i forrige afsnit. 

7.9.3. Differentieret regulering 

Et andet forslag til en mere differentieret reguleringsindsats for mere øko-
logi i Danmark handler om den geografiske udbredelse af de økologiske are-
aler. FOI påpeger, at en del af formålet med at fordoble de økologiske area-
ler er at sikre rent grundvand og større naturindhold og biodiversitet, men 
hvis de goder skal fordeles ligeligt i Danmark, kan det være nødvendigt med 
særlige vilkår og støtteordninger til økologisk landbrug i økologifattige om-
råder (FOI 2011, p. 12). På nuværende tidspunkt er det økologiske landbrug 
i rivende udvikling især i Sønderjylland og Vestjylland, og drevet på mar-
kedsvilkår kan det ikke undgås, at der bliver økologiske arealer til overs 
nogle steder (ibid., p. 11). 
 
FOI opfordrer derfor regeringen til at overveje, om der skal gøres en særlig 
indsats for at udbrede og dermed fordele rent grundvand samt større na-
turindhold og biodiversitet ligeligt i Danmark (FOI 2011, p. 12). 
 
Et tredje forslag til en mere differentieret reguleringsindsats for at øge øko-
logiens udvikling i Danmark handler om miljøreguleringen af anlæg til hus-
dyrproduktion. Natur- og Landsbrugskommissionen peger på, at den gæl-
dende regulering fastlåser produktionens størrelse, og en øget eller ændret 
produktion vil i dag kræve en ny myndighedsbehandling i form af en anmel-
delse, tilladelse eller godkendelse (Natur- og Landsbrugskommissionen 
2013, p. 45).  
 
Natur- og Landsbrugskommissionen anbefaler, at der ved udvikling af ny re-
gulering for husdyrbrug skal gennemføres en ny, emissionsbaseret regule-
ring, der tager højde for den økologiske produktions særlige teknologiske 
udfordringer, og hvor godkendelse af anlæg til husdyrbrug ikke længere be-
grænser antallet af producerede dyr, men i stedet udformes som en udled-
ningstilladelse (emissionsgrænser) for de væsentligste natur- og miljøpå-
virkninger (Natur- og Landsbrugskommissionen 2013, p. 45). Samtidig bør 
der ske en differentiering af reguleringen, så gødningsanvendelse mv. på 
arealerne, i modsætning til i dag, reguleres adskilt fra reguleringen af selve 
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produktionsanlægget. Dette er tidligere anbefalet af Husdyrreguleringsud-
valget i 2011, og med en emissionsbaseret regulering kan miljøeffektivise-
ringer, herunder ny teknologi, bruges til at ændre eller øge produktionen 
under forudsætning af, at de fastlagte emissionsgrænser overholdes (Natur- 
og Landsbrugskommissionen 2013, p. 71 + 45). 
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7.10. Afrunding 

På baggrund af 12 centrale bidrag i det eksisterende videngrundlag om den 
danske økologiindsats har denne evaluering fremstillet en række tværgå-
ende konklusioner og anbefalinger, der har ligget som centralt videngrund-
lag i processen med at justere den danske økologiindsats og indfri målet om 
en fordobling af det økologiske areal. Konklusioner og anbefalinger fra 
dette sidste afsnit har været bragt i spil i processens andre faser. 
 
I betragtning af evalueringsrapporternes forskellige fokus og ophav, er det 
Operates vurdering, at de 12 rapporter har mange overlap i deres udpeg-
ning af mekanismer, der kan øge udviklingen af økologien i Danmark. Der-
med reflekterer de 12 rapporter – og samtidig også denne samlede evalue-
rings- og idégenereringsproces – at økologiens forskellige fokusområder i 
høj grad hænger sammen. Det underbygger dermed processens og indevæ-
rende rapports grundlæggende forklaringsmodel, der netop fremhæver, at 
indsatsområder for sektoren må ses i sammenhæng, hvis man vil flytte øko-
logien fremad. 
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8. Bilag 1: Spørgeramme til evalueringsinterviews 

Overordnet status – den aktuelle økologiindsats & den danske økolo-
gisektor (5-8 min.) 
 
Vi går tættere på de konkrete økologiindsatser om lidt, men først vil jeg 
gerne høre din mening helt overordnet om økologisektoren og de nuvæ-
rende økologiindsatser under et:  
 
● Hvilke særlige styrker har den danske økologisektor? 
● Og hvilke udfordringer eller barrierer har sektoren? 
● Hvilke særlige styrker har den aktuelle økologiindsats? 
● Hvor kan du pege på en effekt af den nuværende økologiindsats, og 

hvordan ser du effekten?  
● Ser du særlige barrierer eller udfordringer i forhold til konkrete indsat-

ser i ØH2020 – hvilke og hvordan giver de sig udtryk? 
 

Konkrete indsatser og virkemidler (15-20 min.) 
Interviewet er inddelt i nogle overordnede temaer. Du har selvsagt ikke erfa-
ring med alle områder, så jeg vil bede dig om især at forholde dig til indsat-
ser, du selv har erfaring med. Men jeg vil selvfølgelig også gerne høre, hvis 
du har kommentarer til andre områder: 
 
Landmanden og omlægning:  
● Hvilke af de nuværende økologiindsatser ser du som mest relevante for 

at styrke økologien i dette led af værdikæden?  
● Hvorfor mener du, at denne indsats/disse indsatser er særlig rele-

vant/relevante? 
● Hvilke effekter ser du af indsatserne? 
● Hvilke af de nuværende tilskudsordninger, vurderer du har størst betyd-

ning i forhold til omlægning til økologi – og hvorfor? 
● Hvordan ser du i øvrigt på den nuværende situation for de økologiske 

landmænd? 
● Hvordan ser du på mulighederne for en øget omlægning til økologisk 

produktion for henholdsvis økologiske og konventionelle landmænd?  
 
Produktudvikling og innovation:  
● Hvilke af de nuværende økologiindsatser ser du som mest relevante for 

at styrke økologien i dette led af værdikæden? 
● Hvorfor mener du, at denne indsats/disse indsatser er særlig rele-

vant/relevante? 
● Hvilke effekter ser du af indsatserne? 
● Hvilke af de nuværende tilskudsordninger vurderer du har størst betyd-

ning i forhold til produktudvikling og innovation – og hvorfor? 
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● Hvordan ser du på den nuværende situation for forarbejdningsvirksom-
heder og andre producenter, som står for produktudvikling og innova-
tion, i forhold til en fortsat udvikling af den økologiske produktion i 
Danmark?  

 
Afsætning og marked:  
● Hvilke virkemidler eller indsatser ser du som mest relevante for at 

styrke økologien i dette led af værdikæden?  
● Hvorfor mener du, at denne indsats/disse indsatser er særlig rele-

vant/relevante? 
● Hvilke effekter ser du af indsatserne? 
● Hvilke af de nuværende tilskudsordninger, vurderer du, har størst be-

tydning i forhold til afsætning og marked – og hvorfor? 
● Hvordan ser du i øvrigt på den nuværende situation for afsætning og 

udvikling af det danske marked for økologi?  
● Hvordan ser du på den nuværende situation for eksport af danske øko-

logiske produkter? 
 
Finansiering og økonomi:  
● Hvilke virkemidler eller indsatser ser du som mest relevante for at 

styrke økologien ved at arbejde med de finansielle og økonomiske ram-
mebetingelser for sektoren? 

● Hvilke af de nuværende økologiindsatser ser du som mest relevante for 
at styrke økologien i denne sammenhæng?  

● Hvorfor mener du, at denne indsats/disse indsatser er særlig rele-
vant/relevante? 

● Hvordan ser du i øvrigt behovet og betingelserne for fremtidige til-
skudsmodeller på økologiområdet? 

● Hvordan ser du på den nuværende situation i forhold til finansiering og 
økonomi af økologiske bedrifter/virksomheder? Det kan både være i 
forhold til offentlig støtte og i forhold til finansieringsmæssige forhold i 
øvrigt?  

 
Regulering:  
● Hvilke reguleringsmæssige virkemidler eller indsatser ser du som mest 

relevante for at styrke økologien?  
● Hvilke af de nuværende økologiindsatser ser du som mest relevante for 

at styrke økologien i denne sammenhæng?  
● Hvorfor mener du, at denne indsats/disse indsatser er særlig rele-

vant/relevante? 
● Hvordan ser du på den nuværende situation i forhold til den ikke-finan-

sielle offentlige regulering af økologisektoren? Det kan både være i for-
hold til national dansk regulering, EU-regulering eller den kommunale 
eller regionale regulering og indsats?  
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Forskning og uddannelse:  
● Hvilke virkemidler eller indsatser ser du som mest relevante for at 

styrke økologien ved at arbejde med de forsknings- og uddannelses-
mæssige rammebetingelser for sektoren? 

● Hvilke af de nuværende økologiindsatser ser du som mest relevante for 
at styrke økologien i denne sammenhæng? 

● Hvorfor mener du, at denne indsats/disse indsatser er særlig rele-
vant/relevante? 

● Hvilke effekter ser du af indsatserne? 
● Hvordan ser du i øvrigt behovet og betingelserne for fremtidige til-

skudsmodeller på økologiområdet? 
● Hvordan ser du på den nuværende situation i forhold til forskning og 

uddannelse i emner af relevans for økologisektoren? 
 

Målsætninger – nuværende og fremtidige (3-5 min.) 
I dag arbejder regeringen med et mål for økologiindsatsen, som handler om 
en fordobling af det samlede økologiske areal. 
 
● Hvilke virkemidler i den nuværende samlede økologiindsats, mener du, 

har bidraget til at øge det økologiske areal? 
● Kan du pege på andre vigtige mål, som du mener, man bør holde sig for 

øje i økologiindsatsen? 
 

Fremtidens indsats (3-5 min.) 
● Er der områder eller virkemidler, som du mener, man overser og bør 

prioritere i fremtidens økologiindsats? 

 
Afrunding 
Det var, hvad jeg havde af spørgsmål. Har du pointer eller kommentarer, 
som vi endnu ikke har berørt? 
 
Ellers vil jeg sige tak for din tid. 
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9. Bilag 2: Registrering af konklusioner og anbefalin-
ger fra rapporter 

 

ID 1 
ICROFS: Udvikling, vækst og integritet i den dan-
ske økologisektor (2008)    

ID 2 
YouGov: Det økologiske spisemærke, det røde Ø 
og EU-mærket (2013)    

ID 3 
Økonomisk analyse: Danskerne er 
gode til at købe økologisk (2013)      

ID 4 
Vækstteam for Fødevarer: Anbefa-
linger (2013)      

ID 5 
"Fremme af produktion og afsætning af økologi-
ske fødevarer" (2011)    

ID 6 
FOI Analyse: Økologiske afhoppere 
(2011)      

ID 7 
"Natur og Landbrug - en ny start". Natur- og 
Landsbrugskommissionen. (2013)    

ID 8 
"Notat om komparativ sammenligning mellem en række for-
skellige økologivirkemidler" (2012)  

ID 9 
"Afrapportering fra arbejdsgruppen om dynamik 
i økologien" (2013)    

ID 10 
"Eksportstrategi for danske økologi-
ske fødevarer" (2011)      

ID 11 
Servicetjek af Landdistriktspro-
grammet (2013)      

ID 12 
"Rammevilkår for den danske øko-
logiske jordbrugssektor" (2012)      

      

Konklusion 

Observa-
tion/evi-
dens Styrkemarkør Nøgleord Tema 

ID 

Markedsmuligheder er 
gode – og mange produ-
center og forarbejdnings-
virksomheder står overfor 
betydelige udfordringer 
med at kunne imøde-
komme efterspørgslen. Ek-
sporten er kun svagt sti-
gende, mens importen er 
steget kraftigt. (P.3, 11) 

Meldinger 
fra bran-
chens aktø-
rer til 
ICROFS. 
Vidensyn-
tese på bag-
grund af en 
række ob-
servationer 

Høj 
Bredt dækkende ob-
servation. Dog er em-
piri indhentet i 
2007/2008 og derfor 
ikke nødvendigvis 
længere dækkende. 

Efter-
spørgsel 
Eksport 
Import 

Afsætning 
og marked 

1.1 

Der mangler gode metoder 
til at opgøre omkostnings-
effektiviteten af offentlig 
støtte til økologisk jordbrug 
ud fra en helhedsorienteret 
betragtning som tager hen-
syn til de mange sammen-
hænge, mål og fordele så-
som fremme af naturvær-
dier, reduktion af pesticider 
og tab af kvælstof og fosfor. 
(p.4) 

Vidensyn-
tese på bag-
grund af en 
række ob-
servationer 

Høj 
Bredt dækkende ob-
servation. Dog er em-
piri indhentet i 
2007/2008 og derfor 
ikke nødvendigvis 
længere dækkende 

ROI 
Mål/mid-
del-sam-
menhæng 

Økonomi 
og finan-
siering 

1.2 
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Vidensyntesen viser, at 
økologien har et solidt fod-
fæste i Danmark: Forbru-
gerne efterspørger økologi-
ske produkter, detailhand-
len er meget åben for øko-
logiske produkter, økolo-
gisk produktion giver god 
driftsøkonomi for produ-
centerne, og der er god 
plads til meget mere øko-
logi på de danske marker. 
(p.11) 

Vidensyn-
tese på bag-
grund af en 
række ob-
servationer 

Høj 
Bredt dækkende ob-
servation. Dog er em-
piri indhentet i 
2007/2008 og derfor 
ikke nødvendigvis 
længere dækkende 

Efter-
spørgsel 
Udbud 

Landman-
den og 
omlæg-
ning 
Produkt-
udvikling 
og innova-
tion 
Afsætning 
og marked 

1.3 

Markedet kræver flere øko-
logiske produkter end der 
produceres. Primærprodu-
centerne tøver med at rea-
gere på markedets signaler, 
og omlægning til økologisk 
produktion er for lille i Dan-
mark. Det betyder et uud-
nyttet potentiale både for 
hjemmemarked og eksport. 
(p.11) 

Vidensyn-
tese på bag-
grund af en 
række ob-
servationer 

Høj 
Bredt dækkende ob-
servation. Dog er em-
piri indhentet i 
2007/2008 og derfor 
ikke nødvendigvis 
længere dækkende 

Barrierer 
Hjemme-
marked 
Eksport 

Landman-
den og 
omlæg-
ning 
Afsætning 
og marked 

1.4 

Der er et værdibaseret mar-
ked. I Danmark har de se-
neste megatrends på føde-
vareområdet flyttet fokus 
for forbruget hen på værdi-
baseret forbrug, dvs. væk 
fra mængde og hen mod 
"mening med maden", 
"sund mad" og "anstæn-
dige fødevarer". Efter-
spørgslen efter økologiske 
fødevarer kobles sammen 
med symbolske aspekter og 
global ansvarlighed af et re-
lativt stort forbrugerseg-
ment, som har en grund-
læggende tillid til økolo-
gerne. (p.11) 

Vidensyn-
tese på bag-
grund af en 
række ob-
servationer 

Høj 
Billedet er generelt 
og forventeligt fort-
sat dækkende 

Efter-
spørgsel 
Værdiba-
seret 
Tillid 

Afsætning 
og marked 

1.5 
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Mange detailhandelskæder 
bruger nu økologien som 
en del af deres strategiske 
profil, fordi økologiske for-
brugere tilhører trendsæt-
terne inden for fødevarer. 
Der har fundet en positiv 
markedsinnovation sted, 
som blandt andet har øget 
tilgængeligheden og synlig-
heden af økologiske varer. 
Detailhandelens ny inte-
resse for – og øgede afsæt-
ning af – økologi har stimu-
leret interessen hos forar-
bejdningsvirksomhederne 
til innovation og produkt-
udvikling. Derfor er der 
plads til en underskov af 
mindre økologiske virksom-
heder, men de skal bakkes 
op med viden på mange 
områder (p.11) 

Vidensyn-
tese på bag-
grund af en 
række ob-
servationer 

Høj 
Bredt dækkende ob-
servation. Dog er em-
piri indhentet i 
2007/2008 og derfor 
ikke nødvendigvis 
længere dækkende 

Innovation 
Synlighed 
Viden 

Produkt-
udvikling 
og innova-
tion 
Afsætning 
og marked 

1.6 

Økologi giver generelt et 
højere afkast end konventi-
onel produktion. Det gæl-
der både heltidsplanteavl, 
kvægbrug og svinebrug, 
hvor dækningsbidrag og 
lønningsevne er højere 
blandt økologiske bedrifter. 
(p.12) 

Vidensyn-
tese på bag-
grund af en 
række ob-
servationer 

Høj 
Bredt dækkende ob-
servation. Dog er em-
piri indhentet i 
2007/2008 og derfor 
ikke nødvendigvis 
længere dækkende 

Økonomi Landman-
den og 
omlæg-
ning 

1.7 

Motivationen til at lægge 
om er faldet blandt konven-
tionelle landmænd, som nu 
er afventende.  
(p.12)+(p.36) 

For 2007 ses 
der en lille 
stigning i 
det økologi-
ske areal og 
en nettotil-
gang på 
godt 40 be-
drifter, men 
den over-
ordnede for-
syningssitu-
ation skal 
forbedres 
væsentligt. 
Kilde ikke 
angivet. 

Høj 
Dog er empiri indhen-
tet i 2007/2008 og 
derfor ikke nødven-
digvis længere dæk-
kende 

Udvikling Landman-
den og 
omlæg-
ning 

1.8 

Der er geografisk set sær-
deles gode muligheder for 
en større økologisk produk-
tion i Danmark. Eksempel-
vis er der plads til en fire-
dobling af økologisk mælke-
produktion, med udgangs-
punkt i de eksisterende be-
drifter, og der ville stadig 
være plads til meget mere 
økologisk husdyrhold og 
planteavl. (p.12)+(p.33-34) 

Kilde ikke 
angivet. 

Høj 
Dog er empiri indhen-
tet i 2007/2008 og 
derfor ikke nødven-
digvis længere dæk-
kende 

Potentia-
ler 
Geografi 

Landman-
den og 
omlæg-
ning 

1.9 
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Det havde i 2003 vist sig 
vanskeligere end forventet 
at realisere målene om ek-
sport. Det skyldtes bl.a., at 
der i de enkelte lande var 
en tilbøjelighed til at be-
skytte de nationale økologi-
sektorer. I 2004 vedtog EU-
kommissionen – bl.a. på 
dansk initiativ - en aktions-
plan til fremme af økologisk 
jordbrug og økologiske fø-
devarer. Et af dens første 
resultater er de nye fælles 
regler om økologisk pro-
duktion, som fra 2009 bl.a. 
skal lette eksport og import 
af økologiske varer inden 
for EU.(p.18) 

Kilde ikke 
angivet. 

Høj 
Dog refereres til hi-
storiske forhold fra 
2003 og billedet er 
derfor ikke nødven-
digvis længere dæk-
kende 

Eksport 
Barrierer 
EU 

Afsætning 
og marked 
Regulering 

1.10 

Det er ikke kun Danmark, 
der har oplevet, at perioder 
med stagnation er efter-
fulgt af perioder med for-
nyet vækst. Det er heller 
ikke kun Danmark, der har 
oplevet behov for i perio-
der at eksportere store 
mængder af økologiske 
produkter. Tværtimod sy-
nes der at være en interna-
tional vækstspiral i gang, 
hvor aktionsplaner til 
fremme af øget inden-
landsk produktion i Tysk-
land og England, der er 
store nettoimportører af 
økologiske fødevarer, også 
har bidraget til vækst i det 
samlede europæiske mar-
ked for økologiske fødeva-
rer. (p.19) 

Kilde ikke 
angivet. 

Høj 
Dog er empiri indhen-
tet i 2007/2008 og 
derfor ikke nødven-
digvis længere dæk-
kende 

Efter-
spørgsel 
Udvikling 
Eksport 

Landman-
den og 
omlæg-
ning 
Afsætning 
og marked 

1.11 

Det er ikke nok, at forbru-
gerne efterspørger økologi-
ske fødevarer. Der er brug 
for handelsvirksomheder, 
der er interesserede i at 
formidle forbrugernes ef-
terspørgsel og gøre det at-
traktivt for produktions- og 
forædlingsvirksomhederne 
at prøve at leve op til de 
økologiske forbrugeres øn-
sker. Desuden er der brug 
for, at der er en vis klang-
bund i det øvrige landbrug, 
så der kan blive lagt om til 
økologi og produceret flere 
råvarer. (p.19) 

EU-projek-
tet ORGAP: 
Sammenlig-
ninger i for-
skellige eu-
ropæiske 
lande 

Høj 
Dog er empiri indhen-
tet i 2007/2008 og 
derfor ikke nødven-
digvis længere dæk-
kende 

Barrierer 
Efter-
spørgsel 
Produkt-
udvikling 
Omlæg-
ning 

Landman-
den og 
omlæg-
ning 
Produkt-
udvikling 
og innova-
tion 
Afsætning 
og marked 

1.12 
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Politisk støtte kan bidrage 
til udviklingen, men den vil 
kun virke hvis virksomheder 
og landbrugere er interes-
serede i at udnytte den – 
og hvis forbrugerne efter-
spørger de produkter, der 
kommer ud af støtten. 
(p.19) 

EU-projek-
tet ORGAP: 
Sammenlig-
ninger i for-
skellige eu-
ropæiske 
lande 

Høj 
Dog er empiri indhen-
tet i 2007/2008 og 
derfor ikke nødven-
digvis længere dæk-
kende 

Statsstøtte 
Efter-
spørgsel 

Økonomi 
og finan-
siering 

1.13 

Dertil kommer, at udviklin-
gen sjældent forløber 
jævnt. Det er især et handi-
cap for økologisk fødevare-
produktion, fordi omstil-
lingsperioden er meget 
længere end for andre pro-
duktionsformer. (p.19) 

EU-projek-
tet ORGAP: 
Sammenlig-
ninger i for-
skellige eu-
ropæiske 
lande 

Høj 
Dog er empiri indhen-
tet i 2007/2008 og 
derfor ikke nødven-
digvis længere dæk-
kende 

Barrierer 
Omstil-
lingsperi-
ode 

Landman-
den og 
omlæg-
ning 

1.14 

Det er evnen til hele tiden 
at finde sammen på nye 
måder på tværs af den øko-
logiske værdikæde, der har 
gjort Danmark førende in-
ternationalt med hensyn til 
udvikling, distribution og 
salg økologiske fødevarer – 
og det er baggrunden for, 
at Danmark er udnævnt til 
årets økologiland 2009. 
(p.20) 

Kilde ikke 
angivet. 

Høj 
Dog er empiri indhen-
tet i 2007/2008 og 
derfor ikke nødven-
digvis længere dæk-
kende 

Samar-
bejde 

Landman-
den og 
omlæg-
ning 
Produkt-
udvikling 
og innova-
tion 
Afsætning 
og marked 

1.15 

Den danske økologieksport 
er kun svagt stigende. Den 
var i 2006 på 275 mio. kr. 
og udgjorde dermed ca. 
10% af den samlede danske 
omsætning. På verdensplan 
steg salget af økologiske fø-
devarer med 16% i 2006, og 
Europa har nu overhalet 
Nordamerika som det stør-
ste marked. Der er derfor 
gode muligheder for ek-
sport. Forklaringen på den 
svage stigning i eksporten 
skal derfor findes i den 
voldsomme efterspørgsel 
på hjemmemarkedet, som 
virksomhederne har priori-
teret at efterkomme.(p.22) 

Kilde ikke 
angivet. 

Høj 
Dog er empiri indhen-
tet i 2007/2008 og 
derfor ikke nødven-
digvis længere dæk-
kende 

Eksport 
Efterspøg-
sel 
Hjemme-
marked 

Afsætning 
og marked 

1.16 
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Eksporten spiller en ny og 
særdeles vigtig rolle. Den 
skal ikke længere først og 
fremmest drive omlægning 
og vækst. Den skal derimod 
sikre en fortsat professio-
nalisering af branchen og et 
bredere forretningsmæssigt 
fundament for virksomhe-
derne. Dermed skabes en 
organisk vækst og et stabilt 
grundlag for fortsat pro-
duktudvikling, som ikke kan 
finde sted alene på det for-
holdsvis lille danske mar-
ked. På den baggrund ser vi 
også i dag et skift i eksport-
strategien fra lavt foræd-
lede produkter til færdigt 
forarbejdede varer. (p.22) 

Kilde ikke 
angivet. 

Høj 
Dog er empiri indhen-
tet i 2007/2008 og 
derfor ikke nødven-
digvis længere dæk-
kende 

Eksport 
Professio-
nalisering 
Forret-
ningsmæs-
sigt funda-
ment 
Produkt-
udvikling 

Produkt-
udvikling 
og innova-
tion 
Afsætning 
og marked 

1.17 

Relativt mange af de virk-
somheder, som ønsker at 
komme på eksportmarke-
det, er små eller mellem-
store virksomheder med 
ringe eksporterfaring. 
(p.22) 

Kilde ikke 
angivet. 

Høj 
Dog er empiri indhen-
tet i 2007/2008 og 
derfor ikke nødven-
digvis længere dæk-
kende 

Eksport 
SMV 

Afsætning 
og marked 

1.18 

Samlet set er der ikke væ-
sentlig konkurrence fra 
udenlandske økologiske 
produkter i dag. Men der er 
en række områder, hvor 
importen udgør et vist pris-
pres og er en konkurrent til 
den danske produktion. Det 
gælder især for æbler, an-
den dansk frugt og grønsa-
ger. Der er dog en forbru-
gerpræference for danske 
produkter på dette om-
råde, så det vil være muligt 
at udvide den danske del af 
afsætningen, hvis de barrie-
rer, der findes i primærpro-
duktionen løses. Når det 
gælder standardvarer som 
foderkorn og industribær 
vil importen bestå, idet 
disse produkter vil kunne 
laves billigere i andre lande. 
(p.23) 

Importen 
blev næsten 
fordoblet 
fra 2003 og 
til 2006, 
hvor den var 
på 587 milli-
oner kr. el-
ler ca. 15% 
af omsæt-
ningen.  

Høj 
Dog er empiri indhen-
tet i 2007/2008 og 
derfor ikke nødven-
digvis længere dæk-
kende 

Import 
Efter-
spørgsel 
Pris 
Barrierer 

Afsætning 
og marked 

1.19 
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De økologiske forbrugere[s] 
væsentligste motivationer 
for at købe økologiske varer 
er sundhed, miljø og dyre-
velfærd samt andre etiske 
aspekter. De har en positiv 
opfattelse af den økologi-
ske produktion og lægger 
vægt på, at man kan undgå 
pesticid- og medicinrester, 
men mener også, at de 
økologiske varer er af bedre 
kvalitet og har en bedre 
smag. (p.23) 

Kilde ikke 
angivet. 

Høj 
Dog er empiri indhen-
tet i 2007/2008 og 
derfor ikke nødven-
digvis længere dæk-
kende 

Forbru-
gere 
Efter-
spørgsel 
Økologi-
ens rele-
vans 
Kvalitet 

Afsætning 
og marked 

1.20 

De økologiske forbrugere er 
trendsættere i forhold til ti-
dens fødevaretendenser. 
De er højere uddannede 
end gennemsnittet, bor ho-
vedsagligt i byerne, men 
deres forbrug kan ikke sæt-
tes i direkte sammenhæng 
med deres indkomst. De er 
tilbøjelige til at mene, at 
deres egne beslutninger om 
indkøb er vigtige og får 
konsekvenser for dem selv 
og omverdenen. (p.23) 

Vidensyn-
tese på bag-
grund af en 
række ob-
servationer 

Høj 
Dog er empiri indhen-
tet i 2007/2008 og 
derfor ikke nødven-
digvis længere dæk-
kende 

Forbru-
gerne 

Afsætning 
og marked 

1.21 

De tre væsentligste økologi-
ske forbrugergrupper de 
overbeviste, de mærkeop-
mærksomme og de positivt 
stemte udgør 49% af be-
folkningen og køber 88% af 
de økologiske varer. De 
økologiske fødevarers an-
del af gruppernes budget-
ter går kun fra 14% hos de 
overbeviste, som udgør 
17% af befolkningen, til 7% 
hos de positivt stemte og 
de mærkeopmærksomme. 
Derfor er der et stort po-
tentiale for øget afsætning 
– hvis, vel at mærke, sorti-
mentet udvides i butik-
kerne og der produktudvik-
les både inden for stan-
dardvarerne og inden for 
specialvarerne, så de over-
beviste forbrugere fortsat 
kan tilfredsstilles og tilgæn-
geligheden af et bredt ud-
valg af økovarer øges til 
gavn for resten af forbru-
gerne. (p.24) 

Vidensyn-
tese på bag-
grund af en 
række ob-
servationer 

Høj 
Dog er empiri indhen-
tet i 2007/2008 og 
derfor ikke nødven-
digvis længere dæk-
kende 

Forbru-
gerne 
Produkt-
udvikling 

Afsætning 
og marked 

1.22 
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Der er et positivt syn på de 
økologiske landmænd i be-
folkningen. (p.24) 

63% mener, 
de er mere 
engagerede 
i deres pro-
duktion 
62% mener 
de tænker 
mere på klo-
dens til-
stand.  
Meningsmå-
ling udført 
ifbm. rap-
porten. 

Høj 
Dog er empiri indhen-
tet i 2007/2008 og 
derfor ikke nødven-
digvis længere dæk-
kende 

Forbru-
gerne 
Tillid 

Afsætning 
og marked 

1.23 

At støtte tankegangen bag 
økologi er den fjerde vigtig-
ste motivation for at købe 
økologi efter dyrevelfærd 
(78%), bedre miljø (74%) og 
egen sundhed (67%) (p.24) 

Meningsmå-
ling udført 
ifbm. rap-
porten. 

Høj 
Dog er empiri indhen-
tet i 2007/2008 og 
derfor ikke nødven-
digvis længere dæk-
kende 

Forbru-
gerne 
Efter-
spørgsel 
Værdier 

Afsætning 
og marked 

1.24 

Mærkning og certificering 
har en meget stor betyd-
ning for, hvor nemt det er 
for forbrugerne at skelne 
de økologiske varer fra an-
dre. Det statskontrollerede 
Ø-mærke har været domi-
nerende i Danmark de sid-
ste 20 år og genkendes af 
90-95% af danskerne. De 
fleste har også tillid til det. 
Der er dog en tendens til at 
forbrugerne overfortolker 
mærket, herunder at de 
forbinder det specifikt med 
danske produkter. (p.24-
25) 

Meningsmå-
ling udført 
ifbm. rap-
porten. 

Høj 
Dog er empiri indhen-
tet i 2007/2008 og 
derfor ikke nødven-
digvis længere dæk-
kende 

Forbru-
gerne 
Tillid 
Mærkning 

Afsætning 
og marked 

1.25 

Under halvdelen af forbru-
gerne mener, at de ved en 
hel del om økologi og når 
de, som mener de ved 
mest, bliver spurgt om kon-
krete forhold, svarer de kun 
rigtigt på omkring halvde-
len af spørgsmålene. (p.25) 

Meningsmå-
ling udført 
ifbm. rap-
porten. 

Høj 
Dog er empiri indhen-
tet i 2007/2008 og 
derfor ikke nødven-
digvis længere dæk-
kende 

Forbru-
gerne 
Viden 

Afsætning 
og marked 

1.26 
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Analysen viser, at segmen-
tet de overbeviste forbru-
gere ikke er så påvirkelige 
af prisen på økologiske va-
rer og at økologien er tæt 
forbundet med en mere 
grundlæggende ændring i 
fødevaretrends. Det taler 
for stabilitet i købsadfær-
den. Samtidig viser tidligere 
forskningsresultater, at væ-
sentlige stigninger i fødeva-
repriserne eller øget pris-
forskel mellem konventio-
nelle og økologiske varer vil 
kunne medføre tabte mar-
kedsandele. De sidste års 
vækst har dog fundet sted 
på trods af, at priserne på 
nogle økologiske varer er 
steget – også mere end de 
konventionelle priser. Sam-
tidigt kan det forventes, at 
den øgede omsætning af 
økologiske varer og den 
øgede konkurrence vil føre 
til mindre prisforskel mel-
lem de økologiske og kon-
ventionelle varer, hvilket al-
lerede kan ses for nogle. 
(p.25) 

Vidensyn-
tese på bag-
grund af en 
række ob-
servationer 

Høj 
Dog er empiri indhen-
tet i 2007/2008 og 
derfor ikke nødven-
digvis længere dæk-
kende 

Forbru-
gerne 
Efter-
spørgsel 
Økologi-
ens rele-
vans 
Pris 

Afsætning 
og marked 

1.27 

Forbrugerundersøgelserne 
viser, at der er brug for en 
parallel satsning på pro-
duktudvikling og et udvidet 
sortiment af standardvarer 
samt produktudvikling af 
specialprodukter og varer 
af særlig høj kvalitet, så der 
bliver flere typer varer, som 
tiltaler de forskellige seg-
menter. (p.27) 

Vidensyn-
tese på bag-
grund af en 
række ob-
servationer 

Høj 
Dog er empiri indhen-
tet i 2007/2008 og 
derfor ikke nødven-
digvis længere dæk-
kende 

Forbru-
gerne 
Efter-
spørgsel 
Produkt-
udvikling 
Standard-
varer 
Specialva-
rer 

Afsætning 
og marked 

1.28 

Cateringsektoren er meget 
inhomogen, så selvom den i 
fremtiden udgør et mar-
kedsmæssigt potentiale, er 
det helt afgørende for det 
langsigtede perspektiv, at 
der igangsættes skrædder-
syede strategier rettet mod 
udvalgte dele af sektoren. 
Det skal ske på en måde så 
de involverede parter i hø-
jere grad tager ejerskab for 
økologien og ser den som 
en del af deres egen over-
ordnede målopfyldelse. 
(p.28) 

Kilde ikke 
angivet. 

Høj 
Dog er empiri indhen-
tet i 2007/2008 og 
derfor ikke nødven-
digvis længere dæk-
kende 

Catering-
sektoren 
Efter-
spørgsel 

Afsætning 
og marked 

1.29 
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En af de centrale politikker 
inden for offentlig catering 
er fødevaresikkerhed. Der 
er usikkerhed om, hvordan 
man ud fra økologiens prin-
cipper kan arbejde med do-
kumentation i egenkontrol-
len for at der benyttes sikre 
og fornuftige metoder. 
(p.28) 

Kilde ikke 
angivet. 

Høj 
Dog er empiri indhen-
tet i 2007/2008 og 
derfor ikke nødven-
digvis længere dæk-
kende 

Catering-
sektoren 
Sikkerhed 

Afsætning 
og marked 
Regulering 

1.30 

De enkelte kæder efter-
spørger hele tiden nye pro-
dukter og vareområder, 
hvor de kan profilere sig. 
Det adskiller sig markant 
fra tidligere år, hvor antal-
let af varenumre i detail-
handelen var begrænset og 
først og fremmest var ba-
sisvarer. I dag ønsker man 
at udbyde et langt bredere 
sortiment og hver butik er 
på udkik efter vareområ-
der, hvor man kan profilere 
sig. Det betyder også, at de-
tailhandlen har åbnet for 
en anden tilgang til indkø-
bet. Kædernes indkøb var 
tidligere en væsentlig og 
uoverstigelig barriere for 
økologiske varers vej ind i 
detailhandelen, men nu er 
det f.eks. muligt kun at le-
vere i sæsonen, eller kun til 
én kampagne. Der er desu-
den en større åbenhed over 
for at lave aftaler om pro-
duktioner på forhånd. 
(p.30) 

Vidensyn-
tese på bag-
grund af en 
række ob-
servationer 

Høj 
Bredt dækkende ob-
servation. Dog er em-
piri indhentet i 
2007/2008 og derfor 
ikke nødvendigvis 
længere dækkende 

Innovation 
Standard-
varer 
Specialva-
rer 
Efter-
spørgsel 
Barrierer 

Afsætning 
og marked 
Produkt-
udvikling 
og innova-
tion 

1.31 

Efterspørgslen inkluderer 
en lang række specialvarer, 
som ud over at være økolo-
giske er baseret på yderli-
gere produktkvaliteter, som 
smag, emballagedesign, au-
tenticitet m.m. Det giver en 
egen synergi, idet koblin-
gen mellem gourmet og 
specialprodukter generelt 
og økologi bidrager positivt 
til opfattelsen af økologi. 
Desuden synliggør det øko-
logien og dens kvaliteter 
yderligere hos segmen-
terne, de mærkeopmærk-
somme og de produktfikse-
rede, som er store grupper 
af forbrugere. (p.30) 

Vidensyn-
tese på bag-
grund af en 
række ob-
servationer 

Høj 
Bredt dækkende ob-
servation. Dog er em-
piri indhentet i 
2007/2008 og derfor 
ikke nødvendigvis 
længere dækkende 

Efter-
spørgsel 
Specialva-
rer 
Innovation 
Forbru-
gere 

Afsætning 
og marked 
Produkt-
udvikling 
og innova-
tion 

1.32 



OPERATE A/S BILAG 2: REGISTRERING AF KONKLUSIONER OG ANBEFALINGER FRA RAPPORTER 223 

Detailhandelens ny inte-
resse for differentierede 
produkter og den generelt 
øgede afsætning stimulerer 
interessen hos producen-
terne og hos forarbejd-
ningsvirksomhederne til 
yderligere produktudvikling 
og innovation og giver nye 
producenter muligheden 
for at komme ind på marke-
det. (p.30) 

Vidensyn-
tese på bag-
grund af en 
række ob-
servationer 

Høj 
Bredt dækkende ob-
servation. Dog er em-
piri indhentet i 
2007/2008 og derfor 
ikke nødvendigvis 
længere dækkende 

Innovation 
Produkt-
udvikling 

Produkt-
udvikling 
og innova-
tion 
Afsætning 
og marked 

1.33 

Overordnet kan sige, at der 
er en dynamik mellem rent 
økologiske virksomheder og 
konventionelle virksomhe-
der med en økologisk pro-
duktion og en dynamik mel-
lem de virksomheder, som 
leverer til et økologisk ba-
sisvaremarked og de som 
leverer til et mere højtpro-
fileret specialvaremarked. 
Men det vides ikke i detal-
jer, hvilken betydning disse 
dynamikker har for opfat-
telsen af økologien hos for-
brugerne og hvordan de på-
virker virksomhederne gen-
sidigt. Det, der kan konsta-
teres er, at de store mæng-
der af varer sælges gennem 
konventionelle virksomhe-
der med økologi som en ni-
cheproduktion som Arla, 
FrilandFood (Danish Crown) 
og Lantmännen, og at det i 
høj grad er de øvrige tre 
virksomhedsklynger, som 
er synlige i "fortællingen" 
om økologi, men at der ge-
nerelt er et bredt samar-
bejde virksomhederne 
imellem omkring markeds-
føring og information. 
(p.31) 

Vidensyn-
tese på bag-
grund af en 
række ob-
servationer 

Høj 
Bredt dækkende ob-
servation. Dog er em-
piri indhentet i 
2007/2008 og derfor 
ikke nødvendigvis 
længere dækkende 

Standard-
varer 
Specialva-
rer 
Dynamik 
Nichepro-
duktion 
Økologi-
ens rele-
vans 

Afsætning 
og marked 
Produkt-
udvikling 
og innova-
tion 

1.34 
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Der er udsigt til, at basisva-
reniveauet i højere grad bli-
ver domineret af konventi-
onelle virksomheder med 
økologi som nicheproduk-
tion, og at specialvare om-
rådet vokser stærkere ge-
nerelt og skaber basis for 
langt flere rent økologiske 
virksomheder. Det vil være 
en fremtidig udfordring at 
sørge for en fortsat positiv 
dynamik mellem virksom-
hedstyperne og sikre, at 
virksomheder der er nye på 
markedet, rammer rigtigt i 
første omgang med pro-
dukt og budskab til fordel 
både for virksomheden og 
helheden. (p.32) 

Vidensyn-
tese på bag-
grund af en 
række ob-
servationer 

Høj 
Bredt dækkende ob-
servation. Dog er em-
piri indhentet i 
2007/2008 og derfor 
ikke nødvendigvis 
længere dækkende 

Standard-
varer 
Nichepro-
duktion 
Specialva-
rer 
Dynamik 

Produkt-
udvikling 
og innova-
tion 
Afsætning 
og marked 

1.35 

Den værdibaserede efter-
spørgsel rækker ud over de 
kerneområder forbrugerne 
normalt opfatter som tilhø-
rende økologien sundhed, 
miljø og dyrevelfærd. Især 
er der en ny opmærksom-
hed omkring klimaaspekter 
herunder lokalt produce-
rede produkter og 
fairtrade, verdens fødeva-
reforsyning samt produkter 
med specifikke sundheds-
egenskaber. Indtil videre er 
det i Danmark lykkedes at 
koble nye værdibaserede 
trends til økologien, men 
dette vil være en fortsat 
udfordring, som formo-
dentlig vil inkludere nogle 
principielle valg. (p.32) 

Vidensyn-
tese på bag-
grund af en 
række ob-
servationer 

Høj 
Bredt dækkende ob-
servation. Dog er em-
piri indhentet i 
2007/2008 og derfor 
ikke nødvendigvis 
længere dækkende 

Værdier 
Efter-
spørgsel 
Innovation 
Udbud 
Sundhed 
Miljø 
Dyrevel-
færd 
Klima 
Fairtrade 

Afsætning 
og marked 

1.36 

Sektoren skal rent faktisk 
være leveringsdygtig. Der 
er i dag mangel på en lang 
række råvarer, hvilket kan 
hindre udviklingen og lan-
ceringen af nye produkter. 
Så med de vækstrater vi ser 
er tiltrækning af ny primær-
producenter så absolut en 
af de største indsatser for 
at sikre fortsat vækst og ud-
vikling for sektoren. (p.32) 

Anbefaling   Råvare-
mangel 
Vækst 
Barrierer 

Input til 
produktio-
nen 
Landman-
den og 
omlæg-
ning 
Produkt-
udvikling 
og innova-
tion 

1.37 
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Produktudviklings- og inno-
vationskraften i den økolo-
giske sektor skal understøt-
tes, f.eks. ved at små og 
store virksomheder skaber 
inspirerende netværk og 
deler ny viden. Der er også 
brug for at arbejde med ud-
viklingen af de teknologiske 
sider af den økologiske for-
arbejdning. En mulighed for 
græsrodsforskning ud fra 
den form vi kender fra pri-
mærproduktionen, vil 
kunne skabe mindre ny in-
novationsspring. (p.32) 

Anbefaling   Innovation 
Netværk 
Viden 
Teknologi 

Produkt-
udvikling 
og innova-
tion 

1.38 

Der er behov for en styr-
kelse af de "fødevarehånd-
værksmæssige uddannel-
ser" i forhold til økologi og 
koblet på hele food service 
sektoren. (p.32) 

Anbefaling   Fødevare-
hånds-
væksud-
dannelser 

Forskning 
og uddan-
nelse 

1.39 

Der skal samarbejdes langs 
hele den økologiske værdi-
kæde for at løse økologiens 
udfordringer. Især inden for 
ferskvarer findes en række 
udfordringer, som kun kan 
løses, hvis de angribes sam-
let og hvis alle aktører deler 
risikoen ved de ny tiltag. Et 
eksempel er den indsats for 
økologisk fjerkræ, hvor 
både producenter, slagteri 
og afsætningsleddet nu la-
ver en koordineret fælles 
indsats for at få en produk-
tion i gang og et produkt i 
køledisken. (p.33) 

Kilde ikke 
angivet. 

Høj 
Bredt dækkende ob-
servation. Dog er em-
piri indhentet i 
2007/2008 og derfor 
ikke nødvendigvis 
længere dækkende 

Værdi-
kæde 
Organise-
ring 

Landman-
den og 
omlæg-
ning 
Produkt-
udvikling 
og innova-
tion 
Afsætning 
og marked 

1.40 

Der er brug for at formidle 
viden om det økologiske 
marked og dets potentiale 
til beslutningstagere inden 
for den økonomiske sektor. 
En væsentlig satsning på 
økologisk forarbejdning 
som et fremtidigt dansk 
vækstområde vil desuden 
kunne understøttes ved at 
etablere en form for Økolo-
gisk Vækstfond med tilveje-
bringelse af risikovillig kapi-
tal, finansiel rådgivning af 
både virksomheder og inve-
storer og statslig opbak-
ning. (p.33) 

Anbefaling   Økologisk 
vækstfond 
Risikovillig 
kapital 
Finansiel 
rådgivning 

Økonomi 
og finan-
siering 

1.41 
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Mange aktører i sektoren 
mener imidlertid at en 
vækst der ikke er baseret 
på en betydelig dansk pro-
duktion, vil være en stor 
udfordring for økologiens 
troværdighed. (p.33) 

Meldinger 
fra bran-
chens aktø-
rer til 
ICROFS. 
Vidensyn-
tese på bag-
grund af en 
række ob-
servationer 

Uklar 
Bredt dækkende ob-
servation, men der er 
ikke redegjort for evt. 
interesser eller præ-
dispositioner hos de 
nævnte aktører. Em-
piri er indhentet i 
2007/2008 og derfor 
ikke nødvendigvis 
længere dækkende 

Tillid 
Import 

Afsætning 
og marked 

1.42 

De områder der strukturelt 
set har et stort potentiale 
for øget økologisk produk-
tion, overlapper i vidt om-
fang med områder hvor der 
er særlige samfundsmæs-
sige forpligtelser og udfor-
dringer med hensyn til na-
turbeskyttelse, landskabs-
udvikling og landdistrikts-
udvikling. (p.35) 

Modellering 
pba. scena-
riearbejde i 
vidensyn-
tese 

Høj 
Bredt dækkende ob-
servation. Dog er em-
piri indhentet i 
2007/2008 og derfor 
ikke nødvendigvis 
længere dækkende 

Potentia-
ler 
Naturbe-
skyttelse 

Landman-
den og 
omlæg-
ning 

1.43 

Økologi giver generelt et 
højere økonomisk afkast 
end konventionel produk-
tion. Det gælder både plan-
teavl, mælkeproduktion og 
svineproduktion (der er in-
gen sammenlignelige data 
for ægproduktion). (p.35) 

Statistisk 
opgørelse af 
lønningesv-
nen 

Høj 
Bredt dækkende ob-
servation. Dog er em-
piri indhentet i 
2007/2008 og derfor 
ikke nødvendigvis 
længere dækkende 

Økonomi 
Afkast 
Planteavl 
Mælk 
Svin 

Landman-
den og 
omlæg-
ning 

1.44 

På trods af den bedre be-
driftsøkonomi, har der i 
2002-2006 været en meget 
begrænset omlægning og 
samlet set et fald i antal be-
drifter og areal. Bedre 
driftsøkonomi i sig selv har 
altså ikke givet anledning til 
omlægning sådan som det 
ellers må forventes ifølge 
økonomisk teori.(p.35) 

Kilde ikke 
angivet. 

Høj 
Bredt dækkende ob-
servation. Dog er em-
piri indhentet i 
2007/2008 og derfor 
ikke nødvendigvis 
længere dækkende 

Økonomi 
Omlæg-
ning 
Udvikling 

Landman-
den og 
omlæg-
ning 

1.45 

Motivationen til at lægge 
om blandt konventionelle 
landmænd er tilsynela-
dende faldet. I 2005 siger 
91% at de slet ikke overve-
jer at lægge om, mod 78% i 
1993. I aktuelle spørgeske-
maundersøgelser markerer 
mellem 3 og 10% af de kon-
ventionelle landmænd at 
de overvejer at lægge om 
til økologi.(p.35) 

Kilde ikke 
angivet. 

Høj 
Bredt dækkende ob-
servation. Dog er em-
piri indhentet i 
2007/2008 og derfor 
ikke nødvendigvis 
længere dækkende 

Omlæg-
ning 
Udvikling 

Landman-
den og 
omlæg-
ning 

1.46 
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Gruppen af konventionelle 
landmænd og bedrifter er 
formentlig ikke sammensat 
på samme måde som den 
var 1990erne. For det før-
ste var der mange der lagde 
om til økologi i 1996-2002, 
således at 6% af bedrifterne 
i 2006 var økologiske. For 
det andet er der sket en ud-
skilning og specialisering i 
forbindelse med struktur-
udviklingen.(p.36) 

Kilde ikke 
angivet. 

Høj 
Bredt dækkende ob-
servation. Dog er em-
piri indhentet i 
2007/2008 og derfor 
ikke nødvendigvis 
længere dækkende 

Omlæg-
ning 
Udvikling 
Struktur-
udvikling 

Landman-
den og 
omlæg-
ning 

1.47 

Mens økologiens pionerer i 
et vist omfang kom udefra, 
så var det professionelle, 
konventionelle landmænd 
der lagde om i den anden 
vækstbølge i 1990erne. Vi-
densyntesens resultater pe-
ger imidlertid på at de kon-
ventionelle landmænd i dag 
er langt mindre tilbøjelige 
til at lægge om.(p.36) 

Vidensyn-
tese på bag-
grund af en 
række ob-
servationer 

Høj 
Bredt dækkende ob-
servation. Dog er em-
piri indhentet i 
2007/2008 og derfor 
ikke nødvendigvis 
længere dækkende 

Omlæg-
ning 
Udvikling 
Struktur-
udvikling 

Landman-
den og 
omlæg-
ning 

1.48 

Først og fremmest har der 
frem til 2005 været en stag-
nation i markedet, som for 
nogle produktioner har be-
grænset omlægningen og 
som kan forklare hvorfor 
nogle landmænd stadig tø-
ver. For mælkeproducenter 
var det således en overgang 
ikke muligt at blive økolo-
gisk leverandør til Arla, og 
der var usikkerhed om 
hvorvidt der fortsat ville 
være en merpris for økolo-
giske mælk når der var et 
stort overskud af økologisk 
mælk. Generelt var der 
usikkerhed om de fremti-
dige merpriser for økologi, 
og denne usikkerhed for-
værres af at der er en EU-
bestemt bindingsperiode 
på 5 år som forhindrer til-
bagelægning hvis merpri-
serne bliver lavere end for-
ventet. Samtidig har kraf-
tige stigninger i mælkepri-
serne forbedret økonomien 
i den konventionelle pro-
duktion. Endelig var der 
omlægningsstøtten til mæl-
keproducenterne var fjer-
net i en periode og den blev 
først genindført i 2007 i for-
bindelse med Økopak-
ken.(p.36) 

Vidensyn-
tese på bag-
grund af en 
række ob-
servationer 

Høj 
Bredt dækkende ob-
servation. Dog er em-
piri indhentet i 
2007/2008 og derfor 
ikke nødvendigvis 
længere dækkende 

Omlæg-
ning 
Udvikling 
Barrierer 
Pris 
EU 

Landman-
den og 
omlæg-
ning 
Afsætning 
og marked 
Økonomi 
og finan-
siering 

1.49 
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Det kan være nødvendigt at 
gennemføre større investe-
ringer i produktionsappara-
tet ved omlægningen til 
økologi, hvis det eksiste-
rende produktionsapparat 
ikke opfylder kravene i den 
økologiske produktion. 
Dette øger omkostningerne 
ved omlægningen og kan 
derfor være en barriere 
som ofte betyder, at land-
mænd vil udskyde deres 
beslutning om omlægning 
til de alligevel vil skulle gen-
nemføre investeringer i 
produktionsapparatet. Om-
kostningerne ved omlæg-
ning er dog meget forskel-
lige for forskellige drifts-
grene.(p.36) 

Vidensyn-
tese på bag-
grund af en 
række ob-
servationer 

Høj 
Bredt dækkende ob-
servation. Dog er em-
piri indhentet i 
2007/2008 og derfor 
ikke nødvendigvis 
længere dækkende 

Barrierer 
Produkti-
onsappa-
rat 
Omkost-
ninger 

Landman-
den og 
omlæg-
ning 

1.50 

En anden mulig grund til 
den nuværende skepsis 
over for omlægning er en 
usikkerhed om bedriftens 
fremtidige udviklingsmulig-
heder og konkurrenceevne 
i erhvervet. Nogle opfatter 
økologi som en "blindgyde" 
hvor man kommer bagefter 
med hensyn til struktur og 
størrelse og i forhold til at 
få sikret sig produktionsret-
tigheder i lokalområdet i 
forhold til miljølovgivning. 
Realiteten er imidlertid at 
de økologiske bedrifter ind-
til nu har været mindst lige 
så store som de konventio-
nelle.(p.36) 

Vidensyn-
tese på bag-
grund af en 
række ob-
servationer 

Høj 
Bredt dækkende ob-
servation. Dog er em-
piri indhentet i 
2007/2008 og derfor 
ikke nødvendigvis 
længere dækkende 

Omlæg-
ning 
Barrierer 
Udvik-
lingsmulig-
heder 
Konkur-
renceevne 

Landman-
den og 
omlæg-
ning 

1.51 

En væsentlig barriere kan 
ligge i den viden og de kom-
petencer og holdninger til 
økologi som findes hos 
landmændene selv og i de 
sociale og faglige netværk 
som de er en del af. De 
konventionelle fagrådgi-
vere og økonomirådgiverne 
har således ikke altid de 
faglige forudsætninger til at 
præsentere det økonomi-
ske og faglige potentiale i 
økologisk produktion for 
deres kunder. (p.37) 

Vidensyn-
tese på bag-
grund af en 
række ob-
servationer 

Høj 
Bredt dækkende ob-
servation. Dog er em-
piri indhentet i 
2007/2008 og derfor 
ikke nødvendigvis 
længere dækkende 

Omlæg-
ning 
Barrierer 
Netværk 
Kompe-
tencer 
Holdnin-
ger 

Landman-
den og 
omlæg-
ning 
Forskning 
og uddan-
nelse 

1.52 
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Dertil stiger gennemsnitsal-
deren i landbruget således 
at mange landmænd mang-
ler det personlige og faglige 
overskud der er nødvendigt 
for en større omlægning af 
produktionen.(p.37) 

Kilde ikke 
angivet. 

Høj 
Bredt dækkende ob-
servation. Dog er em-
piri indhentet i 
2007/2008 og derfor 
ikke nødvendigvis 
længere dækkende 

Omlæg-
ning 
Barrierer 
Alder 

Landman-
den og 
omlæg-
ning 

1.53 

Lokalt kan det øgede areal-
krav til økologisk husdyr-
drift på grund af harmoni-
kravene og krav til bedre 
arrondering af hensyn til af-
græsning, være en barriere 
for omlægning, selv om der 
overordnet set er jord nok. 
(p.37) 

Vidensyn-
tese på bag-
grund af en 
række ob-
servationer 

Høj 
Bredt dækkende ob-
servation. Dog er em-
piri indhentet i 
2007/2008 og derfor 
ikke nødvendigvis 
længere dækkende 

Omlæg-
ning 
Barrierer 
Arealkrav 
Arronde-
ring 

Landman-
den og 
omlæg-
ning 

1.54 

Andre lokale barrierer kan 
være adgangen til ressour-
cer som gødning og halm, 
samt manglende mulighed 
for at sælge grovfoder, og 
derved få et holdbart sæd-
skifte. Enkelte produktio-
ner, som f.eks. økologisk 
frugt- og bæravl, har væ-
sentlige uløste faglige ud-
fordringer.(p.37) 

Vidensyn-
tese på bag-
grund af en 
række ob-
servationer 

Høj 
Bredt dækkende ob-
servation. Dog er em-
piri indhentet i 
2007/2008 og derfor 
ikke nødvendigvis 
længere dækkende 

Omlæg-
ning 
Barrierer 
Ressour-
ceadgang 

Landman-
den og 
omlæg-
ning 

1.55 

Når fødevarepriserne sti-
ger, vil den økologiske drifts 
konkurrenceevne generelt 
blive forringet i forhold til 
konventionel drift. Det har 
både betydning for den 
økonomiske motivation til 
at lægge om og for den lo-
kale "kamp om jorden". 
Den aktuelt mest konkrete 
og betydende barriere er 
de høje priser for konventi-
onelle planteprodukter, 
som gør økologien mindre 
interessant økonomisk 
set.(p.37) 

Vidensyn-
tese på bag-
grund af en 
række ob-
servationer 

Høj 
Bredt dækkende ob-
servation. Dog er em-
piri indhentet i 
2007/2008 og derfor 
ikke nødvendigvis 
længere dækkende 

Omlæg-
ning 
Barrierer 
Konkur-
renceevne 
Pris 

Landman-
den og 
omlæg-
ning 

1.56 

Dertil kommer at EUs areal-
støtte, som er et væsentlig 
element i landmandens 
økonomi, medvirker til en 
træghed i omlægningen, 
idet den udbetales uaf-
hængigt af landmandens 
tilpasning af produktion til 
forbrugerpræferencer, som 
f.eks. økologi.(p.37) 

Vidensyn-
tese på bag-
grund af en 
række ob-
servationer 

Høj 
Bredt dækkende ob-
servation. Dog er em-
piri indhentet i 
2007/2008 og derfor 
ikke nødvendigvis 
længere dækkende 

Barrierer 
EU-støtte 

Landman-
den og 
omlæg-
ning 
Økonomi 
og finan-
siering 

1.57 
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En væsentlig erfaring fra de 
seneste års arbejde med 
omlægningsfremme er, at 
landmænd skal motiveres 
individuelt. Redskabet "om-
lægningstjek" har viste sig 
at være et effektivt værktøj 
der afdækker strategiske 
overvejelser på bedriften 
og faglige udfordringer i 
økologien med udgangs-
punkt i landmandens egen 
bedrift, værdier og betæn-
keligheder. Det er et let til-
gængeligt første skridt der 
takler barrierer som mang-
lende overblik og myter om 
økologisk drift og markeds-
forhold, og som ofte moti-
verer til de nødvendige be-
regninger af likviditet, inve-
steringer og drift.(p.37) 

Kilde ikke 
angivet. 

Høj 
Bredt dækkende ob-
servation. Dog er em-
piri indhentet i 
2007/2008 og derfor 
ikke nødvendigvis 
længere dækkende 

Redskaber 
Rådgiv-
ning 
Omlæg-
ningstjek 
Rejsehold 
Barrierer 
Værdier 

Landman-
den og 
omlæg-
ning 

1.58 

De økonomiske barrierer 
kunne mindskes gennem 
tiltag der kan sikre land-
manden mod usikkerhed 
om fremtidige merpriser og 
som kan finansiere omkost-
ninger til omlægning og ny-
etablering af økologisk pri-
mærproduktion. Finansie-
ringen kunne komme fra 
jordbrugssektorens egne 
fonde, fra større virksom-
heder, fra banker, investe-
ringsfonde og lignende der 
tilbyder etiske investerin-
ger, eller fra offentlige 
myndigheder.(p.37-38) 

Anbefaling   Barrierer 
Omkost-
ninger 
Pris 

Økonomi 
og finan-
siering 

1.59 

Den økologiske primærpro-
duktion kan gøres mindre 
usikker i forhold til omver-
densbetingelser som føde-
vare- og energipriser gen-
nem (endnu) større selvfor-
syning med foder og energi. 
Eksempelvis har usikkerhed 
om forsyning med økofoder 
været en hindring for om-
lægning til økologisk kød-
produktion. Større selvfor-
syning kræver dog, ud over 
målsætninger i branchen, 
en bedre implementering i 
praksis af den viden vi har i 
dag gennem information, 
demonstration og rådgiv-
ning, og en større udvik-
lings- og forskningsind-
sats.(p.38) 

Anbefaling   Barrierer 
Økofoder 

Økonomi 
og finan-
siering 
Input til 
produktio-
nen 
Forskning 
og uddan-
nelse 

1.60 
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Arronderingen af jorden 
omkring den enkelte be-
drift kan udgøre en meget 
konkret barriere for at 
lægge om til økologisk drift 
selv om efterspørgslen er 
der, fordi økologisk drift 
kræver harmoni mellem 
husdyrhold og markdrift. 
Det kan være vanskeligt at 
opnå en bedre arrondering 
på grund af den lokale kon-
kurrence om jorden som 
forudsætning for udvidelse 
af husdyrproduktionen og 
økologiens større krav til 
harmoniareal ved omlæg-
ning af f.eks. en konventio-
nel kvægbedrift. Mulige til-
tag til at nå en mere effek-
tiv jordfordeling der passer 
til udviklingen i fødevare-
markedet, og som kan mu-
liggøre deltagelse i landdi-
striktsprogrammernes mil-
jøordninger, herunder om-
lægning til økologisk drift, 
er rådgivning, lovgivning og 
nye incitamenter til jordfor-
deling.(p.38) 

Vidensyn-
tese på bag-
grund af en 
række ob-
servationer 
og anbefa-
ling 

Høj 
Bredt dækkende ob-
servation. Dog er em-
piri indhentet i 
2007/2008 og derfor 
ikke nødvendigvis 
længere dækkende 

Barrierer 
Arronde-
ring 

Landman-
den og 
omlæg-
ning 

1.61 

Tiltag der understøtter soci-
ale og faglige netværk, og 
som øger viden, kompeten-
cer og interessen for øko-
logi hos eksisterende og 
kommende landmænd, er 
oplagte muligheder for at 
fremme omlægningen til 
økologisk drift. Det kan 
f.eks. være tiltag der frem-
mer en positiv dynamik 
mellem rådgivning og land-
mandsnetværk i specifikke 
områder eller inden for 
specifikke sektorer som 
frugtavl eller svinebrug, og 
som udnytter de dygtige 
landmænds og rådgiveres 
viden og kompetencer i en 
målrettet, netværksoriente-
ret indsats. Den individuelle 
dialog har vist sig afgø-
rende for omlægning, og en 
større anvendelse af om-
lægningstjek er også en 
nødvendighed.(p.39) 

Vidensyn-
tese på bag-
grund af en 
række ob-
servationer 
og anbefa-
ling 

Høj 
Bredt dækkende ob-
servation. Dog er em-
piri indhentet i 
2007/2008 og derfor 
ikke nødvendigvis 
længere dækkende 

Omlæg-
ningstjek 
Rådgiv-
ning 
Viden 
Netværk 

Landman-
den og 
omlæg-
ning 

1.62 
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Der er i dag stærke og enkle 
fremtidsvisioner for det 
konventionelle jordbrug 
som taler til unge og til am-
bitiøse landmænd. Som en 
parallel til dette, er der be-
hov for indsatser der skaber 
tilsvarende stærke frem-
tidsvisioner for det økologi-
ske jordbrug og fødevare-
håndværk, baseret på mo-
derne virksomhedsformer 
og samarbejdsformer der 
kombinerer muligheder for 
specialisering og økologisk 
integritet; økologisk effekti-
visering og intensivering; 
avanceret teknologi, som 
f.eks. ukrudtsrobotter; og 
en værdibaseret udvikling 
der er i overensstemmelse 
med centrale målsætninger 
for det danske sam-
fund.(p.39) 

Anbefaling   Visioner 
Værdier 
Struktur-
udvikling 
Teknologi 

Landman-
den og 
omlæg-
ning 

1.63 

Der er behov for at vise at 
der ikke kun er én mulig vej 
til at følge med strukturud-
viklingen, igennem stor-
drift, specialisering og ef-
fektivisering, men at der er 
alternative veje baseret på 
øget værditilvækst og verti-
kal integration i værdikæ-
den, som f.eks. kombinerer 
udvikling af primærproduk-
tionen med produktudvik-
ling og afsætning. (p.40) 

Anbefaling   Struktur-
udvikling 
Vertikal in-
tegration 

Landman-
den og 
omlæg-
ning 
Produkt-
udvikling 
og innova-
tion 

1.64 

En anden indsats, som må 
formodes at have en væ-
sentlig indvirkning på lidt 
længere sigt, er at bringe 
mere økologi ind i de almin-
delige landmandsuddannel-
ser. Denne indsats vil også 
kunne drage nytte af 
stærke visioner for økolo-
gien som fremtidens mo-
derne driftsform. Erfaringer 
med korte kurser om øko-
logi viser at oplevelsen af 
økologisk landbrug og øko-
logiske landmænd fjerner 
en mangfoldighed af myter 
om økologi hos landbrugs-
eleverne og giver interesse 
og åbenhed.(p.40) 

Anbefaling   Visioner 
Myter 

Forskning 
og uddan-
nelse 

1.65 
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Omlægning af primærpro-
duktion behøver ikke nød-
vendigvis at starte hos en 
konventionel landmand. 
Det kan være nye virksom-
heder der bygger på en ver-
tikal integration der rum-
mer flere led i fødevarekæ-
den, lige fra små gårdbutik-
ker og -mejerier til store 
virksomheder som Aarsti-
derne. Økologiske primær-
producenter der bliver fær-
digvareproducenter, skaber 
et stærkt alternativ til den 
traditionelle strukturudvik-
ling. Værditilvæksten stiller 
landmanden stærkere i 
konkurrencen om jord; ska-
ber grundlag for omlægning 
af nye arealer i området, og 
gør produktionen mere at-
traktiv for næste genera-
tion, der vil mere end pri-
mærproduktion. Denne 
trend kan understøttes via 
rådgivning, udvikling af nye 
teknologier til mikrofødeva-
reproduktion og forenkling 
af fødevarelovgivning for 
gårdbaserede produktio-
ner.(p.40) 

Anbefaling   Vertikal in-
tegration 
Struktur-
udvikling 

Landman-
den og 
omlæg-
ning 
Produkt-
udvikling 
og innova-
tion 
Regulering 

1.66 

Der er et stort potentiale i 
at såvel detailhandelen som 
de større cateringsvirksom-
heder, offentlige køkkener 
og forarbejdningsvirksom-
heder laver langtidskon-
trakter med producenter 
der vil påbegynde eller ud-
vide økologisk produktion. 
De kan også træde ind med 
støtte til omlægningstjek 
(som f.eks. Superbrugsen). 
Eller det kan være store 
kommuner eller vandvær-
ker der skaber nye og sik-
rere muligheder for omlæg-
ning af hensyn til natur, 
miljø og landdistriktsudvik-
ling (dette forudsætter dog 
en afklaring af forholdet til 
den statslige støtte) (p.41) 

Anbefaling   Langtids-
kontrakter 
Omlæg-
ningstjek 
Statsstøtte 

Landman-
den og 
omlæg-
ning 
Afsætning 
og marked 
Økonomi 
og finan-
siering 

1.67 
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Det kan være nye horison-
tale samarbejdsformer på 
tværs af bedrifter hvor 
f.eks. større planteavlere 
går i samarbejde med hus-
dyrbedrifter, evt. med til-
førsel af kapital fra en 
tredje part, eller nye ma-
trixdriftsformer hvor eksi-
sterende økologiske hus-
dyrbedrifter med gode 
sædskifter inviterer specia-
liserede bedrifter til at 
dyrke marker med special-
afgrøder som en del af de-
res sædskifter.(p.41) 

Anbefaling   Horisontal 
integra-
tion 
Struktur-
udvikling 

Landman-
den og 
omlæg-
ning 
Økonomi 
og finan-
siering 

1.68 

Eller det kan være eksiste-
rende økologiske bedrifter 
der ekspanderer og diversi-
ficerer deres bedrift, even-
tuelt ved ansættelse af 
driftsledere for specifikke 
produktionsgrene. Her er 
rådgivning og løsning af 
jordproblemer afgø-
rende.(p.41) 

Anbefaling   Diversifi-
cering 
Rådgiv-
ning 
Jordpro-
blemer 

Landman-
den og 
omlæg-
ning 

1.69 

Under de rigtige forhold, 
som f.eks. lønnet arbejde i 
en periode, vil unge nyud-
dannede økologer kunne 
bringe det faglige og per-
sonlige overskud til en om-
lægningsindsats hos ældre 
landmænd der på baggrund 
af deres alder ikke har over-
skud til større omlæg-
ning.(p.41) 

Anbefaling   Uddan-
nelse 
Alder 

Landman-
den og 
omlæg-
ning 
Forskning 
og uddan-
nelse 

1.70 

De økologiske forbrugere 
køber meget lidt kød, brød 
og frugt i forhold til mælk 
og æg, hvilket tyder på at 
der et potentiale for øget 
afsætning af disse produk-
ter.(p.42) 

Kilde ikke 
angivet. 

Høj 
Bredt dækkende ob-
servation. Dog er em-
piri indhentet i 
2007/2008 og derfor 
ikke nødvendigvis 
længere dækkende 

 Afsætning 
og marked 

1.71 

Der er gode muligheder for 
vækst i mælkeproduktio-
nen. Den væsentligste bar-
riere er at interessen for 
omlægning blandt konven-
tionelle bedrifter er lille, og 
det er en udfordring af få 
jord og at få arronderinger 
der harmonerer med af-
græsning i de stadig større 
besætninger (mange kon-
ventionelle bedrifter er op-
hørt med afgræs-
ning).(p.43) 

Kilde ikke 
angivet. 

Høj 
Bredt dækkende ob-
servation. Dog er em-
piri indhentet i 
2007/2008 og derfor 
ikke nødvendigvis 
længere dækkende 

Mælk 
Barrierer 
Arronde-
ring 

Landman-
den og 
omlæg-
ning 

1.72 



OPERATE A/S BILAG 2: REGISTRERING AF KONKLUSIONER OG ANBEFALINGER FRA RAPPORTER 235 

For oksekødsproduktionen 
er barriererne bl.a. lav ind-
tjening i forhold til mælke-
produktion og mangel på 
effektive systemer til op-
fedning af kalve fra mælke-
producenter hos andre pro-
ducenter.(p.43) 

Kilde ikke 
angivet. 

Høj 
Bredt dækkende ob-
servation. Dog er em-
piri indhentet i 
2007/2008 og derfor 
ikke nødvendigvis 
længere dækkende 

Oksekød 
Barrierer 
Indtjening 
Mang-
lende sy-
stemer 

Landman-
den og 
omlæg-
ning 

1.73 

For slagtekyllinger er slagt-
ning og forarbejdning af de 
ret små mængder en stor 
barriere(p.43) 

Kilde ikke 
angivet. 

Høj 
Bredt dækkende ob-
servation. Dog er em-
piri indhentet i 
2007/2008 og derfor 
ikke nødvendigvis 
længere dækkende 

Slgatekyl-
ling 
Barrierer 
Små 
mængder 

Landman-
den og 
omlæg-
ning 

1.74 

For svin er produktionen så 
forskellig fra konventionel 
produktion at omlægning af 
eksisterende bedrifter er en 
stor barriere. (p.43) 

Kilde ikke 
angivet. 

Høj 
Bredt dækkende ob-
servation. Dog er em-
piri indhentet i 
2007/2008 og derfor 
ikke nødvendigvis 
længere dækkende 

Svin 
Barrierer 

Landman-
den og 
omlæg-
ning 

1.75 

På de specialiserede plante-
avlsbedrifter er de væsent-
ligste barrierer: 
• Meget store prisudsving 
på korn og bælgsæd på 
grund af skiftevis overforsy-
ning og mangel 
• Dårlig jordfrugtbarhed og 
lave udbytter i rene korn- 
og olieafgrøder som følge 
af manglende N-forsyning i 
vækstsæsonen 
• Ensidige sædskifter, bl.a. 
på grund af manglende af-
sætning for grovfoder fra 
grøngødningsafgrøder 
• Opformering af rodukrudt 
(dette har fået flere bedrif-
ter til helt at opgive økolo-
gisk produktion) 
(p.43) 

Kilde ikke 
angivet. 

Høj 
Bredt dækkende ob-
servation. Dog er em-
piri indhentet i 
2007/2008 og derfor 
ikke nødvendigvis 
længere dækkende 

Planteavl 
Barrierer 
Pris 
Jordfrugt-
barhed 
N-forsy-
ning 
Sædskifter 
Rodukrudt 

Landman-
den og 
omlæg-
ning 

1.76 

For kartofler er de væsent-
ligste barrierer: Kartoffel-
skimmel og rodfiltsvamp. 
Manglende professiona-
lisme hos nogle avlere. 
(p.43) 

Kilde ikke 
angivet. 

Høj 
Bredt dækkende ob-
servation. Dog er em-
piri indhentet i 
2007/2008 og derfor 
ikke nødvendigvis 
længere dækkende 

Kartofler 
Barrierer 
Kartoffel-
skimmel 
Rodfilt-
svamp 
Professio-
nalisme 

Landman-
den og 
omlæg-
ning 

1.77 
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Der er gode muligheder for 
vækst i grønsagsproduktio-
nen. De største barrierer er 
at det kræver store investe-
ringer at starte en grøn-
sagsproduktion, og det for-
udsætter at der er tillid til 
merpris i en årrække frem-
over. Grønsager udgøres af 
et stort antal forskellige af-
grøder med meget forskel-
lige problemstillinger, og 
hver grønsagsproduktion er 
meget videnintensiv, og der 
er kun få specialister, hvil-
ket giver vanskeligere ad-
gang til viden for nye pro-
ducenter. (p.43) 

Kilde ikke 
angivet. 

Høj 
Bredt dækkende ob-
servation. Dog er em-
piri indhentet i 
2007/2008 og derfor 
ikke nødvendigvis 
længere dækkende 

Grøntsa-
ger 
Barrierer 
Pris 
Viden 

Landman-
den og 
omlæg-
ning 

1.78 

I frugt- og bærproduktio-
nen er der store barrierer 
for vækst. De væsentligste 
barrierer er: 
• Lille dyrkningssikkerhed, 
som udgør en begrænsning 
for etablering og udvidelse 
af arealerne 
• Ulige konkurrence i EU 
fordi plantebeskyttelses-
midler der er godkendte i 
EU, ikke er tilladt i Danmark 
på grund af tunge procedu-
rer for miljøgodkendelse 
• Store etableringsomkost-
ninger og stort arbejdsbe-
hov 
• Der mangler resistente 
sorter og økologisk ud-
plantningsmateriale 
(p.43-44) 

Kilde ikke 
angivet. 

Høj 
Bredt dækkende ob-
servation. Dog er em-
piri indhentet i 
2007/2008 og derfor 
ikke nødvendigvis 
længere dækkende 

Frugt og 
bær 
Barrierer 
Dyrknings-
sikkerhed 
Miljøgod-
kendelser 
Omkost-
ninger 
Sorter 

Landman-
den og 
omlæg-
ning 

1.79 

Det er en udbredt barriere 
at udvikling af teknologier 
til specielle økologiske pro-
duktioner og forædling af 
afgrøder og husdyr, som er 
målrettet økologisk produk-
tion, ikke er attraktivt eller 
rentabelt for de store virk-
somheder fordi målgrup-
pen er relativt lille. Det har 
derfor ikke været muligt at 
få sprøjtemidler der er til-
ladte efter EU-økologireg-
lerne, afprøvet og godkendt 
efter dansk miljølovgivning. 
(p.44) 

Kilde ikke 
angivet. 

Høj 
Bredt dækkende ob-
servation. Dog er em-
piri indhentet i 
2007/2008 og derfor 
ikke nødvendigvis 
længere dækkende 

Barrierer 
Teknologi 
Sprøjte-
midler 

Landman-
den og 
omlæg-
ning 
Input til 
produktio-
nen 

1.80 
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Der er "interne" dilemmaer 
med hensyn til integritet og 
troværdighed som skyldes 
at det er svært samtidig at 
opfylde alle målene i det 
økologiske værdigrundlag. 
F.eks. er der, selv om den 
økologiske svineproduktion 
har en række styrker i for-
hold til dyrevelfærd, nogle 
dilemmaer mellem dyrevel-
færd og miljø. Det gælder 
generelt at frilandsgrise har 
god velfærd, men også 
større miljøbelastning med 
ammoniakfordampning og 
kvælstofudvaskning end 
konventionelle svin, og om-
vendt er der et dilemma i at 
søerne får ring i næsen for 
at forhindre dem i at rode 
græsdækket op så risikoen 
for udvaskning af nærings-
stoffer øges. Tilsvarende er 
der dét dilemma i okse-
kødsproduktionen, at der 
er en højere CO2 belastning 
i den mere ekstensive stu-
deproduktion. Disse dilem-
maer må løses gennem spe-
cifik udvikling af de økologi-
ske produktionssyste-
mer.(p.44-45) 

Kilde ikke 
angivet. 

Høj 
Bredt dækkende ob-
servation. Dog er em-
piri indhentet i 
2007/2008 og derfor 
ikke nødvendigvis 
længere dækkende 

Dilem-
maer 
Dyrevel-
færd 
CO2 

Afsætning 
og marked 

1.81 

Der er også en række "eks-
terne" dilemmaer mellem 
de økologiske målsætnin-
ger og den konventionelle 
omverden som den økolo-
giske produktion sker i. Det 
gælder især konkurrencen 
med den konventionelle 
jordbrugsproduktion om fø-
devaremarkedet, forret-
ningsmuligheder, driftsle-
dere, arbejdskraft og jord, 
som lægger et pres på den 
økologiske produktion mod 
større effektivitet, rationali-
sering, specialisering, glo-
balisering og stordrift.(p.45) 

Kilde ikke 
angivet. 

Høj 
Bredt dækkende ob-
servation. Dog er em-
piri indhentet i 
2007/2008 og derfor 
ikke nødvendigvis 
længere dækkende 

Dilem-
maer 
Konkur-
rence 

Landman-
den og 
omlæg-
ning 
Input til 
produktio-
nen 
Afsætning 
og marked 

1.82 
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Det kan være et problem 
for troværdigheden at øko-
logien bliver vurderet som 
dårligere end den konventi-
onelle på nogle punkter, så-
som dødelighed hos høns, 
udvaskning i svineproduk-
tion og arealforbrug. Vur-
deret på enkeltfaktorer i 
ressourceudnyttelse og mil-
jøbelastning kan den kon-
ventionelle produktion ofte 
optimeres til at være bedre 
end den økologiske, idet 
den kan bruge flere virke-
midler. Det gælder f.eks. fo-
dereffektivitet i kødproduk-
tionen og arealforbrug. 
Økologiens styrke ligger i 
helhedsorienterede løsnin-
ger der tager mange og 
vide hensyn på samme 
tid.(p.46) 

Kilde ikke 
angivet. 

Høj 
Bredt dækkende ob-
servation. Dog er em-
piri indhentet i 
2007/2008 og derfor 
ikke nødvendigvis 
længere dækkende 

Tillid 
Optime-
ring 
Ressour-
ceudnyt-
telse 
Helheds-
oriente-
ring 

Landman-
den og 
omlæg-
ning 
Afsætning 
og marked 

1.83 

Nye danske beregninger fra 
den økologiske rådgivnings-
tjeneste viser at økologiske 
biogasanlæg, som forsynes 
med energiafgrøder fra 250 
ha økologiske marker og et 
tilsvarende engareal kan 
være rentable som følge af 
salg af gødning til økologisk 
planteavl og salg af energi 
(el og varme). Det er dog 
umiddelbart en barriere at 
skaffe tilstrækkelig økolo-
gisk biomasse inden for et 
lokalt område til at føde et 
anlæg, så de returnerede 
næringsstoffer kan accepte-
res som økologisk gødning. 
Ud over sådanne relativt 
nye biogasanlæg baseret på 
planteproduktion viste den 
omtalte vidensyntese at 
den eksisterende økologi-
ske kvæggødning udgør en 
stor potentiel ressource for 
produktion af biogas. (p.54) 

Vidensyn-
tese på bag-
grund af en 
række ob-
servationer 

Høj 
Bredt dækkende ob-
servation. Dog er em-
piri indhentet i 
2007/2008 og derfor 
ikke nødvendigvis 
længere dækkende 

Biogas 
Energiaf-
grøder 
Kvæggød-
ning 

Landman-
den og 
omlæg-
ning 

1.84 
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Omkostningseffektiviteten 
af støtte til økologisk jord-
brug er imidlertid ikke af-
klaret. Årsagen er, at den 
økologiske driftsform søger 
at tilgodese mange hensyn 
til natur og miljø på en 
gang. På den ene side er 
det muligt at måle økologi-
ske bedrifters bidrag til at 
indfri helt specifikke miljø-
målsætninger, f.eks. reduk-
tion af kvælstofudvaskning. 
På den anden side findes 
der i dag ikke metoder til at 
foretage en samlet opgø-
relse, f.eks. i pengeværdi, af 
de økologiske bedrifters bi-
drag til den brede vifte af 
natur- og miljøhensyn, som 
driftsformen bygger på. 
Derfor er det ikke muligt at 
foretage en samlet opgø-
relse af de positive ekster-
naliteter og sætte dem i 
forhold til marginalomkost-
ningerne ved den offentlige 
støtte til økologisk jord-
brug, og dermed mangler 
der et samlet mål for om-
kostningseffektiviteten af 
at støtte økologisk jordbrug 
som miljøforbedrende til-
tag.(p.57) 

Vidensyn-
tese på bag-
grund af en 
række ob-
servationer 

Høj 
Bredt dækkende ob-
servation. Dog er em-
piri indhentet i 
2007/2008 og derfor 
ikke nødvendigvis 
længere dækkende 

Statsstøtte 
Omkost-
ningsef-
fektivitet 
Naturhen-
syn 

Landman-
den og 
omlæg-
ning 
Økonomi 
og finan-
siering 

1.85 
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Undersøgelser i regi af et 
FØJO II projekt viste, at 
halvdelen af de økologiske 
heltidsbedrifter havde an-
dre indkomstgivende aktivi-
teter på bedriften, såsom 
direkte salg, videreforar-
bejdning, gårdbutik og tu-
ristrelaterede aktiviteter. 
Blandt deltidsbrugerne an-
gav 60% at de havde "andre 
bedriftsrelaterede aktivite-
ter" end selve landbrugs-
driften, hvorved de bidra-
ger til at opretholde økono-
misk aktivitet, samtidig 
med at deltidsbrugene i for-
hold til landdistriktsudvik-
ling bidrager med bosæt-
ning og socialt liv på landet. 
Der foregår altså en pluriak-
tivitet på økologiske bedrif-
ter, som trækker på andre 
ressourcer og omvendt bi-
drager med at skabe res-
sourcer og "varer" til regio-
nal økonomi gennem en 
bred vifte af livs- og pro-
duktionsstrategier. En bri-
tisk undersøgelse doku-
menterer ligeledes et væ-
sentligt potentiale for øko-
logisk jordbrug mht. øget 
værditilvækst og bidrag til 
landdistriktsudviklingen; et 
potentiale som dog er 
stærkt afhængigt af koblin-
gen til lokale udviklingspro-
cesser.(p.59) 

FØJO II pro-
jektet 
Uspecifice-
ret britisk 
undersø-
gelse 

Høj Indkomst-
givende 
aktiviteter 
Landdi-
striktsud-
vikling 

Landman-
den og 
omlæg-
ning 
Produkt-
udvikling 
og innova-
tion 

1.86 

Motivet om at skabe et al-
ternativ gennem økologiske 
fødevarekæder har været 
en vigtig drivkraft for frem-
komsten af en underskov af 
nye, mindre forarbejdnings-
virksomheder i 1980'erne, 
1990'erne og fremover. En 
række nye mejerier så da-
gens lys, og trods en van-
skelig start holdt initiativta-
gerne fast i deres idé om at 
skabe et alternativ til de 
store andelsselskaber. Un-
dersøgelserne viste, at mo-
tivationen for at lægge om i 
høj grad hang sammen 
med, at de kunne være 
med til at skabe et nyt, 
mindre mejeri, som de 
havde mere kontrol over, 
og hvor kvaliteten af deres 

Udviklingen 
af flere af 
disse virk-
somheder, 
private og 
andelsejede, 
er velbe-
skrevet i 
flere ph.d. 
studier, del-
vist finansie-
ret af FØJO 
II projekter, 
og i et par 
EU projek-
ter.  

Høj Nye sel-
skabsdan-
nelser 
Kontrol 
Kvalitet 

Produkt-
udvikling 
og innova-
tion 

1.87 
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råvare betød noget for virk-
somhedens produkter. 
(p.59) 

Økologisk jordbrugs rolle i 
landdistriktsudviklingen er 
stærkt afhængig af hvordan 
de økologiske fødevarenet-
værk relaterer til lokalsam-
fundet, og at der er brug 
for nye institutionelle prak-
sisser og forskning der fo-
kuserer på disse spørgsmål. 
(p.59) 

En kompara-
tiv analyse 
af syv euro-
pæiske 
lande kon-
kluderer at  

Høj Landdi-
striktsud-
vikling 

Landman-
den og 
omlæg-
ning 
Produkt-
udvikling 
og innova-
tion 

1.88 

Vidensyntesen viser, at 
markedet er modent til 
flere økologiske produkter. 
Forbrugerne lægger mere 
vægt på værdierne bag pro-
dukterne og det passer 
godt sammen med økologi. 
De økologiske forbrugere er 
trendsættere og tager godt 
imod de senere års øgede 
økologiske vareudbud i de-
tailsektoren. Indsatsen 
handler derfor om at fort-
sætte og styrke denne posi-
tive udvikling i markedet. 
(p.61) 

Anbefaling   Forbru-
gerne 
Værdier 
Trendset-
tere 

Produkt-
udvikling 
og innova-
tion 
Afsætning 
og marked 

1.89 

Selv om markedet vokser, 
er der ikke ret mange land-
mænd der lægger om til 
økologi. Det betyder at der 
ikke produceres nok råva-
rer til at tilfredsstille efter-
spørgslen - og der er kun få 
tegn på at det bliver bedre 
fremover. Indsatsen hand-
ler om at skabe et grundlag 
for øget omlægning ved at 
mindske risikoen ved at 
lægge om, og ved at vise 
økologi som fremtidens 
moderne driftsform, og om 
at overkomme de konkrete 
faglige og strukturmæssige 
barrierer i primærprodukti-
onen som vidensyntesen 
peger på.(p.61) 

Anbefaling   Risiko 
Moderne 
Barrierer 

Landman-
den og 
omlæg-
ning 

1.90 
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Vidensyntesen har vist at 
forbrugernes tillid er afgø-
rende for udviklingen i det 
økologiske marked. Det er 
en dynamisk proces at op-
retholde tilliden til det øko-
logiske produktionssystem. 
Indsatsen fokuserer på en 
fortsat forbedring af pro-
duktions- og forarbejd-
ningsmetoder i henhold til 
de økologiske principper, 
dokumentation af effek-
terne i forhold til forbruger-
nes forventninger, sam-
fundsmål og mulighederne 
for et bæredygtigt erhverv, 
og en åben og involverende 
kommunikation med for-
brugerne.(p.61) 

Anbefaling   Tillid 
Metoder 
Kommuni-
kation 

Landman-
den og 
omlæg-
ning 
Produkt-
udvikling 
og innova-
tion 
Afsætning 
og marked 

1.91 

De økologiske driftsmeto-
der kan bidrage til at 
fremme natur og biodiver-
sitet og reducere nærings-
stofforurening og udledning 
af drivhusgasser. Især i ud-
valgte områder, hvor der er 
et særligt beskyttelses be-
hov, vil en større sammen-
hængende udbredelse af 
de økologiske arealer bi-
drage til den biologiske 
mangfoldighed. Der er 
ydermere den mulighed at 
kombinere miljø og natur-
beskyttelse med udvikling 
af ny specialprodukter som 
"engkalve" og fåreost. 
Mange økologiske landbru-
gere vil gerne åbne deres 
gårde for besøgende, så na-
turoplevelser kan kombine-
res med kontakt til landbru-
get.(p.61) 

Anbefaling   Metoder 
Natur 

Landman-
den og 
omlæg-
ning 
Produkt-
udvikling 
og innova-
tion 

1.92 
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En række strategisk vigtige 
udfordringer for den økolo-
giske sektor kan kun løses 
med bidrag fra en fortsat 
forskning i både primær-
produktion og forarbejd-
ning. Der er bl.a. behov for 
udvikling af økologisk til-
passede sorter og husdyrra-
cer, jordbrugssystemer som 
vedligeholder og bruger 
økologiske funktioner og 
derved kombinerer mang-
foldighed med ressourceef-
fektivitet, skånsomme for-
arbejdningsmetoder og for-
bedret produktkvalitet 
samt mere viden om, hvor-
dan de positive eksternali-
teter ved økologisk drift 
kan øges, og hvordan dette 
befordrer forbrugertilliden 
på langt sigt.(p.61) 

Anbefaling   Metoder 
Kvalitet 
Sorter 
Husdyr 
Eksternali-
teter 
Tillid 

Forskning 
og uddan-
nelse 
Landman-
den og 
omlæg-
ning 
Produkt-
udvikling 
og innova-
tion 

1.93 

Danskerne har taget det 
danske Ø-mærke til sig 

98 pct. af 
befolknin-
gen har 
kendskab til 
det danske 
Ø-mærke 

Høj 
1058 repræsentativt 
udvalgte danskere i 
februar-marts 2013 

Kommuni-
kation 
Kendskab 

Afsætning 
og marked 

2.1 

Danskerne har et højt kend-
skab til ejerne bag Ø-mærk-
ningen og tillid til det dan-
ske Ø-mærke 

8 ud af 10 
danskere 
har tillid til 
det danske 
Ø-mærke, 
mens til 
sammen 70 
pct. angiver 
Fødevare-
styrelsen og 
Fødevaremi-
nisteriet 
som ejer af 
mærket 

Høj 
1058 repræsentativt 
udvalgte danskere i 
februar-marts 2013 

Kommuni-
kation 
Tillid 
Kendskab 

Afsætning 
og marked 

2.2 

Danskerne har et godt 
kendskab til hvad Ø-mær-
ket står for 

66 pct. me-
ner, at "Du 
sparer dig 
selv for 
sprøjtegifte" 
passer bedst                                            
39 pct. me-
ner, at "Du 
beskytter 
natur og 
grundvand" 
passer bedst                                     
38 pct. me-
ner, at "Du 
får færre til-
sætnings-
stoffer" pas-
ser bedst                                            

Høj 
1058 repræsentativt 
udvalgte danskere i 
februar-marts 2013 

Kommuni-
kation 
Tillid 
Kendskab 

Afsætning 
og marked 

2.3 
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33 pct. me-
ner, at "Du 
støtter øget 
dyrevel-
færd" pas-
ser bedst  

Det har mindre betydning 
for respondenterne, om 
kommunerne prioriterer 
økologi i sine institutioner, 
plejehjem osv. 

Andelen af 
responden-
ter, der "i 
meget høj 
grad" eller "i 
høj grad" 
vægter, om 
kommu-
nerne priori-
terer øko-
logi i sine in-
stitutioner, 
plejehjem 
osv.: 29 pct. 
Andelen af 
responden-
ter, der "slet 
ikke" eller "i 
mindre 
grad" væg-
ter, om 
kommu-
nerne priori-
terer øko-
logi: 34 pct. 
Andelen af 
responden-
ter, der "i 
nogen grad" 
vægter, om 
kommu-
nerne priori-
terer øko-
logi: 31 pct. 

Høj 
1058 repræsentativt 
udvalgte danskere i 
februar-marts 2013 

Forbruger-
motivation 
Økologi-
ens rele-
vans 
Offentligt 
indkøb 

Afsætning 
og marked 

2.4 

En stor del af danskerne kø-
ber økologisk 

90 pct. af 
danskerne 
køber i 
større eller 
mindre grad 
økologiske 
fødevarer 

Høj 
1005 repræsentativt 
udvalgte danskere i 
februar 2013 

Forbru-
gere 
Efter-
spørgsel 
Økologi-
ens rele-
vans 

Afsætning 
og marked 

3.1 
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Der er imidlertid stor for-
skel på, hvor tit danskerne 
købe økologi 

5 pct. køber 
altid økolo-
giske føde-
varer, 27 
pct. køber 
dem ofte, 
mens 32 pct 
nogle gange 
køber økolo-
giske føde-
varer. 24 
pct. køber 
sjældent 
økologiske 
fødevarer, 
mens 11 
pct. aldrig 
køber dem. 

Høj 
1005 repræsentativt 
udvalgte danskere i 
februar 2013 

Forbru-
gere 
Efter-
spørgsel 
Økologi-
ens rele-
vans 

Afsætning 
og marked 

3.2 

Det afgørende for dansker-
nes valg af økologi er især 
at undgå sprøjterester i 
frugt og grønt 

54 pct. sva-
rer, at de 
køber økolo-
giske føde-
varer for at 
undgå sprøj-
terester i 
frugt og 
grønt, mens 
knap hver 
tredje peger 
på, at de 
henholdsvis 
vil bidrage 
til mere dy-
revelfærd 
og skåne 
miljø og 
drikkevand 

Høj 
1005 repræsentativt 
udvalgte danskere i 
februar 2013 

Forbruger-
motivation 
Økologi-
ens rele-
vans 
Sundhed 

Afsætning 
og marked 

3.3 

Der er flere ældre end 
unge, der køber økologiske 
fødevarer 

40 pct. af de 
50-70 årige 
køber altid 
eller ofte 
økologi, 
mens det 
for både de 
18-34 årige 
og de 35-49 
årige gælder 
for 27 pct.  

Høj 
1005 repræsentativt 
udvalgte danskere i 
februar 2013 

Efter-
spørgsel 
Økologi-
ens rele-
vans 
Alder 

Afsætning 
og marked 

3.4 
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Prisen af altgørende for 
danskernes vilje til at købe 
flere økologiske fødevarer. 
Tilgængelighed, variation 
og friskhed kommer efter 
med opbakning fra mindre 
end hver fjerde dansker. 

På spørgs-
målet om, 
hvad der 
skulle til, for 
at respon-
denterne 
ville købe 
flere økolo-
giske føde-
varer, svarer 
79 pct. at 
varerne bli-
ver billigere. 
24 pct. sva-
rer, at de 
ville købe 
flere, hvis 
tilgængelig-
heden blev 
bedre, og 18 
pct. hvis der 
kom en 
større varia-
tion i det 
økologiske 
produktsor-
timent. 16 
pct. vil købe 
flere økolo-
giske varer, 
hvis de var 
mere friske, 
og 5 pct. 
svarer, at de 
ikke kom-
mer til at 
købe flere 
økologiske 
varer. 

Høj 
1005 repræsentativt 
udvalgte danskere i 
februar 2013 

Pris 
Tilgænge-
lighed 
Variation 
Efter-
spørgsel 
Forbruger-
motivation 
Økologi-
ens rele-
vans 

Afsætning 
og marked 

3.5 

Den økologiske eksport ud-
gør dog stadig kun en me-
get lille del af den samlede 
danske fødevareeksport. 

Vidensyn-
tese på bag-
grund af en 
række ob-
servationer 

Høj 
Billedet er generelt 
og dækker over nye 
tal 

Eksport Afsætning 
og marked 

4.1 

I de kommende program-
mer for EU’s fonde skal der 
prioriteres midler til at un-
derstøtte innovation og 
iværksætteri, fx via rådgiv-
ning til fødevarevirksomhe-
der om produktudvikling, 
og Økologisk Landsfor-
enings rådgivningsordning 
skal videreføres og erfarin-
gerne fremadrettet anven-
des til andre områder end 
økologi. (s. 31)  

Anbefaling   Iværksæt-
teri 
Innovation 
Rådgiv-
ningsord-
ning 
EU 
Tilskud 

Produkt-
udvikling 
og innova-
tion 
Økonomi 
og finan-
siering 

4.2 
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Det er vækstteamets ønske, 
at regeringen skal fortsat 
understøtte udviklingen af 
økologiske fødevarer og det 
økologiske hjemmemarked 
samt sikre videreudvikling 
af Økologisk Handlingsplan 
2020 for at løfte flere øko-
logiske iværksættere ud på 
eksportmarkederne. Økolo-
gien er en oplagt rugekasse 
for vækstiværksættere, 
som med Ø-mærket let kan 
få en identitet og dermed 
adgang til et betydeligt høj-
værdimarked. (s. 31f) 

Anbefaling   Iværksæt-
teri 
Eksport 
Vækst 
Hjemme-
marked 

Produkt-
udvikling 
og innova-
tion 
Økonomi 
og finan-
siering 
Regulering 

4.3 

Hvis det danske hjemme-
marked skal medvirke til at 
fremme kvalitet og bære-
dygtighed er det væsent-
ligt, at der sker en udvikling 
hvor forbrugerne i højere 
grad efterspørger kvalitets-
produkter og ønsker at be-
tale en merpris. De danske 
forbrugere bruger relativt 
få penge på mad, og selv 
om mange peger på vigtig-
heden af ressourceeffektivi-
tet, miljø, dyrevelfærd og 
lokalt producerede varer, 
spiller bæredygtighedshen-
syn kun en begrænset rolle. 
(s. 31) 

Vidensyn-
tese på bag-
grund af en 
række ob-
servationer 

Høj 
Billedet er generelt 
og dækker over nye 
tal 

Efter-
spørgsel 
Forbruger-
motivation 
Økologi-
ens rele-
vans 
Hjemme-
marked 
Pris 

Afsætning 
og marked 

4.4 

Regeringen opfordres til at 
fremme innovative fødeva-
reløsninger, økologiske og 
bæredygtigt producerede 
fødevarer i den kommende 
regeringsstrategi for offent-
lige indkøb. (s. 32) 

Anbefaling   Offentlige 
indkøb 
Innovation 

Afsætning 
og marked 
Regulering 

4.5 

Ordningen opleves af bru-
gerne som relevant – både 
rejsehold og markedsfø-
ringsaktiviteter & informa-
tion – og en markant pro-
centdel er tilfredse med 
begge indsatser. 

91 pct. angi-
ver, at de er 
enten me-
get tilfredse 
eller til-
fredse med 
rejseholds-
besøg.                        
88 pct. er 
enten me-
get tilfredse 
eller til-
fredse med 
markedsfø-
ringsaktivi-
teter 

Høj - en stor andel af 
respondenterne er 
spurgt 

Rejsehold 
Markeds-
føring 

Landman-
den og 
omlæg-
ning 
Afsætning 
og marked 

5.1 
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Den største effekt af rejse-
holdets besøg er, at bru-
gerne er blevet bedre til at 
søge ny viden. 

45 pct. sva-
rer enten i 
nogen grad 
eller i høj 
grad. De øv-
rige effekter 
vurderes på 
et relativt 
lavt niveau 
mellem 23 
pct. og 10 
pct. 

Høj - en repræsenta-
tiv andel af respon-
denterne er spurgt 

Rejsehold 
Viden 

Landman-
den og 
omlæg-
ning 

5.2 

Rejseholdene har betyd-
ning ifh. om man lægger 
om, eller ikke lægger om. 

38 pct. er 
blevet mere 
afklarede ef-
ter rejsehol-
dets besøg. 

Høj - en stor andel af 
respondenterne har 
svaret, og konklusio-
nen underbygges af 
forskellige observati-
oner 

Rejsehold 
Omlæg-
ning 

Landman-
den og 
omlæg-
ning 

5.3 

Der er en mindre overvægt 
af respondenter, der væl-
ger at lægge om, efter rej-
seholdets besøg, ifh. til 
dem, der vælger ikke at 
lægge om. Lidt under halv-
delen har ikke taget stilling 
til omlægning efter besø-
get. 

Efter besø-
gene har 32 
pct. valgt at 
omlægge 
hele eller 
dele af pro-
duktionen til 
økologisk 
drift, mens 
22 pct. har 
besluttet 
ikke at om-
lægge.  
 
42 pct. har 
ikke taget 
stilling. 

Høj -  konklusionen 
underbygges af for-
skellige observatio-
ner, hvor procentsat-
serne varierer en 
smule, men tenden-
sen er bredt dæk-
kende 

Rejsehold 
Omlæg-
ning 

Landman-
den og 
omlæg-
ning 

5.4 

Af dem, der omlægger, er 
de to mest udslagsgivende 
faktorer det ideologiske 
aspekt og økonomien, 
mens rejseholdets besøg 
vurderes som den tredje 
mest udslagsgivende fak-
tor. 

Det mest 
udslagsgi-
vende for 
omlægning: 
§ 38 pct. 
fremhæver 
det ideologi-
ske aspekt 
§ 33 pct. 
fremhæver 
økonomien  
§ 24 pct. 
fremhæver 
rejseholdets 
besøg som 
udslagsgi-
vende 

Middel - gruppen af 
repræsentative re-
spondententer er 
ikke stor 

Omlæg-
ning 
Rejsehold 
Økonomi 
Ideologi 

Landman-
den og 
omlæg-
ning 

5.5 

Af dem, der ikke vil om-
lægge, er den væsentligste 
barriere begrundet i økono-
miske årsager og afsæt-
ningsmæssige problematik-
ker. 

63 pct. sva-
rer pris og 
økonomi 
(manglende 
afsætning). 
26 pct. ople-
vede nogle 
barrierer, 
som i sidste 
ende gjorde, 

Høj -  gruppen af re-
præsentative respon-
dententer er ikke 
stor, men konklusio-
nen er klar 

Omlæg-
ning 
Barrierer 
Økonomi 
Afsætning 

Landman-
den og 
omlæg-
ning 

5.6 
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at en om-
lægning alli-
gevel ikke 
kunne lade 
sig gøre. 

Klart de fleste responden-
ter mener ikke, at de kunne 
have fået udbyttet ved rej-
seholdsbesøget på en mere 
optimal måde. Enkelte 
nævner, at det kunne de, 
men så havde det ikke væ-
ret gratis. Andre mener, at 
de kunne have fundet infor-
mationen et andet sted, 
hvis de havde søgt på net-
tet og læst om økologi 

Vidensyn-
tese på bag-
grund af 
åbne besva-
relser og en 
række ob-
servationer 

Høj Rejsehold Landman-
den og 
omlæg-
ning 

5.7 

Indikation på, at ordningen 
anses som positiv og værdi-
skabende, men modsat kan 
det også tolkes således at 
når brugerne af rejsehold 
selv oplyser, at de relativt 
let kan finde tilsvarende in-
formation andre steder evt. 
fra deres landborådgivning 
– dog mod betaling – be-
nytter de rejseholdet, fordi 
det er et tilbud, og ikke 
fordi de reelt har brug for 
det. Det indikerer, at ord-
ningen rummer dødvægt – 
altså at vi støtter noget 
som reelt ville finde sted al-
ligevel. 

Vidensyn-
tese på bag-
grund af 
åbne besva-
relser og en 
række ob-
servationer 

Lav - evidensen peger 
i forskellige retninger 

Rejsehold 
Værdiska-
bende 
Dødvægt 

Landman-
den og 
omlæg-
ning 
Økonomi 
og finan-
siering 

5.8 
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Evalueringen viser, at den 
enkelte landmand ikke son-
drer mellem, hvorvidt der 
er der tale om information 
eller rådgivning (…). For 
ham/hende er det en ab-
strakt og teoretisk son-
dring. Det væsentlige for 
ham/hende er, at de bliver 
mødt, der hvor de er. Re-
spondenternes forbedrings-
forslag viser, at den indivi-
duelle tilpasning af rejse-
holdet er vigtig. Det er også 
rationalet med ordningen, 
men der synes fortsat at 
være behov for forbedrin-
ger i den henseende. 
Denne udfordring illustre-
rer også, at rejseholdkonsu-
lenterne arbejder i et kryds-
pres, hvor man på den ene 
side skal leve op til kravene 
fra NAER om, at informatio-
nen om økologi skal være 
generisk, mens landmæn-
dene på den anden siden 
forventer, at mødet med 
konsulenten er tilpasset 
hans/hendes behov.  

Der er en 
forventning 
om, at mø-
derne er 
skræddersy-
ede til ”mig” 
og tager af-
sæt i de 
overvejelser 
og problem-
stillinger, 
som den en-
kelte må 
have gen-
nem et ope-
rationelt 
møde. 20 
pct. nævner 
som forbed-
ringsforslag, 
at rejsehol-
det skal 
have mere 
fokus på 
landman-
dens indivi-
duelle be-
hov. (s.22) 

Middel - gruppen af 
respondententer er 
ikke stor 

Rejsehold 
Individuel 
rådgivning 

Landman-
den og 
omlæg-
ning 
Regulering 

5.9 

Det kan overvejes, om rej-
seholdet også skal have en 
vedligeholdende rolle over-
for eksisterende økologer. 
Hensynet her vil være at 
sikre en højere levedygtig-
hed af rejseholdets indsats 
samt at eksisterende økolo-
giske hektarer fastholdes. 
Hovedparten af dem, der 
stopper som økolog, gør 
det pga. den administrative 
byrde, viser en tidligere un-
dersøgelse af frafaldne øko-
loger. 

Anbefaling   Rejsehold 
Afhoppere 
Admini-
strative 
byrder 

Landman-
den og 
omlæg-
ning 

5.10 

Rejseholdene når ud til 
landmænd med informa-
tion om økologi, som ellers 
ikke ville have haft besøg. 
Det betyder dels, at nogle 
landmænd får lagt om til 
økologi før de ellers ville 
have gjort det, og dels at 
andre landmænd undlader 
at lægge om, fordi risikoen 
eller de nødvendige inve-
steringer er for store. (s. 
23)  

Rejsehol-
dets besøg 
er gratis, 
hvilket bety-
der, at barri-
eren for den 
enkelte 
landmand er 
meget lav. 
Og de land-
mænd, som 
har haft 
konkrete 
planer om 
omlægning, 
men som 
ikke har haft 

Høj - undersøgelsen 
omfatter en stor del 
af de landmænd, som 
har haft besøg 

Rejsehold 
Omlæg-
ning 
Barrierer 

Landman-
den og 
omlæg-
ning 

5.11 
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overskud el-
ler fået ta-
get sig til 
sammen til 
at afklare de 
sidste ting, 
kan få hjælp 
af rejsehol-
dene.  

Det er specielt forarbejd-
ningsvirksomhederne, som 
vælger at tage på messe, 
mens landmænd og gartne-
rier i højere grad deltager i 
oplysningskampagner eller 
får udarbejdet informati-
ons- og markedsføringsma-
teriale. 

Vidensyn-
tese på bag-
grund af 
åbne besva-
relser og en 
række ob-
servationer 

Middel - gruppen af 
repræsentative re-
spondenter er ikke 
stor 

Messer 
Oplys-
ningskam-
pagner 
Markeds-
føring 

Landman-
den og 
omlæg-
ning 
Produkt-
udvikling 
og innova-
tion 
Afsætning 
og marked 

5.12 

Flere landmænd nævner 
udbredelse af kendskabet 
til økologi som en gevinst i 
sig selv ved deltagelse i ak-
tiviteter om information og 
markedsføring. 

Vidensyn-
tese på bag-
grund af 
åbne besva-
relser og en 
række ob-
servationer 

Lav Markeds-
føring 
Kendskab 

Afsætning 
og marked 

5.13 

Aktiviteterne under infor-
mation og markedsføring 
bidrager i høj grad til at 
skabe et større professio-
nelt netværk for de delta-
gende virksomheder samt 
en øget synlighed blandt 
engrosvirksomheder. 

● 71 pct. 
vurderer, at 
effekten af 
de gennem-
førte aktivi-
teter har 
været at 
skabe et 
større pro-
fessionelt 
netværk for 
dem 
● 67 pct. 
vurderer, at 
effekten har 
været at 
øge synlig-
heden 
blandt for-
brugere 
● 55 pct. 
vurderer, at 
effekten har 
været at 
øge synlig-
heden 
blandt en-
grosvirk-
somheder  

Middel - gruppen af 
repræsentative re-
spondenter er ikke 
stor 

Markeds-
føring 
Synlighed 
Netværk 

Landman-
den og 
omlæg-
ning 
Produkt-
udvikling 
og innova-
tion 
Afsætning 
og marked 

5.14 
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Deltagerne udtrykker størst 
behov for gennem aktivite-
terne at få inspiration fra 
andre, at udbrede kendska-
bet til økologi generelt, at 
udbrede kendskabet til de-
res produkt og at skabe et 
større professionelt net-
værk. 

● 90 pct. 
ønsker at få 
inspiration 
fra andre 
gennem ak-
tiviteterne  
● 90 pct. 
ønsker at 
udbrede 
kendskabet 
til økologi 
generelt 
gennem ak-
tiviteterne 
● 86 pct. 
ønsker at 
udbrede 
kendskabet 
til deres 
produkt 
gennem ak-
tiviteterne  
● 78 pct. 
ønsker at 
skabe et 
større pro-
fessionelt 
netværk 
gennem ak-
tiviteterne  

Middel - gruppen af 
repræsentative re-
spondenter er ikke 
stor 

Markeds-
føring 
Kendskab 
Netværk 

Landman-
den og 
omlæg-
ning 
Produkt-
udvikling 
og innova-
tion 

5.15 

Aktiviteternes bidrag til at 
imødekomme deltagernes 
behov ligger på et absolut 
højt niveau. De største for-
skelle mellem deltagernes 
behov og aktiviteternes bi-
drag ses i forhold til kontakt 
med nye kunder i Danmark 
og udlandet. Både land-
mænd, gartnerier og forar-
bejdningsvirksomheder an-
giver, at de har behov for at 
komme i kontakt med nye 
kundegrupper, men aktivi-
teterne bidrager kun i no-
gen grad hertil. 

● 71 pct. 
ønsker at 
komme i 
kontakt med 
nye kun-
der/forbru-
gere i Dan-
mark gen-
nem aktivi-
teterne 
● 53 pct. 
vurderer, at 
aktivite-
terne har bi-
draget til at 
komme i 
kontakt med 
nye kun-
der/forbru-
gere i Dan-
mark 

Høj -  gruppen af re-
præsentative respon-
denter er ikke stor, 
men konklusionen er 
klar 

Kundekon-
takt, ek-
sport 

Afsætning 
og marked 

5.16 

Evalueringen af kontakt til 
kunder i udlandet viser at 
aktiviteterne i højere grad 
imødekommer forarbejd-
ningsvirksomhedernes be-
hov. 

Vidensyn-
tese på bag-
grund af 
åbne besva-
relser og en 
række ob-
servationer 

Lav - gruppen af re-
præsentative respon-
denter er lille 

Kundekon-
takt, ek-
sport 

Afsætning 
og marked 

5.17 
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Der synes at være en efter-
spørgsel efter muligheden 
for at indgå i netværksgrup-
per, og muligheden for 
ERFA-grupper under ord-
ningen synes derfor at være 
særdeles relevant. Erfa-
ringsudvekslingen vil for-
modentlig kunne øge fast-
holdelsen af eksisterende 
økologer og levedygtighe-
den blandt nye.  

Vidensyn-
tese på bag-
grund af 
åbne besva-
relser og en 
række ob-
servationer 

Middel - gruppen af 
repræsentative re-
spondenter er ikke 
stor 

Netværk 
ERFA 
Fasthol-
delse 

Landman-
den og 
omlæg-
ning 

5.18 

Deltagerne efterspørger et 
øget fokus på små virksom-
heder og tilbud specifikt til 
dem, da de har andre be-
hov og oplever, at de ikke 
er interessante for uden-
rigsministeriets fremstød, 
fordi deres volumen ikke er 
stor nok. (p.31) 

Vidensyn-
tese på bag-
grund af 
åbne besva-
relser og en 
række ob-
servationer 

Middel - gruppen af 
repræsentative re-
spondenter er ikke 
stor 

SMV 
Støtte 
Eksport 

Afsætning 
og marked 

5.19 

De små virksomheder efter-
spørger muligheden for 
støtte til (de dyre og tids-
krævende) opfølgende 
salgsrejser, og de har behov 
for rådgivning i forhold til 
at opfylde dokumentations-
krav ved eksport, udforme 
kontrakter og lign.(p.31) 

Vidensyn-
tese på bag-
grund af 
åbne besva-
relser og en 
række ob-
servationer 

Middel - gruppen af 
repræsentative re-
spondenter er ikke 
stor 

SMV 
Eksport 
Støtte 

Afsætning 
og marked 

5.20 

Aktiviteterne under Infor-
mation & Markedsføring 
kører godt, og det anbefa-
les at holde fast i det nuvæ-
rende design. Dog kan man 
overveje at: 
1. fastholde kravet om, at 
ansøgning skal ske via en 
producentsammenslutning, 
der vil fordre samarbejde 
mellem landmænd og virk-
somheder samt gøre det 
muligt at lægge administra-
tive opgaver ud til f.eks. 
konsulenter 
2. særligt i forbindelse med 
eksport at have fokus på de 
små virksomheder 
3. bevare støtte til land-
mænd, der indgår i produ-
centsammenslutninger for 
at informere om økologi, da 
den type projekter sand-
synligvis ellers ikke vil blive 
gennemført, da de ikke har 
direkte betydning for land-
mændenes bundlinje. 

Anbefaling   Produ-
centsam-
menslut-
ning 
Eksport 
SMV 
Informa-
tion 

Landman-
den og 
omlæg-
ning 
Produkt-
udvikling 
og innova-
tion 

5.21 
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Det anbefales, at de øvrige 
rejsehold, som f.eks. bidra-
ger til viden om økologisk 
produktion og kendskab til 
lovgivningen blandt forar-
bejdningsvirksomheder, 
fortsætter i sin nuværende 
form. 

Anbefaling 
Evaluerin-
gen viser, at 
disse rejse-
hold bidra-
ger til at 
fremme 
økologisk 
produktion. 

  Rejsehold Produkt-
udvikling 
og innova-
tion 

5.22 

NAER kan overveje at:  
1. Stille flere konkrete ind-
holdsmæssige krav til rejse-
holdene 
2. Stille krav til udvælgel-
sesprocessen, så den sikrer, 
at det er de landmænd, der 
er tættest på beslutningen 
om omlægning, der får be-
søg først – i dag er det til-
fældigt, for landmændene 
melder sig selv til 
3. udvikle differentierede 
informationspakker af-
hængig af, hvor i processen 
landmanden er, evt. ved 
forud for hvert besøg at 
stille 5 prædefinerede 
spørgsmål.  

Anbefaling   Rejsehold 
Informa-
tion 

Landman-
den og 
omlæg-
ning 
Regulering 

5.23 

Antallet af afhoppere og 
det afhoppede areal er fal-
dende.  

Registerba-
seret ana-
lyse 

Høj 
Analyse fra 2011 

Afhoppere Landman-
den og 
omlæg-
ning 

6.1 

Der tegner sig et billede af 
et økologisk landbrug i ri-
vende udvikling drevet på 
markedsvilkår med retning 
mod Sønderjylland og 
Vestjylland. I den proces 
kan det ikke undgås, at der 
bliver økologiske arealer til 
overs nogle steder, og at 
nye arealer omlægges an-
dre steder 

Registerba-
seret ana-
lyse 

Høj 
Registerbaseret ana-
lyse fra 2011 

Udvikling 
Geografi 

Landman-
den og 
omlæg-
ning 

6.2 

Formålet med at fordoble 
de økologisk dyrkede area-
ler er f.eks. at sikre rent 
grundvand samt større na-
turindhold og biodiversitet. 
Skal disse goder fordeles li-
geligt til alle landsdele, kan 
det være nødvendigt med 
særlige vilkår og støtteord-
ninger til økologisk land-
brug i økologifattige områ-
der. 

Anbefaling   Natur 
Statsstøtte 
Geografi 

Regulering 
Økonomi 
og finan-
siering 

6.3 
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Afhopperne er ikke kende-
tegnet ved økonomiske, de-
mografiske eller struktu-
relle særtræk, men har me-
get forskellig størrelse, 
driftsform og geografisk 
placering. De har til fælles, 
at de generelt har været 
økologiske landmænd i re-
lativt kort tid – der er et re-
lativt større frafald blandt 
nye økologer end blandt er-
farne. 

Der har de 
seneste år i 
gennemsnit 
været ca. 80 
afhoppere 
om året, 
hvor de 8-10 
største teg-
ner sig for 
ca. 70 pct. af 
det afhop-
pede areal. 

Høj Afhoppere Landman-
den og 
omlæg-
ning 

6.4 

Der kan argumenteres for, 
at de store, meget få afhop-
pere har gode økonomiske 
og landbrugsfaglige årsager 
til deres afhopning.  

Der er tale 
om en for-
tolkning og 
vurdering af 
data.  

Middel Afhoppere 
Økonomi 
Faglighed 

Landman-
den og 
omlæg-
ning 
Regulering 

6.5 

Mht. de store afhoppere 
må man forvente, at de qua 
deres størrelse har trukket 
på viden og erfaringer fra 
konsulenter og kolleger, og 
der er ingen grund til med 
offentlige midler at opret-
holde en økologisk produk-
tion, hvor bedriften eller 
driftslederen ikke egner sig 
til den økologiske drifts-
form. 

Anbefaling 
Der er tale 
om en for-
tolkning og 
vurdering af 
data.  

Middel Afhoppere 
Store 
Viden 
Statsstøtte 

Landman-
den og 
omlæg-
ning 
Økonomi 
og finan-
siering 

6.6 

For de resterende (små og 
mellemstore) afhoppere er 
bedrifterne i de fleste til-
fælde for små til at kunne 
brødføde en landmand, og 
praktiske og administrative 
problemer eller ubehage-
lige kontrolbesøg kan let 
overskygge en trods alt be-
grænset økonomisk ge-
vinst. 

Der er tale 
om en for-
tolkning og 
vurdering af 
data.  
De små af-
hoppere 
tegner sig 
for et årligt 
frafald på 
ca. 0,5 pct. 
af det sam-
lede økolo-
giske areal. 

Middel Afhoppere 
Admini-
strative 
byrder 
Kontrolbe-
søg 
Økonomi 

Landman-
den og 
omlæg-
ning 
Økonomi 
og finan-
siering 

6.7 

I tilfældet med de mange 
små afhoppere, kan det 
ikke på samme måde afvi-
ses, at der er behov for en 
styrket faglig rådgivning og 
lettelser i de praktiske og 
administrative byrder knyt-
tet til den økologiske drift. 

Anbefaling   Afhoppere 
Rådgiv-
ning 
Admini-
strative 
byrder 

Landman-
den og 
omlæg-
ning 
Regulering 

6.8 
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For det økologiske landbrug 
er det kun gruppen af me-
get store bedrifter (mere 
end 240 ha), der har areal-
mæssig fremgang. Små 
økologiske bedrifter (min-
dre end 60 ha) er i areal-
mæssig tilbagegang. 

Registerba-
seret ana-
lyse 
Ca. 25 pct. 
af de økolo-
giske bedrif-
ter kan ka-
rakteriseres 
som store 
brug – men 
de tegner 
sig for tre-
fjerdedele 
af produkti-
onen (60 
pct. af area-
let og 80 
pct. af hus-
dyrholdet). 

Høj 
Analyse fra 2011 

Udvikling 
Store 
Små 

Landman-
den og 
omlæg-
ning 

6.9 

Økologiske afhoppere angi-
ver som grund: 1) admini-
strativt besvær, 2) økonomi 
og usikkerhed om priser, 3) 
problemer med markdrift 
(f.eks. ukrudt), og 4) pro-
blemer med dyrehold 
(f.eks. foder). 

Med henblik 
på at under-
søge årsa-
gen til det 
relativt 
store frafald 
fik Fødeva-
reministe-
riet i 2010 
gennemført 
en spørge-
skemaun-
dersøgelse 
af ophørte 
økologer, 
dækkende 
perioden fra 
2006 til 
2010. Un-
dersøgelsen 
viste blandt 
andet, at 
tidligere 
økologiske 
jordbruger, 
der er fort-
sat som 
konventio-
nelle jord-
brugere, de 
såkaldte 
økologiske 
afhoppere, 
angiver de 
nævnte 
grunde. 

Ukendt 
Spørgeskemaunder-
søgelse blandt økolo-
giske afhoppere 

Afhoppere 
Admini-
strative 
byrder 
Økonomi 
Priser 
Driftspro-
blemer 

Landman-
den og 
omlæg-
ning 

6.10 
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Generelt har økologiske 
mælkekvægsbedrifter væ-
ret mere lønsomme end de 
konventionelle. For mel-
lemstore og store plante-
avlsbedrifter er den relative 
lønsomhed derimod mindre 
end på de tilsvarende kon-
ventionelle brug. 

Registerba-
seret ana-
lyse. 

Høj Økonomi Landman-
den og 
omlæg-
ning 

6.11 

Der er ingen økonomiske 
fordele for mælkekvægsbe-
drifter ved at skifte fra øko-
logisk til konventionel drift. 

Økologiske 
mælkepro-
ducenter 
tegner sig 
for knap 70 
pct. af den 
økologiske 
produktion 
og spiller 
derfor en 
central rolle 
for den øko-
logiske sek-
tor 
Ca. hver 
fjerde øko-
log er mæl-
keprodu-
cent, mens 
andelen kun 
er halvt så 
stor på kon-
ventionelle 
brug. 

Uklart Økonomi Landman-
den og 
omlæg-
ning 

6.12 

Danmark skal gå forrest i 
udviklingen af det biobase-
rede samfund og en bære-
dygtig, effektiv landbrugs-
produktion, der minimerer 
forbruget af ressourcer, og 
som er i bedre balance med 
naturen, miljøet og klimaet. 
(s. 9) 

Anbefaling  Biobase-
ret, miljø, 
klima, na-
tur 

Produkt-
udvikling 
og innova-
tion 

7.1 

Det er visionen at udvikle et 
landbrug, som er økono-
misk, miljømæssigt og soci-
alt bæredygtigt. Et land-
brug som producerer kon-
kurrencedygtige, bæredyg-
tige, velsmagende og sunde 
kvalitetsfødevarer. Et land-
brug som internationalt vi-
ser vejen for en ressource-
effektiv produktion i størst 
mulig balance med natur, 
klima og miljø. (s. 9) 

Anbefaling  Biobase-
ret, miljø, 
klima, na-
tur, kon-
kurrence-
vilkår 

Produkt-
udvikling 
og innova-
tion, Af-
sætning 
og marked 

7.2 

Økologiens positive virknin-
ger for biodiversitet, vand-
miljø og dyrevelfærd gør 
den til et centralt udvik-
lingsspor i en grøn omstil-
ling af landbrugs- og føde-
vareproduktionen. 

Vidensyn-
tese på bag-
grund af en 
række ob-
servationer 

Høj. Generelt dæk-
kende observation 

Dyrevel-
færd, 
vandmiljø, 
biodiversi-
tet 

Produkt-
udvikling 
og innova-
tion 

7.3 
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Økologien i Danmark har 
været i stand til at øge sin 
samlede andel af det pri-
vate dagligvarekøb. En an-
del, som i forvejen er den 
højeste i hele EU, og som 
skal udnyttes til at presse 
på for et øget ambitionsni-
veau på EU-niveau. 

Vidensyn-
tese på bag-
grund af en 
række ob-
servationer 

Høj. Generelt dæk-
kende observation 

Efter-
spørgsel 

Afsætning 
og marked 

7.4 

Den økologiske sektor er 
også generelt innovativ 
med fokus på en differenti-
eret udvikling af kvalitetsfø-
devarer af høj værdi samti-
dig med, at økologisk jord-
brugsproduktion giver et 
væsentligt positivt bidrag til 
at løse centrale natur- og 
miljøpolitiske udfordringer. 

Vidensyn-
tese på bag-
grund af en 
række ob-
servationer 

Høj. Generelt dæk-
kende observation 

Efter-
spørgsel, 
natur, 
miljø 

Produkt-
udvikling 
og innova-
tion 

7.5 

Økologien har dog også ud-
fordringer i forhold til ud-
ledning af bl.a. drivhusgas-
ser og ammoniak, som skal 
adresseres i forsknings- og 
udviklingsindsatsen. 

Vidensyn-
tese på bag-
grund af en 
række ob-
servationer 

Høj. Generelt dæk-
kende observation 

Udfordrin-
ger, am-
moniak, 
drivhus-
gasser 

Produkt-
udvikling 
og innova-
tion, 
Forskning 
og uddan-
nelse 

7.6 

Mest centralt er det at un-
derstøtte økologien gen-
nem en markeds- og afsæt-
ningsdrevet indsats. Det 
kan ske gennem en fortsat 
udvikling af nye produkti-
onsmetoder og produkter 
samt en forstærket indsats 
for afsætningsfremme ret-
tet imod både hjemmemar-
ked og eksport. 

Anbefaling  Eksport,  Produkt-
udvikling 
og innova-
tion, Af-
sætning 
og marked 

7.7 

Endvidere drejer det sig om 
indsatser, der understøtter 
opsøgende, økologisk føde-
varerådgivning, som kan 
understøtte små virksom-
heder i etablering og vide-
reudvikling, samt indsatser 
der medvirker til at løse 
nogle af de særlige forsk-
nings- og udviklingsmæs-
sige udfordringer. 

Anbefaling  Rådgiv-
ning 

Produkt-
udvikling 
og innova-
tion, Af-
sætning 
og mar-
ked, 
Forskning 
og uddan-
nelse 

7.8 

Danmark bør udnytte sin 
klare førerposition inden 
for økologi til på EU-niveau 
at arbejde for nye og ambi-
tiøse mål for økologiens ud-
vikling som multifunktionel 
driftsform og forarbejd-
ningssektor i EU. 

Anbefaling  EU, fører-
position 

Landman-
den og 
omlæg-
ning, 
Produkt-
udvikling 
og innova-
tion, Af-
sætning 
og marked 

7.9 
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Den danske målsætning om 
fordobling af det økologiske 
areal frem mod 2020 bør 
suppleres med mål for både 
produktion-, forarbejd-
nings, og afsætningssiden. 
Hermed opnås et bedre pri-
oriteringsgrundlag for an-
vendelsen af økologimidler 
og et bedre grundlag for at 
vurdere effekten af de mar-
kedsrettede indsatser. 

Anbefaling  Målsæt-
ninger, ef-
fekt, til-
skud 

Afsætning 
og mar-
ked, Øko-
nomi og fi-
nansie-
ring, Land-
manden 
og omlæg-
ning 

7.10 

Målrettede initiativer til 
økologisk omlægning, som 
f.eks. pilotprojektet ”Lokal 
Grøn Vækst”, bør udbredes 
til alle kommuner. Indsat-
sen finansieres via økologi-
midlerne under landdi-
striktsprogrammet. 

Anbefaling  Pilotpro-
jekt, kom-
muner, til-
skud 

Økonomi 
og finan-
siering, 
Landman-
den og 
omlæg-
ning 

7.11 

Der bør udvikles særligt 
ekstensive økologiske 
driftsformer, der tager så 
store hensyn til kvælstof- 
og fosforudledningen, at de 
kan være alternativer til 
egentlig udtagning og brak-
lægning mv. 

Anbefaling  Kvælstof, 
fosfor, 
braklæg-
ning,  

Produkt-
udvikling 
og innova-
tion 
Landman-
den og 
omlæg-
ning 

7.12 

Ved udvikling af ny regule-
ring for husdyrbrug skal der 
indarbejdes emissions-
grænser, der tager højde 
for den økologiske produk-
tions særlige teknologiske 
udfordringer. 

Anbefaling  Teknologi, 
emmissi-
onsgræn-
ser 

Regulering 7.13 

Den flerårige økologiske 
forsknings- og udviklings-
indsats skal videreføres og 
fokusere på at skabe og ud-
nytte synergi mellem miljø- 
og biodiversitetshensyn og 
en velfungerende økologi-
sektor, der producerer og 
omsætter højværdiproduk-
ter på et stadig mere inter-
nationalt marked. 

Anbefaling  Miljø, bio-
diversitet, 
højværdi-
produkter 

Produkt-
udvikling 
og innova-
tion, Af-
sætning 
og mar-
ked, 
Forskning 
og uddan-
nelse 

7.14 

For at styrke den markeds-
drevne udvikling skal land-
distriktsprogrammet fortsat 
rumme mulighed for tilskud 
til opsøgende økologisk fø-
devarerådgivning, der kan 
understøtte små virksom-
heder i etablering og vide-
reudvikling, herunder ud-
vikling og markedsføring af 
nye produkter. 

Anbefaling  Rådgiv-
ning, mar-
kedsfø-
ring, SMV 

Produkt-
udvikling 
og innova-
tion, Af-
sætning 
og mar-
ked, Øko-
nomi og fi-
nansiering 

7.15 
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Sonderinger gennemført i 
forbindelse med den nylige 
rammevilkårsanalyse for 
økologisk jordbrug tyder 
på, at afsætningen af øko-
logisk mælk næppe vil 
kunne øges uden at redu-
cere den økologiske mer-
pris, og også at der er for-
holdsvis begrænset rum for 
øget afsætning af økologisk 
svinekød til de nuværende 
merpriser. (p. 3) 

Vidensyn-
tese på bag-
grund af en 
række ob-
servationer 
fra "Ram-
mevilkår for 
den danske 
økologiske 
jordbrugs-
sektor og 
analyser af 
differentie-
ret omlæg-
nings-
støtte". 

Høj Pris, efter-
spørgsel 

Afsætning 
og marked 

8.1 

En øget offentlig efter-
spørgsel fra offentlige køk-
kener vil kunne bidrage til 
at øge afsætningspotentia-
let for økologiske mejeri-
produkter og svinekød, og 
dermed antallet af økologi-
ske mælke- og svineprodu-
center, som kan afsætte 
deres produkter. (p. 3) 

Vidensyn-
tese på bag-
grund af en 
række ob-
servationer 

Høj Efter-
spørgsel 

Afsætning 
og marked 

8.2 

En forøget tilskudssats til 
økologisk jordbrug, fx via 
en forhøjelse af satsen for 
det løbende tilskud til Eks-
tensivt jordbrug, vil kunne 
stimulere er forøgelse af 
det økologiske areal i stør-
relsesordenen 30-35.000 
ha, og dermed et samlet til-
skudsprovenu på ca. 11 
mio. kr. pr. år, hvilket giver 
en tilskudsudgift på ca. 300 
kr. pr. hektar ekstra økolo-
giske areal, fordi tilskuddet 
gives til såvel nye som eksi-
sterende økologiske area-
ler. (p.5). 

Simulering 
af de økono-
miske incita-
menter. 

Middel. Forfatteren 
anfører, at notatets 
beregninger er be-
hæftet med betydelig 
usikkerhed, som følge 
af at der ikke findes 
et empirisk data-
grundlag.  

Tilskud, 
vækst,  

Landman-
den og 
omlæg-
ning, Øko-
nomi og fi-
nansiering 

8.3 

En tilskudsmodel med diffe-
rentieret arealstøtte vil 
navnlig stimulere omlæg-
ningen til økologisk drift på 
plantebrug (med specialaf-
grøder), og i nogen grad 
væksthusbedrifter og frugt-
avlere, hvor især omlæg-
ningen på plantebrug bidra-
ger til at øge det økologiske 
areal. Støttemodellen vil 
kunne øge det økologiske 
areal med i størrelsesorde-
nen 5.000 ha, og den gen-
nemsnitlige årlige tilskuds-
udgift pr. ekstra hektar vil 
være i størrelsesordenen 
1400-1500 kr./ha. (p. 5f) 

Beregninger 
fra "Ram-
mevilkår for 
den danske 
økologiske 
jordbrugs-
sektor og 
analyser af 
differentie-
ret omlæg-
nings-
støtte". 

Middel. Forfatteren 
anfører, at notatets 
beregninger er be-
hæftet med betydelig 
usikkerhed, som følge 
af at der ikke findes 
et empirisk data-
grundlag.  

Tilskud, 
vækst,  

Landman-
den og 
omlæg-
ning, Øko-
nomi og fi-
nansiering 

8.4 
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En supplering af de nuvæ-
rende flat-rate arealtilskud 
med et tilskud pr. dyreen-
hed svin og fjerkræ sva-
rende til 870 kr./DE årligt 
vil navnlig påvirke lønsom-
heden på bedrifter med 
forholdsvis stor vægt på 
disse husdyrproduktioner. 
Samlet vurderes det at give 
anledning til en forøgelse af 
det økologiske areal med 8-
10.000 ha. Under hensyn til 
omfanget af omlægning af 
svine- og fjerkræbedrifter 
vil det samlede tilskudspro-
venu beløbe sig til ca. 14 
mio. kr. årligt, så den gen-
nemsnitlige tilskudsudgift 
pr. hektar økologisk areal i 
denne model vil være i 
størrelsesordenen 800-
1000 kr. per år. (p.6)  

Beregninger 
fra "Ram-
mevilkår for 
den danske 
økologiske 
jordbrugs-
sektor og 
analyser af 
differentie-
ret omlæg-
nings-
støtte". 

Middel. Forfatteren 
anfører, at notatets 
beregninger er be-
hæftet med betydelig 
usikkerhed, som følge 
af at der ikke findes 
et empirisk data-
grundlag.  

Tilskud, 
vækst,  

Landman-
den og 
omlæg-
ning, Øko-
nomi og fi-
nansiering 

8.5 

Den nyligt oprettede inve-
steringstilskudsordning for 
økologiske bedrifter, hvor 
der kan søges om 40 pct. 
tilskud til investering i en 
række specifikke teknolo-
gier, vil navnlig kvægbrug, 
'andre husdyr', 'blandede 
brug' og frugtavlere forven-
tes at kunne drage nytte af, 
da de er relativt intensive 
mht. maskiner mv. Det vur-
deres, at den betragtede 
tilskudsramme vil kunne bi-
drage til en forøgelse af det 
økologisk dyrkede areal i 
størrelsesordenen 20-
25.000 ha., hvorved den 
gennemsnitlige tilskudsud-
gift pr. hektar vil være i 
størrelsesordenen 3-4000 
kr./ha. (p. 6) 

Beregninger 
fra "Ram-
mevilkår for 
den danske 
økologiske 
jordbrugs-
sektor og 
analyser af 
differentie-
ret omlæg-
nings-
støtte". 

Middel. Forfatteren 
anfører, at notatets 
beregninger er be-
hæftet med betydelig 
usikkerhed, som følge 
af at der ikke findes 
et empirisk data-
grundlag.  

Tilskud, 
vækst,  

Landman-
den og 
omlæg-
ning, Øko-
nomi og fi-
nansiering 

8.6 

I nogle tilfælde vil en øget 
offentlig efterspørgsel 
kunne reducere afsætnings-
mæssige barrierer for en 
øget produktion og bidrage 
til at opretholde merpriser 
på økologiske fødevarer. 
Sådanne effekter er imid-
lertid vanskeligt kvantificer-
bare på det foreliggende 
datagrundlag. (p. 7) 

Vidensyn-
tese på bag-
grund af en 
række ob-
servationer 

Høj Efter-
spørgsel, 
offentlige 
indkøb 

Afsætning 
og marked 

8.7 
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Under antagelse af, at of-
fentlige kantiner kan opnå 
et tilskud på 20 pct. af mer-
prisen på økologiske pro-
dukter, vil en samlet årlig 
budgetramme på 8 mio. kr. 
række til ca. 10 pct. af den 
offentlige bespisning. 
Denne tilskudsordning vur-
deres at kunne lægge be-
slag på et økologisk areal 
på 1500-1800 ha, svarende 
til en gennemsnitlig til-
skudsudgift på 4-5000 kr. 
/ha. Den relativt høje udgift 
pr. hektar skyldes bl.a. at 
en del af de støttede ind-
køb udgøres af importe-
rede varer, og at en del af 
tilskuddet dækker avancer 
og omkostninger undervejs 
fra landmand til køkken. (p. 
7) 

Simulering 
af de økono-
miske incita-
menter. 

Middel. Forfatteren 
anfører, at notatets 
beregninger er be-
hæftet med betydelig 
usikkerhed, som følge 
af at der ikke findes 
et empirisk data-
grundlag.  

Efter-
spørgsel, 
offentlige 
indkøb, til-
skud 

Afsætning 
og mar-
ked, Øko-
nomi og fi-
nansiering 

8.8 

Brug af omlægnings-støtte-
ordninger kan også bidrage 
til at øge effektiviteten af 
de anvendte støttekroner (i 
forhold til at øge det økolo-
giske areal), sammenlignet 
med generelle driftsstøtte-
ordninger, fordi det i om-
lægningsordninger vil være 
muligt at reducere død-
vægt, fordi eksisterende 
økologiske producenter i så 
fald ikke kan få adgang til 
tilskuddene ude samtidig at 
øge deres økologiske aktivi-
teter. (p. 8) 

Vidensyn-
tese på bag-
grund af en 
række ob-
servationer 

Høj Tilskud, 
vækst,  

Økonomi 
og finan-
siering 

8.9 

Danske virksomheder skal 
positioneres bedst muligt til 
at få del i et voksende glo-
balt marked for økologisk 
fødevareproduktion. (p. 2) 

Anbefaling  Fødevare-
virksom-
heder,  

Afsætning 
og marked 

9.1 

National forvaltning af EU's 
økologiregler, hvor myndig-
hederne leverer mere mål-
rettet fortolkning af reg-
lerne (inden for EU's regel-
ramme), kan bidrage posi-
tivt til udviklingspotentialet 
for dansk økologisk produk-
tion. (p. 2) 

Anbefaling  EU regler, 
udvikling 

Afsætning 
og mar-
ked, Regu-
lering  

9.2 
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Påvirkning af EU's økologi-
regler kan bidrage positivt 
til udviklingspotentialet for 
dansk økologisk produk-
tion. Danmark skal bl.a. ud-
øve maksimal indflydelse 
på kommende EU regler og 
arbejde for øget fleksibilitet 
i EU reglerne på tilskuds-
området fx med hensyn til 
tilsagnsperioden og princip-
per for tilskudsberegninger. 
(p. 2) 

Anbefaling  EU regler, 
udvikling, 
tilskud 

Afsætning 
og mar-
ked, Regu-
lering  

9.3 

Forøgelse af natur-, miljø- 
og klimaindhold og eventu-
elt dyrevelfærd i økologien 
via tilskudssystemet (Land-
distriktsprogrammet) kan 
bidrage positivt til udvik-
lingspotentialet for dansk 
økologisk produktion. Be-
drifter skal have kredit for 
"grønne tiltag", og danske 
forhold kan fungere som 
løftestang for at hæve de 
fælles EU krav til økologi til 
et mere ambitiøst niveau. 
(p. 3)  

Anbefaling  Udvikling, 
tilskud, EU 
krav, 
grønne til-
tag 

Landman-
den og 
omlæg-
ning, 
Økonomi 
og finan-
siering 

9.4 

Effektmåling og dokumen-
tation af de samfundsmæs-
sige konsekvenser af økolo-
gisk produktion (miljø, na-
tur, klima, dyrevelfærd, ar-
bejdsmiljø mv.) kan bidrage 
positivt til udviklingspoten-
tialet for dansk økologisk 
produktion. (p. 3) 

Anbefaling  Udvikling, 
grønne til-
tag, ef-
fektmåling 

Landman-
den og 
omlæg-
ning 

9.5 

Fortsat støtte til forskning 
og udviklings- og demon-
strationsprojekter kan bi-
drage positivt til udviklings-
potentialet for dansk økolo-
gisk produktion. (p. 3) 

Anbefaling  Udvikling, 
forskning, 
demon-
strations-
projekter 

Forskning 
og uddan-
nelse 

9.6 

Eksport og samhandel kan 
bidrage positivt til udvik-
lingspotentialet for dansk 
økologisk produktion. 
Blandt andet at udbrede 
kendskab om kontrollen i 
Danmark til andre lande, 
større fokus på handelsde-
legationer, myndighedsassi-
stance ved eksportcertifice-
ring og deltagelse ved ek-
sportfremstød. (p. 3) 

Anbefaling  Eksport, 
samhan-
del, udvik-
ling, øko-
logikontrol 

Afsætning 
og marked 

9.7 
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Nationale, supplerende reg-
ler kan bidrage positivt til 
udviklingspotentialet for 
dansk økologisk produk-
tion. På områder, der ikke 
er lovgiet om på EU plan, 
kan Danmark fastsætte reg-
ler med hjemmel i Økologi-
loven, det er fx sket på fjer-
kræområdet i forbindelse 
med opdræt. (p. 3) 

Anbefaling  EU regler, 
nationale 
regler, ud-
vikling 

Regulering 9.8 

Eksporten af økologiske fø-
devarer har hidtil været do-
mineret af traditionelle ker-
neprodukter indenfor især 
mejeri og kødprodukter. (p. 
v) 

Vidensyn-
tese på bag-
grund af en 
række ob-
servationer 

Høj. Bredt dækkende 
observation. Rapport 
fra 2011, som stadig 
må antages at være 
dækkende. 

Eksport Afsætning 
og marked 

10.1 

Eksporten af økologiske fø-
devarer går primært til de 
nære markeder med Tysk-
land som langt det vigtigste 
marked efterfulgt af Sve-
rige. (p. v) 

97 pct. af 
den økologi-
ske eksport 
går til andre 
europæiske 
lande. (p. 1) 

Høj Eksport Afsætning 
og marked 

10.2 

Potentialet for øget eksport 
til Tyskland er stadig stort. 
(p. v) Tyskland bør derfor 
fortsat være blandt de hø-
jest prioriterede eksport-
markeder. (p. 22) 

Tysklands 
andel af den 
danske øko-
logiske ek-
sport har 
været sti-
gende i 
mange år og 
nåede 44 
pct. i 2010. 
(p. 10) Øko-
logiske pro-
dukter er et 
konkurren-
ceparame-
ter i den ty-
ske detail-
handel og 
foodservice 
sektor, og  
der efter-
spørges ny-
heder, kvali-
tetsproduk-
ter og mo-
derne præ-
sentation. 
Danmark og 
danske fø-
devarer har 
desuden et 
godt om-
dømme i 
Tyskland. (p. 
22) 

Høj Eksport, 
eksport-
marked 

Afsætning 
og marked 

10.3 
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De største muligheder for 
øget eksport ligger også i 
årene frem til 2020 på nær-
markederne i Europa. (p. v) 

Det tyske, 
svenske, 
franske og 
hollandske 
mejerisorti-
ment er un-
derudviklet. 
Det samme 
gælder øko-
logisk svine-
kød. En 
række mar-
keder er un-
derforsy-
nede, hvil-
ket skaber 
potentiale 
for eksport. 
(p. v) 

Høj Eksport, 
eksport-
marked 

Afsætning 
og marked 

10.4 

Næst efter nærmarkeder i 
og omkring EU forventes 
vækst markeder i Asien at 
blive de mest attraktive for 
dansk økologisk eksport i 
de kommende år, især Kina, 
Japan og Sydkorea. (p. v) 

Vidensyn-
tese på bag-
grund af en 
række ob-
servationer 

Høj Eksport, 
eksport-
marked 

Afsætning 
og marked 

10.5 

Det nordamerikanske mar-
ked rummer ligeledes mu-
ligheder for dansk økologisk 
eksport i de kommende år. 
Markedet forventes at 
vokse hurtigere end det eu-
ropæiske, men USA forven-
tes dog fortsat at være van-
skeligt tilgængeligt for ek-
sport af animalske økologi-
ske produkter pga. brug af 
antibiotika. (p. v) 

Vidensyn-
tese på bag-
grund af en 
række ob-
servationer 

Høj Eksport, 
eksport-
marked 

Afsætning 
og marked 

10.6 

De væsentligste danske 
svagheder i forhold til ek-
sportmarkederne er et højt 
omkostningsniveau, at de 
fleste danske økologiske 
virksomheder er forholdsvis 
små, især i eksportsam-
menhæng, og, for visse pro-
duktioner, et mindre gun-
stigt klima end væsentlige 
konkurrenters. (p. vi) 

Vidensyn-
tese på bag-
grund af en 
række ob-
servationer 

Høj Eksport, 
barrierer 

Afsætning 
og marked 

10.7 
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Anbefalinger til branchens 
væsentligste strategiske 
indsatsområder med virk-
somhedsfokus er: 1) inten-
siveret netværksarbejder i 
forhold til de udenlandske 
markeder, 2) udvikling af 
eksportkompetencer hos 
virksomhederne, 3) under-
støtte eksportassistance på 
virksomhedsniveau, 4) un-
derstøtte produktudvikling 
rettet mod eksport. (p. vii) 

Anbefaling  Netværk, 
kompe-
tencer, ek-
sport, pro-
duktudvik-
ling 

Afsætning 
og mar-
ked, 
produkt-
udvikling 
og innova-
tion 

10.8 

For at nå målet om et for-
doblet økologisk areal i 
2020 er yderligere vækst i 
afsætningen, og herunder 
eksporten, afgørende. (p. 1) 

Eksporten af 
økologiske 
fødevarer 
udgør imid-
lertid kun 
ca. 15 pct. af 
den danske 
produktion 
af økologi-
ske fødeva-
rer, og kun 
ca. 1 pct. af 
den sam-
lede land-
brugsek-
sport er 
økologiske 
fødevarer. 
(p. 1)   

Høj Eksport, 
vækst 

Afsætning 
og marked 

10.9 

Faktorer, der har negativ 
indflydelse på mulighe-
derne for at øge dansk ek-
sport af økologiske fødeva-
rer: 1) Toldbeskyttelse af 
det nationale marked bety-
der højere priser, 2) forskel-
lige certificeringer og 
mærkninger i de enkelte 
lande og kæder, 3) forskel-
lige standarder på tværs af 
lande og kæder, 4) præfe-
rencer for lokalt produce-
rede fødevarer i distributi-
onskanalerne, 5) stigende 
konkurrence fra nationale 
produkter, og 6) øgede om-
kostninger i produktions- 
og forarbejdningsleddet i 
Danmark. (p. 8) 

Globalt ind-
føres der i 
disse år na-
tionale stan-
darder i en 
lang række 
lande. Som 
følge af 
manglende 
harmonise-
ring af stan-
darderne 
sker der en 
fragmente-
ring af det 
globale mar-
ked, som 
besværlig-
gør eksport, 
fx i Nord-
amerika og 
Asien. (p. 9) 

Høj Eksport, 
barrierer 

Afsætning 
og marked 

10.10 
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De væsentligste drivkræfter 
for en fremtidig vækst anta-
ges at være fortsat intensi-
vering af distributionen 
både gennem traditionelle 
og utraditionelle kanaler og 
en øget brug af markedsfø-
ringskampagner til at sti-
mulere efterspørgslen. (p. 
9) 

Vidensyn-
tese på bag-
grund af en 
række ob-
servationer 

Høj Eksport, 
vækst, dri-
vere 

Afsætning 
og marked 

10.11 

De bærende produktområ-
der inden for eksporten er 
generelt dér, hvor Danmark 
har en naturlig tilgang til rå-
varen, hvor der er styr på 
primærproduktionen, og 
hvor der kan skabes tillid 
mellem producent, afsæt-
ningskanal og slutforbru-
ger, så der er fokus på hele 
værdikæden. (p. 10) 

Vidensyn-
tese på bag-
grund af en 
række ob-
servationer 

Høj Eksport, 
vækst, dri-
vere, tillid, 
råvarer 

Afsætning 
og marked 

10.12 

Ø-mærket er respekteret 
som et mærke, der sikrer 
solid og effektiv statslig 
kontrol, kvalitet og sikker-
hed i vores vigtigste ek-
sportlande. (p. 24) 

Vidensyn-
tese på bag-
grund af er-
faring 

Høj Ø-mærket, 
eksport, 
driver, til-
lid 

Afsætning 
og marked 

10.13 

Danmark er et af de få 
lande i Europa med en fuld-
stændig statskontrol og cer-
tificering af den økologiske 
produktion. I kommunikati-
onen på eksportmarke-
derne kunne dette muligvis 
fremhæves mere med hen-
blik på at understøtte dan-
ske økologiske produkters 
troværdighed. (p. 25) 

Anbefaling  Eksport, 
driver, 
kommuni-
kation, til-
lid 

Afsætning 
og marked 

10.14 

I forhold til at ekspandere 
den økologiske eksport 
frem mod 2020 er det væ-
sentligt, at de gældende 
regler for omlægning af 
landbrugsjord er udformet 
således, at omkostningerne 
ved omlægning kan kom-
penseres fuldt ud via til-
skudssystemet. (p. 25)  

Vidensyn-
tese på bag-
grund af er-
faring 

Høj Eksport, 
omlæg-
ning, til-
skud 

Afsætning 
og mar-
ked, 
Landman-
den og 
omlæg-
ning 

10.15 

Det vurderes, at der i de 
nuværende tilskudssatser 
til omlægning af økologiske 
arealer, ligger et pænt øko-
nomisk incitament, i det 
mindste ved omlægning af 
en gennemsnitlig bedrift 
med mælkeproduktion eller 
planteavl. (p. 25) 

Vidensyn-
tese på bag-
grund af er-
faring 

Høj Omlæg-
ning, til-
skud 

Landman-
den og 
omlæg-
ning 

10.16 
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Specifikt i forhold til ek-
sportarbejdet i den økologi-
ske sektor er det en styrke, 
at der de seneste fem år er 
sket en stigende professio-
nalisering. I dag udvikler de 
fleste virksomheder forskel-
lige produkter til forskellige 
markeder. (p. 25) 

Vidensyn-
tese på bag-
grund af er-
faring 

Høj Eksport, 
driver 

Afsætning 
og marked 

10.17 

Det relativt højere omkost-
ningsniveau for fødevare-
produktion i Danmark er en 
svaghed for dansk økologi-
eksport. (p. 26) 

At økologisk 
produktion 
ofte er mere 
arbejds-
kraftintensiv 
end konven-
tionel, gør 
fødevare-
produktion 
til en udfor-
dring for et 
land som 
Danmark 
med et højt 
lønniveau. 
(p. 26) 

Høj Eksport, 
barrierer 

Afsætning 
og marked 

10.18 

Den beskedne størrelse og 
deraf følgende manglende 
ressourcer til en målrettet 
eksportindsats er nok de 
fleste danske virksomhe-
ders væsentligste svaghed 
på eksportmarkedet. (p. 27) 

Ifølge Dan-
marks stati-
stik var der i 
2010 139 
danske virk-
somheder, 
der ekspor-
terede øko-
logiske fø-
devarer. 
Heraf stod 
tre virksom-
heder for 60 
pct. af den 
samlede ek-
sport. (p. 
27) 

Høj Eksport, 
barrierer 

Afsætning 
og marked 

10.19 

Det er afgørende for min-
dre økologiske virksomhe-
der at identificere samar-
bejdspartnere af passende 
størrelse. (p. 27) 

Størrelses-
problema-
tikken for-
stærkes af, 
at det euro-
pæiske nær-
marked er 
kendetegnet 
ved skarp 
konkur-
rence, hvor 
store multi-
nationale 
virksomhe-
der har en 
stærk posi-
tion i mange 
sektorer. (p. 
27) 

Høj Eksport, 
barrierer 

Afsætning 
og marked 

10.20 
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Variationen af certificerin-
ger, standarder og lokale 
forordninger i forskellige 
lande stiller store krav til vi-
den om forholdene på de 
enkelte eksportmarkeder, 
en ekspertise som ofte er 
utilstrækkelig blandt dan-
ske økologiske virksomhe-
der. (p. 27) 

Vidensyn-
tese på bag-
grund af en 
række ob-
servationer 

Høj Eksport, 
barrierer 

Afsætning 
og marked 

10.21 

For et lille land som Dan-
mark kan det være vanske-
ligt at opbygge en effektiv 
og konkurrencedygtig frugt- 
og grøntsagsproduktion på 
alle områder. (p. 27) 

Der findes 
særlige dan-
ske regel-
krav inden 
for frugt- og 
grøntsags-
produktion, 
som stiller 
den danske 
produktion 
ringere hvad 
angår både 
kvalitet og 
udbytte. 
Desuden 
kræver hver 
afgrøde i 
princippet 
sin egen 
specialise-
ring med 
særlig viden 
og tekno-
logi. (p. 27) 

Høj  Afsætning 
og mar-
ked, 
Landman-
den og 
omlæg-
ning 

10.22 

Miljøgodkendelser er en 
barrierer ved omlægning til 
økologisk produktion, især 
for økologisk svineproduk-
tion. (p. 27) 

Omlægning 
til økologisk 
svinepro-
duktion 
kræver en 
ny miljøgod-
kendelse, da 
økologiske 
svin produ-
ceres i an-
dre syste-
mer. Endvi-
dere kan 
landmanden 
ikke få sik-
kerhed for, 
at han evt. 
kan vende 
tilbage til 
den oprin-
delige kon-
ventionelle 
produktion. 
(p. 27) 

Høj Barrierer, 
omlæg-
ning 

Afsætning 
og mar-
ked, Land-
manden 
og omlæg-
ning, 
Regulering 

10.23 
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De fleste af de barrierer, 
som eksisterede da det se-
neste samlede oplæg til ek-
sportstrategi for økologiske 
fødevarer blev udarbejdet i 
2005, er stadig aktuelle i 
dag.  

Vidensyn-
tese på bag-
grund af en 
række ob-
servationer 

Høj Barrierer, 
eksport 

Afsætning 
og marked 

10.24 

Udeblivende eksportfrem-
gang kan skyldes mang-
lende eksportparathed hos 
virksomhederne. Ikke alle 
økologiske virksomheder 
har de fornødne kompeten-
cer og/eller ressourcer til at 
udarbejde en overordnet 
strategi for eksportaktivite-
ter. (p. 29) 

Central ek-
sportbarri-
ere, stadig 
aktuel i 
2012 

Høj, identificeret af 
det seneste samlede 
oplæg til eksport 
strategi for økologi-
ske fødevarer, udar-
bejdet af Det økologi-
ske Fødevareråd i 
2005. 

Kompe-
tencer, ek-
sport, ek-
sportpara-
thed,  

Landman-
den og 
omlæg-
ning, Af-
sætning 
og marked 

10.25 

Eksportparatheden hos de 
økologiske virksomheder 
skal styrkes, både generelt 
og i forhold til udvikling af 
strategi og organisatoriske 
kompetencer, men også 
konkret i forhold til det 
valgte eksportmarked. 
Kompetenceopbygning kan 
ske gennem individuelle 
rådgivningsforløb eller gen-
nem netværksaktiviteter på 
brancheniveau. (p. 29 

Anbefaling 
til direkte 
eksport-
fremme, 
identificeret 
af det sene-
ste oplæg til 
eksportstra-
tegi for øko-
logiske fø-
devarer, ud-
arbejdet af 
Det økologi-
ske Fødeva-
reråd i 2005. 
Stadig ak-
tuel i 2012. 

 Eksport, 
kompe-
tencer, 
netværk, 
rådgivning 

Landman-
den og 
omlæg-
ning, Af-
sætning 
og marked 

10.26 

Fælles salgsfremstød mål-
rettet udvalgte markeder 
og/eller indkøbskæder, 
som det franske eksport-
fremstød arrangeret af den 
franske ambassade i 2005, 
kan fremme eksporten. (p. 
30) 

Anbefaling 
til direkte 
eksport-
fremme, 
identificeret 
af det sene-
ste oplæg til 
eksportstra-
tegi for øko-
logiske fø-
devarer, ud-
arbejdet af 
Det økologi-
ske Fødeva-
reråd i 2005. 
Stadig ak-
tuel i 2012. 

 Eksport, 
salgsfrem-
stød 

Afsætning 
og marked 

10.27 
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Kollektive eksportfremstød 
på fødevaremesser som 
BioFach, Anuga og SIAL an-
befales, men bør under-
støttes af andre tiltag. (p. 
30) 

Anbefaling 
til direkte 
eksport-
fremme, 
identificeret 
af det sene-
ste oplæg til 
eksportstra-
tegi for øko-
logiske fø-
devarer, ud-
arbejdet af 
Det økologi-
ske Fødeva-
reråd i 2005. 
Stadig ak-
tuel i 2012. 

 Eksport, 
salgsfrem-
stød, mes-
ser 

Afsætning 
og marked 

10.28 

En udbredelse af kendska-
bet og tilliden til EU-logoet i 
alle medlemslande vil 
støtte et velfungerende eu-
ropæisk økologimarked og 
vil således kunne fremme 
udbredelsen af økologisk 
jordbrug i Danmark og re-
sten af EU. (p. 31) 

Både i Dan-
mark og i 
flere andre 
lande viser 
målinger 
markant la-
vere kend-
skab og tillid 
til EU-logoet 
end til nati-
onale øko-
logi-mær-
ker. (p. 31) 

Middel - intet konkret 
belæg for den påstå-
ede effekt 

EU logo, 
tillid 

Afsætning 
og marked 

10.29 

De eksisterende mulighe-
der for at få hjælp til at ek-
sportere til lande udenfor 
EU er stort set begrænset 
til råd og vejledning gen-
nem ambassader og Ek-
sportrådets medarbejdere. 
(p.34) 

Vidensyn-
tese på bag-
grund af er-
faring 

Høj Eksport, 
støtte 

Afsætning 
og marked 

10.30 

I samarbejde med Økolo-
gisk Landsforening udvik-
lede Eksportrådet i 2008 et 
eksportforberedelsespro-
gram målrettet økologiske 
fødevarevirksomheders 
særlige behov. Men de var 
ikke den store succes. (p. 
36) 

Vidensyn-
tese på bag-
grund af er-
faring 

Høj Eksport, 
støtte 

Afsætning 
og marked 

10.31 

Små økologiske virksomhe-
der oplever, at det er for 
dyrt at deltage i fx fremstød 
arrangeret af ambassader 
på eksportmarkederne, selv 
om de bestemt kan være 
gode. De kan koste mere at 
deltage i end i hele BioFach. 
(p. 36) 

Vidensyn-
tese på bag-
grund af er-
faring 

Høj Eksport, 
messer, 
barrierer 

Afsætning 
og marked 

10.32 
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De seneste år har Økologisk 
Landsforenings eksportakti-
viteter været fokuseret på 
branding af danske økologi-
ske højkvalitetsprodukter. 
Dette har været med til at 
bane vejen for succesfulde 
bearbejdninger, præsenta-
tioner og lanceringer i in-
ternationale detailhandels-
kæder i primært Tyskland 
og Sverige. Modellen er et 
stærkt koncept, der kan 
flyttes fra kunde til kunde 
og marked til marked. 
(p.37) 

Vidensyn-
tese på bag-
grund af er-
faring 

Høj Eksport, 
branding 

Afsætning 
og mar-
ked, 
produkt-
udvikling 
og innova-
tion 

10.33 

En af de mest kritiske faser 
med henblik på at øge ek-
sporten af danske økologi-
ske produkter er overgan-
gen fra tilfældig, reaktiv til 
proativ eksport, dvs. en 
professionalisering af ek-
sportaktiviteterne. (p.40) 

Vidensyn-
tese på bag-
grund af en 
række ob-
servationer 

Høj Eksport, 
professio-
nalisering 

Afsætning 
og marked 

10.34 

Alt i alt skal virksomheden 
være meget bevidst om 
dens styrker og svagheder 
og være i stand til at over-
vinde eller kompensere for 
svagheder, herunder vide 
hvem der kan afhjælpe 
dem, samt være bevidst 
om, hvorledes styrkerne 
udnyttes optimalt i forbin-
delse med eksport. (p.42) 

Vidensyn-
tese på bag-
grund af en 
række ob-
servationer 

Høj Kompe-
tencer, ek-
sport 

Landman-
den og 
omlæg-
ning, Af-
sætning 
og marked 

10.35 

Den måske vigtigste beslut-
ning i en eksportstrategi er 
valg af eksportmarkedet. 
Alt for tit er valg af eksport-
marked bestemt af tilfæl-
digheder, og alt for ofte 
spreder især små virksom-
heder deres eksportaktivi-
teter over for mange mar-
keder. (p. 42) 

Vidensyn-
tese på bag-
grund af en 
række ob-
servationer 

Høj Eksport, 
eksport-
marked 

Afsætning 
og marked 

10.36 

Produkter, der er tilpasset 
eller ligefrem udviklet til et 
specifikt eksportmarked, vil 
stå stærkere i konkurren-
cen med de lokale produk-
ter (p. 43) 

Vidensyn-
tese på bag-
grund af en 
række ob-
servationer 

Høj Eksport Afsætning 
og mar-
ked, Pro-
duktudvik-
ling og in-
novation 

10.37 

På sigt vil det være afgø-
rende, at de danske økolo-
giske primærproducenter 
satser på kvalitets- eller 
specialproduktioner frem 
for at sælge økologiske 
standardvarer som fx foder-
korn og industribær. (p.43) 

Vidensyn-
tese på bag-
grund af er-
faringer 

Høj Eksport Afsætning 
og mar-
ked, Pro-
duktudvik-
ling og in-
novation 

10.38 
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Udvælgelsen af de rette 
samarbejdspartnere og af-
sætningskanaler for de en-
kelte eksportører er af cen-
tral betydning. Virksomhe-
den skal undersøge marke-
det, tilpasse produktet og 
finde en lokal partner, den 
kan stole på. (p. 43) 

Vidensyn-
tese på bag-
grund af en 
række ob-
servationer 

Høj Eksport, 
samar-
bejdspart-
nere 

Afsætning 
og mar-
ked, Pro-
duktudvik-
ling og in-
novation 

10.39 

For at stå stærkere bør dan-
ske økologiske virksomhe-
der samarbejde om ek-
sportarbejdet. For eksem-
pel kan virksomheder dele 
udgifter til bl.a. eksportkon-
sulenter, eller virksomhe-
der med komplementære 
produkter kan samarbejde 
om at opbygge et fælles di-
stributions- og logistiksy-
stem for at trænge ind på 
ét eller flere udvalgte mar-
keder. For mindre virksom-
heder uden eksporterfaring 
er "piggybacking" en mulig-
hed for relativt nemt og ri-
sikofrit at opnå distribution 
på udenlandske markeder. 
(p.44)  

Vidensyn-
tese på bag-
grund af en 
række ob-
servationer 

Høj Eksport, 
samar-
bejde, net-
værk 

Afsætning 
og marked 

10.40 

For at imødekomme de be-
hov, brancheorganisatio-
nerne i stigende grad ople-
ver hos virksomhederne, 
bør de strategiske indsats-
områder hos branchen 
frem til 2020 både fokusere 
på at skabe muligheder for 
øget afsætning på marke-
derne og på at udvikle ek-
sportkompetencerne på 
virksomhedsniveau. (p. 45) 

Anbefaling  Eksport, 
kompe-
tencer 

Afsætning 
og marked 

10.41 

Det anbefales, at Fødevare-
ministeriet aktivt arbejder 
for at overbevise EU-Kom-
missionen og de øvrige EU-
lande om nødvendigheden 
af at gennemføre oplys-
ningskampagner for EU's 
økologilogo i hele EU. (p. 
48) 

Anbefaling  Eksport, 
kam-
pagne, EU 
logo 

Afsætning 
og marked 

10.42 
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EU-markedet rummer fort-
sat en betydeligt vækstpo-
tentiale. Tilskud til gene-
relle salgsfremmende tiltag 
udgør i den forbindelse et 
centralt værktøj. Det anbe-
fales, at Fødevareministe-
riet arbejder for, at den nye 
landdistriktsforordning gi-
ver mulighed for også at 
yde tilskud til individuel 
rådgivning af eksportparate 
virksomheder samt til ind-
satser med særligt fokus på 
produktudvikling og bran-
ding målrettet de største 
nærmarkeder i vækst. Un-
der den eksisterende økolo-
gifremmeordning er der 
ikke hjemmel til at yde til-
skud til denne type af akti-
viteter. (p.48) 

Anbefaling  Rådgiv-
ning, ek-
sport, 
vækst,  

Afsætning 
og mar-
ked, 
Økonomi 
og finan-
siering 

10.43 

En langsigtet indsats for åb-
ning af potentielt vigtige 
markeder for dansk økologi 
i tredjelande er afgørende 
for at nå vækstmålene for 
den økologiske eksport. 

Vidensyn-
tese på bag-
grund af er-
faringer 

Høj Eksport, 
nye mar-
keder 

Afsætning 
og marked 

10.44 

Tilsvarende rummer en 
profilering af dansk økologi 
i forbindelse med bl.a. offi-
cielle danske eksportfrem-
stød og øvrige PR-indsatser 
en mulighed for at øge ek-
sporten. (p. 49) 

Vidensyn-
tese på bag-
grund af er-
faringer 

Høj Eksport, 
PR 

Afsætning 
og marked 

10.45 

Erhvervet har påpeget et 
behov for at udvide de eksi-
sterende fødevareministeri-
elle tilskudsmuligheder 
målrettet lande uden for 
EU til også at omfatte an-
dre aktiviteter end generi-
ske, ikke-produktspecifikke 
kampagner. (p. 49)  

Vidensyn-
tese på bag-
grund af er-
faringer 

Høj Eksport, 
tilskud 

Afsætning 
og mar-
ked, 
Økonomi 
og finan-
siering 

10.46 

Ekstensivt landbrug, 1-årig 
art 68. Ordningen ventes at 
løbe til og med 2014 (med 
etårig forlængelse under 
den eksisterende forord-
ning). I det kommende 
landdistriktsprogram vil det 
ikke være muligt at etab-
lere en tilsvarende etårig 
ordning under forordnin-
gen for direkte betalinger. 
(p. 14) 

Beskri-
velse/bag-
grund 

 Ekstensivt 
landbrug 

Økonomi 
og finan-
siering 

11.1 
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Tilskudsvolumen EL: Målet 
for 2012 var at yde tilskud 
til 141.000 ha, svarende til 
116 mio. kroner. Der blev 
søgt til 147.000 ha, sva-
rende til ca. 120,9 mio. kro-
ner og der var medio marts 
2013 udbetalt ca. 110 mio. 
kroner. (p. 14) 

Beskri-
velse/bag-
grund 

 Ekstensivt 
landbrug 

Økonomi 
og finan-
siering 

11.2 

Økologer overholder i kraft 
af økologireglerne allerede 
alle betingelser vedrørende 
nedsat forbrug af kvælstof 
og ingen pesticider. Derfor 
garanterer EL ekstraindtæg-
ter for økologer, hvilket kan 
være afgørende for valget 
at omlægge til økologi/fast-
holde økologisk drift. (p. 
14) 

Vidensyn-
tese på bag-
grund af en 
række ob-
servationer 

Høj Ekstensivt 
landbrug, 
kvælstof, 
pesticider 

Økonomi 
og finan-
siering, 
Landman-
den og 
omlæg-
ning 

11.3 

EL-ordningen har en vis ef-
fekt i forhold til reduceret 
anvendelse af pestici-
der/gødning for de konven-
tionelle ansøgere – idet det 
dog skal bemærkes at en 
væsentlig del af de ansøgte 
arealer er græsarealer, hvor 
anvendelse af pesticider i 
forvejen er begrænset. (p. 
14) 

Vidensyn-
tese på bag-
grund af en 
række ob-
servationer 

Høj Ekstensivt 
landbrug, 
gødning, 
pesticider 

Økonomi 
og finan-
siering 

11.4 

Erhvervet har været glad 
for EL-ordningen, men sær-
ligt kravet om gødningskvo-
teberegning har givet an-
ledning til flere sager. Hvis 
kravet om dokumentation 
for reduceret anvendelse af 
gødning fjernes, vil det dog 
give revisionsmæssige pro-
blemer. (p. 15) 

Vidensyn-
tese på bag-
grund af en 
række ob-
servationer 

Høj Ekstensivt 
landbrug, 
gødning 

Økonomi 
og finan-
siering, 
Regulering 

11.5 

L&F har nævnt, at de øn-
sker at både konventionelle 
og økologer skal have mu-
lighed for støtte til eksten-
sivt landbrug, også når EL 
fra 2015 er ophørt. Gene-
relt ønsker de ikke, at kon-
ventionelle skal stå ringere i 
det nye program, end det 
er tilfældet nu. (p. 15f) 

Anbefaling 
fra L&F 

 Ekstensivt 
landbrug 

Økonomi 
og finan-
siering 

11.6 

Miljøbetinget tilskud, 5-
årig. Er i perioden 2010-
2014 erstattet af art. 68-
ordningen Ekstensivt Land-
brug (EL). De sidste tilsagn 
under den gamle MB-ord-
ning blev ydet i 2009 og ud-
løber 1/9 2014. En ny MB-
ordning skal være på plads 
fra 1/9 2014 eller 1/1 2015, 
så den kan overtage efter 

Beskri-
velse/bag-
grund 

 Miljøbe-
tinget til-
skud 

Økonomi 
og finan-
siering 

11.7 
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EL og de udløbne MB-til-
sagn. (p. 17) 

I 2013 ydes der ”miljøbetin-
get tilskud” til et samlet 
areal på ca. 240.000 ha un-
der Ekstensivt Landbrug 
(181.524 ha) og Miljøbetin-
get Tilskud (gamle tilsagn) 
(59.008 ha). Heraf er ca. 
153.000 ha økologiske are-
aler. (p. 19) 

Beskri-
velse/bag-
grund 

 Miljøbe-
tinget til-
skud 

Økonomi 
og finan-
siering 

11.8 

Den gamle MB-ordning vur-
deres at have en effekt 
både i forhold til omlæg-
ning og opretholdelse af 
økologiske arealer. (p. 20) 

Vidensyn-
tese på bag-
grund af en 
række ob-
servationer 

Høj Miljøbe-
tinget til-
skud, til-
bagelæg-
ning 

Økonomi 
og finan-
siering, 
Landman-
den og 
omlæg-
ning 

11.9 

Der har til gengæld været 
tale om risiko for dødvægt 
for konventionelle arealer 
omfattet af EL/MB-tilskud, 
fordi der er en vis sandsyn-
lighed for, at disse arealer 
alligevel ikke ville være dyr-
ket intensivt.(p. 20) 

En opgø-
relse viser, 
at 83 pct. af 
de i alt ca. 
88.000 ha 
konventio-
nelle 
MB/EL-area-
ler er græs, 
og her vur-
deres effek-
ten af et 
MB-tilskud 
at være be-
grænset i 
forhold til 
reel ad-
færdsæn-
dring. (p. 
20) 

Høj Miljøbe-
tinget til-
skud, død-
vægt,  

Økonomi 
og finan-
siering 

11.10 

Med den nye målrettede 
MB-ordning forventes hø-
jere tilskudssatser til hhv. 
frugt/bær og anvendelse af 
50 pct. N at medføre et for-
bedret økonomisk grundlag 
for at omlægge, men også 
for at opretholde økologisk 
drift af frugt/bær og plante-
avl generelt. (p. 20) 

Vidensyn-
tese på bag-
grund af en 
række ob-
servationer 

Høj Miljøbe-
tinget til-
skud, til-
bagelæg-
ning 

Økonomi 
og finan-
siering, 
Landman-
den og 
omlæg-
ning, 

11.11 
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Dog vil selv en fordobling af 
frugt/bær-arealet ikke bi-
drage væsentligt til målet 
om en fordobling af det 
samlede økologiske areal. 
En stigning i arealet med 
økologisk frugt/bær er til 
gengæld vigtig i forhold til 
øget værditilvækst, samt 
større udbud af danske pro-
dukter i en varegruppe, 
hvor importen i dag er be-
tydelig og hvor efterspørgs-
len efter danske produkter 
er stor. (p. 20) 

Vidensyn-
tese på bag-
grund af en 
række ob-
servationer 

Høj Miljøbe-
tinget til-
skud, 
vækst, ef-
terspørg-
sel 

Økonomi 
og finan-
siering, Af-
sætning 
og marked 

11.12 

Både L&F og ØL er meget 
bekymrede over, at særligt 
de økologiske planteavlere 
har det svært pga. ringe ad-
gang til økologisk gødning. 
De anvender derfor reelt 
langt mindre kvælstof end 
de tilladte 75 pct. For at 
sikre opretholdelse af øko-
logisk planteavl i Danmark, 
kan tilskudssatsen med for-
del tage højde for dette. (p. 
22) 

Anbefaling Høj Miljøbe-
tinget til-
skud, gød-
ning, kvæl-
stof 

Økonomi 
og finan-
siering, 
Landman-
den og 
omlæg-
ning 

11.13 

ØL finder det væsentligt at 
indføre et løbende tilskud 
til arealer dyrket med øko-
logisk frugt/bær, fordi de 
løbende indkomsttab/ mer-
omkostninger ved økologisk 
drift af særligt frugt/bær er 
meget høje grundet stor 
dyrkningsusikkerhed og 
merudgifter til forebyg-
gende tiltag.  Frugt/bær 
indgår slet ikke i grundlaget 
for beregning af det nuvæ-
rende EL/MB-tilskud. (p. 
22) 

Anbefaling 
fra ØL 

 Miljøbe-
tinget til-
skud, 
dyrk-
ningsusik-
kerhed 

Økonomi 
og finan-
siering 

11.14 

Både L&F og ØL har udtrykt 
et ønske om at opretholde 
et omlægningstilskud. L&F 
har dog samtidig nævnt, at 
der er behov for at styrke 
støtten til investeringer på 
økologiske bedrifter. (p. 22) 

Anbefaling 
fra ØL og 
L&F 

 Miljøbe-
tinget til-
skud, inve-
steringer 

Økonomi 
og finan-
siering, 
Landman-
den og 
omlæg-
ning, 

11.15 



OPERATE A/S BILAG 2: REGISTRERING AF KONKLUSIONER OG ANBEFALINGER FRA RAPPORTER 278 

De centrale interessenter 
(L&F, ØL og DN) har lagt 
stor vægt på, at den nye, 
målrettede arealtilskuds-
model bidrager til udvikling 
af økologien, særligt vedr. 
natur og klima. De anser 
det for nødvendigt at ud-
vikle økologien, bl.a. for at 
bevare forbrugernes tillid, 
bevare et klart forspring 
i.f.t. konventionelt landbrug 
og gøre økologi til et 
(endnu) bedre alternativ (til 
både konventionel drift og 
udtagning) i sårbare områ-
der, særligt Natura 2000 og 
drikkevandsområder. I en 
første fase ønsker L&F, at 
dette sker via et valgfrit til-
læg til natur/klimatiltag, 
mens ØL ønsker natur/kli-
matiltag som en obligato-
risk del af det økologiske 
arealtilskud. (p. 22) 

Anbefaling 
fra ØL, L&F 
og DN 

 Tilskud, til-
lid, udvik-
ling 

Økonomi 
og finan-
siering 

11.16 

Omlægningstilskud, 5-årig. 
I de seneste år har der væ-
ret afsat midler til omlæg-
ningstilskud til 18.000 ha 
nye økologiske arealer om 
året. En del af midlerne har 
dog været ubrugte grundet 
lavere ansøgningsniveau 
end målsat. (p. 24) I 2012 
blev der ansøgt om tilsagn 
for ca. 9.800 ha, der blev 
dog kun givet tilsagn til ca. 
8.100 ha. I 2013 er der i 
den ordinære ansøgnings-
runde ansøgt til et areal på 
ca. 5.000 ha og der forven-
tes yderligere ca. 2.000 ha i 
september-runden. I disse 
tal tages ikke højde for are-
aler, der udgår af økolo-
gien. Administrationsom-
kostninger for ordningen 
udgjorde ca. 8,6 mio. kr. i 
2012, svarende til 45 pct. af 
det udbetalte beløb pr. år. 
(p. 25) 

Beskri-
velse/bag-
grund 

 Omlæg-
ningstil-
skud 

Økonomi 
og finan-
siering 

11.17 

Det 5-årige omlægningstil-
skud vurderes at have en 
effekt i forhold til at øge 
omlægningen til økologi, 
fordi den kompenserer for 
en del af indkomsttabet i 
omlægningsperioden. Det 
er dog ikke bare omlæg-
ningstilskuddet, herunder 
tilskuddets størrelse, der 

Vidensyn-
tese på bag-
grund af en 
række ob-
servationer 

Høj Omlæg-
ningstil-
skud 

Økonomi 
og finan-
siering, 
Landman-
den og 
omlæg-
ning, 

11.18 
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har betydning for omfanget 
af omlægning. (p. 25) 

En del af arealerne, der om-
lægges, udgøres af forpag-
tede arealer, som bliver 
konventionelle igen efter 5 
år. Der er således en bety-
delig del af de omlagte are-
aler, der ikke forbliver øko-
logiske. (p.25) 

Vidensyn-
tese på bag-
grund af en 
række ob-
servationer 

Høj Tilbage-
lægning 

Økonomi 
og finan-
siering, 
Landman-
den og 
omlæg-
ning, 

11.19 

Både L&F og ØL tillægger 
omlægningstilskuddet stor 
betydning. De mener bl.a. 
at omlægningstilskuddet 
har en stor effekt, når be-
slutning om omlægning skal 
tages – også i drøftelse med 
banken. (p. 26) 

Vidensyn-
tese på bag-
grund af ud-
sagn fra L&F 
og ØL 

Høj Omlæg-
ningstil-
skud 

Økonomi 
og finan-
siering, 
Landman-
den og 
omlæg-
ning, 

11.20 

Samtidig udtrykker i hvert 
fald L&F, at der er behov 
for yderligere målretning 
og fokus på effekt og støtte 
yderligere midler til inve-
steringsstøtte. (p. 26) 

Vidensyn-
tese på bag-
grund af ud-
sagn fra L&F 

Høj Omlæg-
ningstil-
skud, ef-
fekt 

Økonomi 
og finan-
siering 

11.21 

Landbrug & Fødevarer og 
Økologisk landsforening øn-
sker begge, at omlægning-
stilskuddet videreføres i det 
nye program, men er begge 
samtidig positive overfor at 
bruge flere midler til inve-
steringer for økologer. 
(p.26) 

Anbefaling 
fra L&F og 
ØL 

 Omlæg-
ningstil-
skud 

Økonomi 
og finan-
siering 

11.22 

Økologisk frugt og bær, 1-
årig art 68. Ordningen var 
ny i 2012 og ventes at løbe 
til og med 2013. Service-
tjekket skal bl.a. bruges til 
at afklare, om ordningen 
skal køre videre i 2014. I 
det kommende landdi-
striktsprogram vil det ikke 
være muligt at etablere en 
tilsvarende ordning under 
forordningen for direkte 
betalinger. (p. 33) En sær-
skilt ordning/tillæg vedr. til-
skud til økologiske arealer 
med frugt/bær er under 
overvejelse i forhold til det 
nye landdistriktsprogram 
og tænkes udformet som 

Beskri-
velse/bag-
grund 

 Økologisk 
frugt og 
bær 

Økonomi 
og finan-
siering 

11.23 



OPERATE A/S BILAG 2: REGISTRERING AF KONKLUSIONER OG ANBEFALINGER FRA RAPPORTER 280 

en driftsstøtte i stedet for 
en etableringsstøtte. (p. 34) 

Der var afsat 5,0 mio.kr. i 
2012, og der blev ansøgt til 
1,9 mio. kr. svarende til et 
areal på 44 ha, medio marts 
2013 var der udbetalt ca. 
0,6 mio. kr. Ansøgningerne 
for 2013 er ikke endeligt 
opgjort, men forventes at 
ligge på samme niveau som 
2012. De administrative 
omkostninger har udgjort 
155.000 kr., svarende til en 
administrationsprocent på 
over 8 pct. (p. 33) 

Beskri-
velse/bag-
grund 

 Økologisk 
frugt og 
bær 

Økonomi 
og finan-
siering 

11.24 

Da der er forholdsvist store 
etableringsomkostninger, 
har den 1-årige ordning for 
Økologisk frugt og bær gi-
vetvis været med til at 
sætte gang i nyetableringen 
af økologisk frugt- og bær-
produktion. Søgningen til 
ordningen har dog været 
begrænset i forhold til bud-
gettet. (p. 34) 

Vidensyn-
tese på bag-
grund af en 
række ob-
servationer 

Høj Økologisk 
frugt og 
bær, 
vækst 

Økonomi 
og finan-
siering, 
Landman-
den og 
omlæg-
ning, 

11.25 

Økologisk Landsforening 
har udtrykt ønske om at 
den 1-årige ordning for 
Økologisk frugt og bær vi-
dereføres i 2014 med hø-
jere satser, og fra 2015 som 
et tilvalg under MB. (p. 35) 

Anbefaling 
fra ØL 

 Økologisk 
frugt og 
bær 

Økonomi 
og finan-
siering, 

11.26 

Biogas. Lukket ordning. I 
2012 blev der indsendt 75 
ansøgninger. Der blev med-
delt 32 tilsagn for i alt 
268.295.794,00 kr. Ordnin-
gen har en administrations-
procent på 2,3 pct. (p. 47)   

Beskri-
velse/bag-
grund 

 Biogas Økonomi 
og finan-
siering, 

11.27 
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Økologisk Landsforening 
støtter at biogasordningen 
videreføres. Herunder fin-
der de:                                   
At ordningen for støtte til 
anlægsinvesteringer til øko-
logisk biogas fastholdes, og 
tilpasses, så der både er 
støtte til økologiske gårdan-
læg og fællesanlæg. Desu-
den bør der for økofælles-
anlæg være samme dispen-
sationsmulighed for krav 
om andel af husdyrgødning, 
som der er for gårdanlæg. 
At der fra 2016 etableres 
en støtte til bæredygtige 
energiafgrøder, herunder 
kløver, lucerne og andre af-
grøder, som er attraktive til 
anvendelse i økologiske 
biogasanlæg og som bidra-
ger til alsidigt sædskifte, 
kulstofbinding og biodiver-
sitet.                At der under-
søges nye modeller for 
støtte til koordineret og of-
fensivt udviklingssamar-
bejde på biogasområdet, og 
at der således skabes en 
National Strategi for Økolo-
gisk Biogas. (p.48) 

Anbefaling 
fra ØL 

 Biogas, 
energiaf-
grøder, 
anlægsin-
vesterin-
ger 

Økonomi 
og finan-
siering, 

11.28 

Investering – Forarbejd-
ning (Fødevareforarbejd-
ning). I 2012 blev der ind-
sendt 37 ansøgninger. Der 
blev meddelt 28 tilsagn for i 
alt 28.680.922,50 kr. Gen-
nemsnitligt tilskud (tilsagn): 
1.024.318,66 kr. Ordningen 
har en administrationspro-
cent på 4,5 pct. (p. 54) 

Beskri-
velse/bag-
grund 

 Ordningen 
for Inve-
stering - 
Forarbejd-
ning 

Økonomi 
og finan-
siering, 

11.29 

Ordningen for Investering - 
Forarbejdning er relativt 
besværlig at administrere. 
De ansøgte teknologier skal 
være nye og det er sagsbe-
handler, der skal vurdere 
dette. Der findes ikke en li-
ste over tilskudsberettigede 
teknologier. Dette giver re-
lativt megen sagsbehand-
ling. (p.54) 

Vidensyn-
tese på bag-
grund af en 
række ob-
servationer 

Høj Ordningen 
for Inve-
stering - 
Forarbejd-
ning, tek-
nologier 

Økonomi 
og finan-
siering, 
Produkt-
udvikling 
og innova-
tion 

11.30 
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Det er i midtvejsevaluerin-
gen vurderet at tilskuds-
modtagere har fået en stig-
ning i omsætningen på gen-
nemsnitligt 29 pct. og en 
stigning i produktiviteten 
på op mod 20 %. Et forsig-
tigt skøn, byggende på 
nogle antagelser, viser en 
omsætningsstigning på 14 
kr. pr. tilskudskrone blandt 
de støttede virksomheder. 
Ved at regne videre på 
dette ud fra en standard 
faktor på 0,28, fås en vær-
ditilvækst på knap 4 kr. pr. 
tilskudskrone. Dødvægt for 
ordningen er beregnet til 
29 pct. (p. 55) 

Vidensyn-
tese på bag-
grund af en 
række ob-
servationer 

Høj Ordningen 
for Inve-
stering - 
Forarbejd-
ning, død-
vægt 

Økonomi 
og finan-
siering, 
Produkt-
udvikling 
og innova-
tion 

11.31 

Effekten af 10. mio. til-
skudskroner vurderes at 
være:         
Fødevareforarbejdningser-
hvervenes værditilvækst: 3-
6 mio. kr.                                        
Nettoværditilvækst: 3-6 
mio. kr.               
Beskæftigelse (ekstra fuld-
tidsstillinger i fødevareklyn-
gen): 3-6. (p. 55) 

Effekten af 
økologi-
fremmeord-
ningen er 
vurderet af 
FOI i ”Ud-
redning 
vedr. kvanti-
tative mål-
sætninger 
for landdi-
striktsprog-
rammet” fra 
2013.  

Høj Ordningen 
for Inve-
stering - 
Forarbejd-
ning 

Økonomi 
og finan-
siering, 
Produkt-
udvikling 
og innova-
tion 

11.32 

Økologisk Landsforening 
kan acceptere, at ordnin-
gen ikke videreføres, men 
opfordrer til at investe-
ringsstøtte ordningen for 
primær produktion (øko-
logi) udvides således, at det 
er muligt at støtte investe-
ringer i nye forarbejdnings-
aktiviteter (og dermed nye 
værdier i produktionen), 
herunder støtte til land-
mænd som ønsker at etab-
lere fælles produktionsfaci-
liteter i selvstændigt sel-
skab. (p.56) 

Anbefaling 
fra ØL 

 Ordningen 
for Inve-
stering - 
Forarbejd-
ning, til-
skud 

Økonomi 
og finan-
siering, 
Produkt-
udvikling 
og innova-
tion 

11.33 

Økologifremme. I 2012 
blev der indsendt 61 ansøg-
ninger. Der blev meddelt 45 
tilsagn for i alt kr. 
92.999.217,70. Gennem-
snitligt tilskud (tilsagn): kr. 
2.066.649,3. Ordningen har 
en administrationsprocent 
på 4,4 pct. Der er en for-
holdsmæssig høj admini-
strativ kompleksitet i ord-
ningen. Det giver en for-

Beskri-
velse/bag-
grund 

 Økologi-
fremme 

Økonomi 
og finan-
siering 

11.34 
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holdsmæssig høj omkost-
ning pr. tilsagn på 80.774 
kr. (p. 70) 

Forenklingspotentiale for 
økologifremme: 1) Bl.a. for 
at undgå fremtidige revisi-
onsmæssige problemstillin-
ger skal der arbejdes for, at 
tilskud ikke gives til produ-
centsammenslutninger, 
men til de foreninger (som i 
dag optræder som ekstern 
bistand) der gennemfører 
projekterne, 2) Færre ind-
satsområder. Dette kan gø-
res ved at afskaffe mulighe-
den for rejsehold, denne 
bruges alligevel ikke i prak-
sis og vil være meget admi-
nistrativ tung pga. udgifter-
nes karakter, 3) Afskaffe 
kravet om samarbejde med 
2 jordbrugere/fødevarepro-
ducenter, hvis ansøger er 
en anden aktør (nationalt 
krav), 4) Det kan overvejes 
om det er muligt at indføre 
en pakkeløsning på uddan-
nelsesdelen, 5) Forenkle 
krav til fakturaer. (p. 71 f) 

Anbefalin-
ger 

 Økologi-
fremme, 
tilskud, 
uddan-
nelse, rej-
sehold 

Økonomi 
og finan-
siering 

11.35 

Effekten af 10. mio. til-
skudskroner vurderes at 
være:         
Jordbrugets værditilvækst: 
Meget begrænset, derfor 
ikke opgjort.                                      
Nettoværditilvækst: 0-9 
mio. kr.               
Beskæftigelse (ekstra fuld-
tidsstillinger i fødevareklyn-
gen): 1-9. (p. 72) 

Effekten af 
økologi-
fremmeord-
ningen er 
vurderet af 
FOI i ”Ud-
redning 
vedr. kvanti-
tative mål-
sætninger 
for landdi-
striktsprog-
rammet” fra 
2013.  

Høj Økologi-
fremme, 
tilskud, 
vækst 

Økonomi 
og finan-
siering 

11.36 

Både Økologisk Landsfor-
ening (ØL) og Økologiafde-
lingen hos Landbrug og Fø-
devarer har tidligere ud-
trykt stor interesse i en vi-
dereførelse af ordningen. 
ØL finder, at økologiske 
køkkener skal videreføres, 
samt at omlægningstjekket 
gøres til en national ord-
ning, som støtter omlæg-
ningstjek i sin reneste form 
— et rådgivningsindskud til 

Anbefaling 
fra ØL og 
Økologiaf-
delingen 
hos Land-
brug og Fø-
devarer  

 Økologi-
fremme, 
omlæg-
ningstjek, 
køkkener, 
rådgiv-
ning, til-
skud 

Økonomi 
og finan-
siering, 
Landman-
den og 
omlæg-
ning 

11.37 
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landmanden, der overvejer 
økologi. (p. 72f) 

ØL finder, at der skal findes 
en national løsning for 
støtte til økologisk afsæt-
ningsaktiviteter samt for-
brugerinformation. (p. 73) 

Anbefaling 
fra ØL 

 Økologi-
fremme, 
forbruger-
informa-
tion 

Økonomi 
og finan-
siering, Af-
sætning 
og marked 

11.38 

Økologisk investerings-
støtte. I 2012 blev der ind-
sendt 323 ansøgninger. Der 
blev meddelt 241 tilsagn for 
i alt 39.741.724,26 kr. Gen-
nemsnitligt tilskud (tilsagn): 
164.903,42 kr. Administrati-
onsomkostningerne på ord-
ningen er lave. (p. 74) 

Beskri-
velse/bag-
grund 

 Økologisk 
investe-
ringsstøtte 

Økonomi 
og finan-
siering 

11.39 

Effekten af 10. mio. til-
skudskroner vurderes at 
være: 1) Jordbrugets værdi-
tilvækst: 3-5,5 mio. kr., 2) 
Nettoværditilvækst: I un-
derkanten af 6,5-11 mio. kr. 
(ikke muligt at opgøre mere 
præcist)., 3) Beskæftigelse 
(ekstra fuldtidsstillinger i 
fødevareklyngen): I under-
kanten af 6-11 (ikke muligt 
at opgøre mere præcist). 
(p. 75) 

Effekten af 
ordningen 
er vurderet 
af FOI i ”Ud-
redning 
vedr. kvanti-
tative mål-
sætninger 
for landdi-
striktsprog-
rammet” fra 
2013.  

Høj Økologisk 
investe-
ringsstøtte 

Økonomi 
og finan-
siering 

11.40 

I midtvejsevalueringen vur-
deres effekten af en inve-
steringsordning til primære 
producenter at have en po-
sitiv effekt på værditilvæk-
sten.  (p.75) 

Et forsigtigt 
skøn er 10 
pct. stigning 
i værditil-
væksten om 
året. Det be-
tyder, at 
hver til-
skudskrone 
giver 1,12 
kr. i øget 
værditil-
vækst. (p. 
75) 

Høj Økologisk 
investe-
ringsstøtte 

Økonomi 
og finan-
siering 

11.41 
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Projekterne under ordnin-
gen bidrager til øget pro-
duktivitet og bruttoværdi-
tilvækst for over halvdelen 
af tilsagnsmodtagerne (54 
pct.), mens effekterne på 
arbejdskraftbehov og areal-
udbytte er beskedne. Det 
tyder på at arbejdsproduk-
tiviteten også er øget med 
10 pct. Dødvægt for ordnin-
gen er beregnet til 25,7 pct. 
(p. 75) 

Vidensyn-
tese på bag-
grund af en 
række ob-
servationer 

Høj Økologisk 
investe-
rings-
støtte, 
dødvægt, 
vækst, 
arealud-
bytte, 

Økonomi 
og finan-
siering 

11.42 

Erhvervet er generelt til-
freds med ordningen. Der 
er dog en vis utilfredshed 
med den lukkede teknologi-
liste. Der gives kun tilskud 
til de teknologier som er på 
listen, det mener erhvervet 
begrænser ordningens po-
tentiale. (p. 75) 

Vidensyn-
tese på bag-
grund af en 
række ob-
servationer 

Høj Økologisk 
investe-
rings-
støtte, 
teknolo-
gier 

Økonomi 
og finan-
siering 

11.43 

Økologisk Landsforening 
finder, at ordningen skal vi-
dereføres og der skal ske 
forbedringer af den eksiste-
rende investeringsstøtte i 
primærproduktionen. De 
finder, der skal være større 
fokus på effekt (for effekti-
vitet via opdatering af pro-
duktionsapparatet, miljøet, 
klimaet, kvalitet og konkur-
rencedygtighed) og mindre 
på teknologisk nyheds-
værdi, samt at ordningen 
skal blive mere fleksibel. 
Endvidere finder de, at der 
fremadrettet skal kunne sø-
ges støtte til flere teknolo-
gier end i dag. (p. 75) 

Anbefaling 
fra ØL 

 Økologisk 
investe-
rings-
støtte, 
teknolo-
gier, effekt 

Økonomi 
og finan-
siering 

11.44 

For den økologiske jord-
brugssektor som helhed, 
har udviklingen i totalfak-
torproduktiviteten været 
en smule stærkere end ud-
viklingen for det konventio-
nelle landbrug i perioden 
2000-2008, men sektorpro-
duktivitetsudviklingen har 
fluktueret noget mere i den 
økologiske sektor end i den 
konventionelle, bl.a. på 
grund af forskydninger iden 
økologiske produktions-
struktur gennem perioden. 
(p. 6) 

Vidensyn-
tese på bag-
grund af en 
række ob-
servationer 

Høj. Generelt dæk-
kende observation 
for perioden. 

Totalfak-
torproduk-
tivitet 

Landman-
den og 
omlæg-
ning 

12.1 
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Arbejds- og kapitalomkost-
ninger spiller en væsentlig 
rolle for såvel økologiske 
som konventionelle bedrif-
ters indtjening. Derfor må 
dansk økologisk jordbrugs 
økonomiske efficiens – og 
dermed internationale kon-
kurrenceevne - også vurde-
res at være tynget af de re-
lativt høje danske arbejds- 
og kapitalomkostninger, og 
dan-ske økologiske produk-
ter vil i mange tilfælde ikke 
prismæssigt være internati-
onalt konkurrencedygtige. 
(p. 7) 

Vidensyn-
tese på bag-
grund af en 
række ob-
servationer 

Høj. Generelt dæk-
kende observation 
for perioden. 

Arbejds- 
og kapital-
omkost-
ninger, 
konkur-
rencevil-
kår 

Afsætning 
og mar-
ked, Øko-
nomi og fi-
nansie-
ring, Land-
manden 
og omlæg-
ning 

12.2 

Økologisk drift har gennem-
snitligt betragtet været 
mere lønsom end konventi-
onel drift i hovedparten af 
årene 2005-2009. For øko-
logiske mælkeproducenter 
gælder generelt, at lønsom-
heden har været større end 
på konventionelle bedrifter, 
mens lønsomheden for de 
økologiske planteavlsbe-
drifter og for øvrige økolo-
giske bedrifter har været la-
vere end for de konventio-
nelle bedrifter i tre ud af de 
fire år. (p.7) 

Vidensyn-
tese på bag-
grund af en 
række ob-
servationer 

Høj. Generelt dæk-
kende observation 
for perioden. 

Lønsom-
hed 

Afsætning 
og mar-
ked, Øko-
nomi og fi-
nansiering 

12.3 

Omlægning til økologi kan 
være forbundet med for-
skellige indkøringsproble-
mer som fx indfasning af 
nye produktionssystemer, 
investeringsbehov eller ad-
ministrative problemer. De 
økonomiske rammevilkår 
omkring selve omlægnings-
processen fra konventionel 
til økologisk drift er for-
holdsvis specifikke for de 
enkelte produktionsgrene, 
og ofte knyttet til behov for 
særlige investeringer. (p. 7) 

Landbrugs-
produkter 
kan først 
sælges til 
økologiske 
merpriser 
efter en vis 
omlæg-
ningsperi-
ode. (p. 7) 

Høj. Generelt dæk-
kende observation. 

Indkø-
ringspro-
blemer, 
admini-
stration, 
produkti-
onssyste-
mer 

Landman-
den og 
omlæg-
ning, Øko-
nomi og fi-
nansiering 

12.4 

I modsætning til Danmark 
giver flere lande ikke en 
væsentligt højere støtte i 
omlægningsfasen (de første 
2 år), men de fleste 
lande/regioner har diffe-
rentierede støttesatser af-
hængigt af afgrødetyper, 
med højere satser til især 
grøntsager, frugttræer og 
vin, mens Danmark har én 
sats uafhængigt af afgrøde-
typen. (p. 7f) 

Data udtruk-
ket fra det 
europæiske 
Farm Accou-
ntancy Data 
Network 
(FADN) for 
følgende ni 
lande: Dan-
mark, Øst-
rig, Tysk-
land, Frank-
rig, Italien, 

Middel. Det samlede 
billede over den be-
tragtede treårs peri-
ode, 2006-2008, vur-
deres at være nogen-
lunde dækkende for 
forskellene mellem 
landene. Men tilskud-
denes størrelse i de 
respektive lande kan 
være ændret anno 
2013. 

Tilskud, 
støttesat-
ser, kon-
kurrence-
vilkår 

Økonomi 
og finan-
siering, 
Landman-
den og 
omlæg-
ning 

12.5 
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Holland, Po-
len, Sverige 
samt UK. 

Manglende adgang til øko-
logisk godkendte plantebe-
skyttelsesmidler har været 
identificeret som et væ-
sentligt område, hvor ram-
mevilkårene for dansk øko-
logisk frugtavl er vanskeli-
gere end i de fleste andre 
europæiske lande. Denne 
forskel skyldes, at der i den 
generelle pesticidlovgivning 
er krav om national god-
kendelse af plantebeskyt-
telsesmidler, og flere af de 
aktivstoffer, som er tilladt i 
henhold til EU’s økologifor-
ordning, EC 889/2008 er 
ikke godkendt i Danmark. 
Derfor har Miljøstyrelsen 
taget initiativer til at 
fremme godkendelsen af 
alternative plantebeskyttel-
sesmidler til brug for økolo-
gisk frugtavl. (p. 8) 

Konklusion 
hentet fra 
"Ministry of 
Food, Agri-
culture and 
Fisheries 
(2009) The 
Danish Rural 
Develop-
ment Pro-
gramme 
2007-2013", 
(2009) 

Høj. Generelt dæk-
kende observation. 

Plante-
skyttelses-
midler,  
pesticider, 
konkur-
rencevil-
kår 

Afsætning 
og mar-
ked, Regu-
lering 

12.6 

Økologisk mælkeproduk-
tion i Danmark er konkur-
rencedygtig. Danmark lig-
ger nogenlunde i midten af 
de betragtede lande, for så 
vidt angår det absolutte ni-
veau af tilskudsudbetalin-
ger pr. hektar til økologiske 
brug, og ligeledes nogen-
lunde i midten, når det gæl-
der forskellen mellem til-
skudsudbetalinger til hhv. 
økologiske og konventio-
nelle bedrifter. (p. 8) 

Data udtruk-
ket fra det 
europæiske 
Farm Accou-
ntancy Data 
Network 
(FADN) for 
følgende ni 
lande: Dan-
mark, Øst-
rig, Tysk-
land, Frank-
rig, Italien, 
Holland, Po-
len, Sverige 
samt UK. 

Middel. Det samlede 
billede over den be-
tragtede treårs peri-
ode, 2006-2008, vur-
deres at være nogen-
lunde dækkende for 
forskellene mellem 
landene. Men tilskud-
denes størrelse i de 
respektive lande kan 
være ændret anno 
2013. 

Konkur-
rencevil-
kår, til-
skud 

Afsætning 
og mar-
ked, Øko-
nomi og fi-
nansiering 

12.7 
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Målrettede ekstra omlæg-
ningstilskud i størrelsesor-
denen 8 mio. kr. pr. år vil i 
alle tre tilskudsmodeller 
sandsynligvis kunne bidrage 
til en forøgelse af det øko-
logisk dyrkede areal i Dan-
mark. Mekanismerne vil 
dog være forskellige i de tre 
modeller, og det vil være 
forskellige bedriftstyper, 
der kan få glæde af dem. Et 
differentieret arealtilskud 
vil fortrinsvis stimulere om-
lægning af plantebrug, 
mens et DE-tillæg til svin og 
fjerkræ fortrinsvis vil kunne 
føre til omlægning af især 
svinebrug og Andre husdyr-
brug. Et investeringstilskud, 
som ikke er særligt målret-
tet mod bestemte produkti-
onsgrene, forventes især at 
stimulere omlægning af 
kvægbrug, men såfremt in-
vesteringstilskuddet i ste-
det målrettes til bestemte 
produktionsgrene, fx svine-
produktion eller frugtavl, vil 
billedet se anderledes ud, 
sandsynligvis med en min-
dre samlet effekt på det 
økologiske areal, fordi inve-
steringstilskuddet ifølge be-
regningen giver den største 
arealeffekt pr. krones til-
skud på kvægbedrifterne. 
(p. 10f) 

Kvantitative 
beregninger 
til illustra-
tion af ef-
fekterne 
vedrørende 
3 modeller 
for omlæg-
ningsstøtte. 
Beregnin-
gerne tager 
afsæt i regn-
skabsdata 
for 2008-
2010 fra 
Danmarks 
Statistik, 
som danner 
grundlag for 
Regnskabs-
statistikker 
for jordbrug, 
landbrug og 
gartneri. 

Middel. Beregnin-
gerne er behæftet 
med overordentlig 
stor usikkerhed og 
skal alene betragtes 
som indikative. 

Tilskud, in-
vesterin-
ger,  

Økonomi 
og finan-
siering, 
Landman-
den og 
omlæg-
ning 

12.8 
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En stigning i det årlige bud-
get til differentierede øko-
logi-tilskudsordninger på 
ca. 8 mio. kr. vil kunne bi-
drage til målsætningen om 
at øge det økologiske areal. 
(p. 11) De tre tilskudsord-
ninger vurderes alle at bi-
drage til at øge diversiteten 
i den økologiske afgrøde-
produktion, dog i et for-
holdsvis begrænset om-
fang. Beregningerne tyder 
på, at den afgrødedifferen-
tierede tilskudsmodel vil 
kunne stimulere en stigning 
i det økologiske areal på 3-
5 pct., et tilskud pr. dyreen-
hed svin eller fjerkræ vil 
kunne føre til en stigning på 
6-8 pct., og en generel til-
skudsordning til investerin-
ger i økologi vil kunne føre 
til en stigning i det økologi-
ske areal på 15-20 pct. 
(mens mere specifikt øre-
mærkede investeringstil-
skud formentlig vil have en 
mindre areal-effekt). (p. 11) 

Kvantitative 
beregninger 
til illustra-
tion af ef-
fekterne 
vedrørende 
3 modeller 
for omlæg-
ningsstøtte. 
Beregnin-
gerne tager 
afsæt i regn-
skabsdata 
for 2008-
2010 fra 
Danmarks 
Statistik, 
som danner 
grundlag for 
Regnskabs-
statistikker 
for jordbrug, 
landbrug og 
gartneri. 

Middel. Beregnin-
gerne er behæftet 
med overordentlig 
stor usikkerhed og 
skal alene betragtes 
som indikative. 

Tilskud, 
vækst, di-
versitet 

Økonomi 
og finan-
siering, 
Landman-
den og 
omlæg-
ning 

12.9 

De ovennævnte resultater 
bygger på en antagelse om, 
at det samlede budget til 
økologi-tilskud øges med 
ca. 8 mio. kr. årligt. Såfremt 
det alternativt antages, at 
den samlede budgetramme 
til økologi-tilskud skal for-
blive uændret, vil en indfø-
ring af tillægs-tilskud på 8 
mio. kr. årligt skulle mod-
svares af en tilsvarende 
nedgang i satsen for basis-
støtten til økologi. Derimod 
kan et investeringstilskud 
stadig bevirke en stigning i 
det samlede økologiske 
areal, selv om der tages 
højde for budgetbegræns-
ningen, men netto-effekten 
er naturligvis mindre, end 
hvis der regnes med en for-
øgelse af økologi-budget-
tet. Det skal dog bemær-
kes, at budgetrammen til 
omlægningstilskud ikke har 
været udnyttet fuldt ud de 
seneste år. (p. 11) 

Kvantitative 
beregninger 
til illustra-
tion af ef-
fekterne 
vedrørende 
3 modeller 
for omlæg-
ningsstøtte. 
Beregnin-
gerne tager 
afsæt i regn-
skabsdata 
for 2008-
2010 fra 
Danmarks 
Statistik, 
som danner 
grundlag for 
Regnskabs-
statistikker 
for jordbrug, 
landbrug og 
gartneri. 

Middel. Beregnin-
gerne er behæftet 
med overordentlig 
stor usikkerhed og 
skal alene betragtes 
som indikative. 

Tilskud, 
vækst, di-
versitet 

Økonomi 
og finan-
siering, 
Landman-
den og 
omlæg-
ning 

12.10 
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Såfremt revideret økologi-
støtte kan føre til en øget 
produktion af økologiske 
fødevarer, er det væsentligt 
at se på afsætningsmulig-
hederne for den øgede pro-
duktion på henholdsvis 
hjemme- og eksportmarke-
der. På det korte sigt er en 
række af aktørerne i forar-
bejdningsleddet bundet af, 
hvad de kan afsætte til de-
res kunder, og det er vurde-
ringen at disse virksomhe-
der vil være tilbagehol-
dende med at udvide om-
fanget af leveringsaftaler 
med landmænd på det 
korte til mellemlange sigt 
på landbrugsprodukter som 
mælk, oksekød og korn. For 
svinekød er der p.t. udæk-
ket efterspørgselsbehov til 
eksport på 40.000 økologi-
ske grise om året. På læn-
gere sigt er afsætningsmu-
lighederne relateret til pris-
følsomheden i efterspørgs-
len efter de pågældende 
økologiske fødevarer. (p. 
12) 

Vidensyn-
tese på bag-
grund af en 
række ob-
servationer 

Høj. Generelt dæk-
kende observation. 

Eksport, 
efter-
spørgsel 

Afsætning 
og mar-
ked, Øko-
nomi og fi-
nansiering 

12.11 

Forskelle i landenes imple-
mentering og håndhævelse 
af regelsættet for økologisk 
jordbrug spiller en rolle for 
danske økologers internati-
onale konkurrencevilkår. 
Forskelle i lister af god-
kendte gødnings-, foder- og 
bekæmpelsesmidler, for-
skelle i regler omkring brug 
af udsæd, forskelle i krav til 
staldindretning mv. i økolo-
gisk husdyrproduktion er 
eksempler på forskellige 
udmøntninger af de fælles 
EU-regler blandt medlems-
landene. (p. 12) 

Data udtruk-
ket fra det 
europæiske 
Farm Accou-
ntancy Data 
Network 
(FADN) for 
følgende ni 
lande: Dan-
mark, Øst-
rig, Tysk-
land, Frank-
rig, Italien, 
Holland, Po-
len, Sverige 
samt UK. 

Høj. Generelt dæk-
kende observation. 

Konkur-
rencevil-
kår, EU-
regler 

Afsætning 
og mar-
ked, Øko-
nomi og fi-
nansie-
ring, Regu-
lering, 
Landman-
den og 
omlæg-
ning 

12.12 

En differentieret støtte, 
som tilgodeser specialpro-
duktionerne kunne være en 
mulighed for at få flere til 
at lægge om til økologisk 
produktion af grønsager og 
frugt og samtidig kan den 
forventes at forbedre dan-
ske specialproducenters 
konkurrencebetingelser på 
det europæiske marked. (p. 
13) 

Anbefaling  Tilskud, 
konkur-
rencevil-
kår, 

Afsætning 
og mar-
ked, Øko-
nomi og fi-
nansie-
ring, Land-
manden 
og omlæg-
ning 

12.13 
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En del af de penge som i 
dag anvendes til omlæg-
ningstilskud, kan gøre mere 
nytte hvis de i stedet an-
vendes til målrettet inve-
steringsstøtte. (p. 13) 

Anbefaling  Tilskud, in-
vesterin-
ger 

Økonomi 
og finan-
siering, 
Landman-
den og 
omlæg-
ning 

12.14 

Hvis det ønskes generelt at 
hæve det økonomiske inci-
tament til økologisk drift, så 
kan dette gøres ved at ind-
føre en ny generel støtte-
ordning for nedsættelse af 
kvælstoftilførsel. (p. 13) 

Anbefaling  Tilskud, 
kvælstof 

Økonomi 
og finan-
siering, 
Landman-
den og 
omlæg-
ning 

12.15 

En særlig hektarstøtte til 
økologisk frugt og grønt 
kunne overvejes. (p. 13) 

Anbefaling  Tilskud Økonomi 
og finan-
siering 

12.16 

Der kan være behov for en 
øget harmonisering af me-
toder til beregning af kom-
pensationsbehov på tværs 
af EU-lande. 

Anbefaling  Tilskud, 
harmoni-
sering 

Afsætning 
og mar-
ked, Øko-
nomi og fi-
nansiering 

12.17 

En subsidieret stigning i den 
danske økologiske produk-
tion er forbundet med fald-
gruber, som bør tages i be-
tragtning, herunder afsæt-
ningsmulighederne for den 
øgede produktion af økolo-
giske produkter, samt 
større administrative byr-
der ved mere komplicerede 
støtteordninger. (p. 13) 

Anbefaling  Vækst, ad-
ministra-
tion 

Afsætning 
og mar-
ked,  
Økonomi 
og finan-
siering 

12.18 

Der er sket en strukturud-
vikling hen imod større be-
drifter, også inden for den 
økologiske sektor. (p. 17) 

Mens det 
økologiske 
areal har lig-
get stort set 
stabilt siden 
2002, så er 
antallet af 
økologiske 
jordbrugs-
bedrifter fal-
det til om-
kring 2600 i 
2010. (p. 17) 

Høj. Generelt dæk-
kende observation. 

Struktur-
udvikling, 
bedrifter 

Landman-
den og 
omlæg-
ning 

12.19 
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Der er et stort sammenfald 
mellem områder med en 
stor andel kvægbrug (dvs. 
områder, hvor kvægbrug 
har en komparativ fordel 
frem for andre driftsfor-
mer) og områder med en 
stor økologisk arealandel 
(de sydlige og vestlige dele 
af Jylland). Fra 2006 til 2009 
er der sket en yderligere 
vækst af økologiske areal-
andele i områder, hvor der i 
forvejen er en stor andel 
økologi og hvor kvægbrug 
er udbredt, mens der skim-
tes en generel tilbagegang 
for de økologiske arealer i 
Østjylland og på øerne. 
Men også nogle nye vækst-
områder skimtes i det nord-
vestlige Vestjylland, i Him-
merland, på Vestfyn og i 
Vestsjælland. (p. 18) 

Vidensyn-
tese på bag-
grund af en 
række ob-
servationer 

Høj. Generelt dæk-
kende observation. 

Struktur-
udvikling 

Landman-
den og 
omlæg-
ning 

12.20 

Ca. halvdelen af den gen-
nemsnitlige produktivitets-
vækst i den økologiske sek-
tor er drevet af strukturud-
viklingen, som navnlig er 
gået i retning af større be-
drifter, men for den økolo-
giske sektor kan også udvik-
lingen i sammensætningen 
af driftsformer have haft 
betydning for væksten. (p. 
32) 

Data udtruk-
ket fra det 
europæiske 
Farm Accou-
ntancy Data 
Network 
(FADN) for 
følgende ni 
lande: Dan-
mark, Øst-
rig, Tysk-
land, Frank-
rig, Italien, 
Holland, Po-
len, Sverige 
samt UK. 

På grund af den rela-
tivt korte årrække 
bag de årlige stig-
ningstakter, er de be-
hæftet med nogen 
usikkerhed. (p. 32) 

Struktur-
udvikling, 
vækst 

Landman-
den og 
omlæg-
ning 

12.21 

I sammenligning med andre 
europæiske lande er dansk 
landbrug generelt belastet 
af relativt høje løn- og kapi-
talomkostninger. En del af 
forklaringen på, at danske 
landbrugsbedrifter kun kla-
rer sig middelgodt i forhold 
til deres europæiske kon-
kurrenter er et relativt højt 
niveau for lønomkostninger 
i Danmark. Korrigeres der 
herfor (ved at regne med 
samme timeløn i alle 
lande), ligger danske land-
mænd i top indenfor både 
mælke- og planteproduk-
tion, og middelgodt inden 
for svineproduktionen. 
Analyser viser, at også kapi-
talomkostningerne bidrager 

Data udtruk-
ket fra det 
europæiske 
Farm Accou-
ntancy Data 
Network 
(FADN) for 
følgende ni 
lande: Dan-
mark, Øst-
rig, Tysk-
land, Frank-
rig, Italien, 
Holland, Po-
len, Sverige 
samt UK. 

Høj. Generelt dæk-
kende observation. 

Konkur-
rencevil-
kår, kapi-
talomkost-
ninger, ar-
bejdsom-
kostninger 

Afsætning 
og mar-
ked, Øko-
nomi og fi-
nansiering 

12.22 
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til danske landmænds rela-
tivt lave gennemsnitlige 
økonomiske efficiens på 
tværs af de tre driftsfor-
mer. Kapitalomkostninger 
har dog (med få undtagel-
ser) en mindre effekt end 
arbejdsomkostninger. (p. 
33f) 

Samtidig er rentebyrden 
meget højere for danske 
mælkeproducenter end for 
deres konkurrenter i de tre 
sammenligningslande, først 
og fremmest på grund af en 
relativt stor gæld pr. mal-
keko i Danmark. Den dan-
ske kapitalindsats er i langt 
højere grad end i konkur-
rentlandene 
fremmedfinansieret. (p. 34) 

Caseanaly-
ser fra 
"Rammevil-
kårsanalyse 
af dansk 
landbrug og 
fødevarein-
dustri, rap-
port nr. 
209". (p. 33) 

Høj. Generelt dæk-
kende observation. 

Kapitalind-
sats, ren-
tebyrde, 

Afsætning 
og mar-
ked, Øko-
nomi og fi-
nansiering 

12.23 

Landbrugsarealet på de 
økologiske bedrifter er lidt 
større end på konventio-
nelle i kraft af de skrappere 
harmonikrav for økologiske 
bedrifter. Det lidt større 
areal er sandsynligvis med-
virkende til, at gældspro-
centen på de økologiske 
brug er lidt større end på 
de konventionelle bedrif-
ter. Forskellen er imidlertid 
begrænset, og med renteni-
veauet i 2006-09 er drifts-
resultatet fra landbruget 
generelt bedre på de økolo-
giske bedrifter. Dette skal 
dog også tilskrives, at de 
generelle tilskud på de øko-
logiske bedrifter er væsent-
ligt større end på de kon-
ventionelle bedrifter. (p. 
40f) 

Resultater 
hentet fra 
"Analyse af 
lønsomhe-
den i økolo-
giske land-
brugsbedrif-
ter" (Økolo-
giske afhop-
per-projek-
tet), notat 
2011. 

Høj. Generelt dæk-
kende observation. 

Tilskud, 
gæld 

Økonomi 
og finan-
siering 

12.24 



OPERATE A/S BILAG 2: REGISTRERING AF KONKLUSIONER OG ANBEFALINGER FRA RAPPORTER 294 

Der er generelt gode afsæt-
ningsmuligheder for økolo-
gisk frugt og grønt (fortrins-
vis på hjemmemarkedet), 
men producenterne ople-
ver at aftagerne (hvor rela-
tivt få supermarkedskæder 
spiller en stor rolle) har re-
lativt stort fokus på prisen, 
og danske producenter har 
generelt svært ved at kon-
kurrere på prisen. Afsæt-
ningsforholdene er også 
præget af, at de økologiske 
frugtavlere kan have van-
skeligt ved at skaffe den vo-
lumen, som detailhandelen 
kræver, mens der i produk-
tionen af visse frilandsgrøn-
sager er lavet tiltag til at 
samle produktionen for at 
sikre og forbedre udbuddet 
og producenternes for-
handlingsmæssige udgangs-
punkt. (p. 43f) 

Konklusion 
hentet fra 
"Analyse af 
rammevilkår 
for økolo-
gisk frugt, 
grønt og 
bær i Dan-
mark",  
Fødevare-
Erhverv 
(2009). 

Høj. Generelt dæk-
kende observation. 

Konkur-
rencevil-
kår, pris, 
samar-
bejde 

Afsætning 
og mar-
ked, Øko-
nomi og fi-
nansiering 

12.25 

En række markedsmæssige 
og administrative forhold 
kan hæmme etableringen 
af nye økologiske grønsags-
produktioner, herunder at 
det kan være svært for nye 
producenter at komme ind 
på markedet for økologiske 
grønsager, at opstart er 
omkostningskrævende, og 
at minimumsgrænser for 
investeringstilskud gør, at 
mindre producenter ikke 
kan udnytte sådanne til-
skudsordninger, og at admi-
nistrative krav også er rela-
tivt byrdefulde for mindre 
producenter. (p. 44) 

Konklusion 
hentet fra 
"Analyse af 
rammevilkår 
for økolo-
gisk frugt, 
grønt og 
bær i Dan-
mark",  
Fødevare-
Erhverv 
(2009). 

Høj. Generelt dæk-
kende observation. 

Barrierer, 
admini-
stration, 
tilskud, in-
vestering 

Afsætning 
og mar-
ked, Øko-
nomi og fi-
nansie-
ring, Land-
manden 
og omlæg-
ning 

12.26 
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Et forhold, som kan have 
økonomisk betydning un-
der omlægning er, at pro-
duktionen som udgangs-
punkt først kan sælges til 
økologiske merpriser efter 
en vis omlægningsperiode – 
for de fleste produktions-
grene 2 år. Samlet set giver 
regelsættet en række til-
pasningsmuligheder, som 
bidrager til at begrænse de 
økonomiske konsekvenser i 
omlægningsperioden. Ved 
omlægning kan der dog op-
stå indkøringsproblemer i 
forbindelse med fx indfas-
ning af nye produktionssy-
stemer, og i en række pro-
duktionsgrene vil omlæg-
ning være forbundet med 
behov for investeringer. (p. 
46) Hvis der forudsættes et 
ønske om at stimulere om-
lægningen til økologisk drift 
ved hjælp af omlægningstil-
skud, så vil det ud fra en 
økonomisk betragtning især 
være disse forhold, som en 
omlægningstilskudsordning 
skal adressere for at give et 
effektivt økonomisk incita-
ment til omlægning. (p. 47) 

Anbefaling  Barrierer, 
tilskud, in-
vesterin-
ger, 

Afsætning 
og mar-
ked, Øko-
nomi og fi-
nansie-
ring, Land-
manden 
og omlæg-
ning, Re-
gulering 

12.27 

Bedømt ud fra støttesat-
serne for omlægning og op-
retholdelse af økologisk 
drift er de danske produ-
center af specialafgrøder 
dårligere stillet end mange 
af deres kolleger i Østrig, 
Tyskland, Frankrig, Italien, 
Polen, Sverige og Schweiz, 
mens landmændene i Hol-
land og UK er ringere stil-
lede. (p. 69) 

Data udtruk-
ket fra det 
europæiske 
Farm Accou-
ntancy Data 
Network 
(FADN) for 
følgende ni 
lande: Dan-
mark, Øst-
rig, Tysk-
land, Frank-
rig, Italien, 
Holland, Po-
len, Sverige 
samt UK. 

Middel. Det samlede 
billede over den be-
tragtede treårs peri-
ode, 2006-2008, vur-
deres at være nogen-
lunde dækkende for 
forskellene mellem 
landene. Men tilskud-
denes størrelse i de 
respektive lande kan 
være ændret anno 
2013. 

Konkur-
rencevil-
kår, til-
skud 

Afsætning 
og mar-
ked, Øko-
nomi og fi-
nansie-
ring, Land-
manden 
og omlæg-
ning 

12.28 

Det er meget forskelligt, 
hvor detaljeret støttesat-
serne til forskellige afgrø-
der er fastsat i de forskel-
lige lande, men de fleste 
har i modsætning til Dan-
mark differentierede støt-
tesatser afhængigt af hvilke 
typer afgrøder der dyrkes, 
især til grøntsager, frugt-
træer og vin, men også til 
dyrkning af andre afgrøder, 

Data udtruk-
ket fra det 
europæiske 
Farm Accou-
ntancy Data 
Network 
(FADN) for 
følgende ni 
lande: Dan-
mark, Øst-
rig, Tysk-
land, Frank-
rig, Italien, 

Middel. Det samlede 
billede over den be-
tragtede treårs peri-
ode, 2006-2008, vur-
deres at være nogen-
lunde dækkende for 
forskellene mellem 
landene. Men tilskud-
denes størrelse i de 
respektive lande kan 
være ændret anno 
2013. 

Konkur-
rencevil-
kår, til-
skud 

Afsætning 
og mar-
ked, Øko-
nomi og fi-
nansiering 

12.29 
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f.eks. krydderurter, humle 
og medicinalplanter. (p.54) 

Holland, Po-
len, Sverige 
samt UK. 

Det kunne overvejes, i 
overensstemmelse med de 
økologiske principper om 
mangfoldighed og biodiver-
sitet, også at give tilskud til 
blandingskulturer eller 
mere ekstensive frugt- og 
bærkulturer, dvs. færre 
træer/buske pr m2, hvor 
det er tilladt at blande for-
skellige arter. En støtteord-
ning, som også kan anven-
des til mere ekstensiv frugt-
avl i blandingskulturer 
kunne måske medvirke til 
en større omlægning til 
økologisk frugt og bærdyrk-
ning, samtidig med at man 
kunne få mere jord omlagt, 
større biodiversitet og 
større dyrkningssikkerhed. 
En støttesats på en fast 
procentdel af etablerings-
udgifterne i stedet for faste 
støttebeløb afhængigt af 
kulturens art og plantetæt-
heden bør derfor også 
overvejes. (p. 56) 

Anbefaling  Tilskud Økonomi 
og finan-
siering, 
Landman-
den og 
omlæg-
ning 

12.30 

Danmark har ikke udnyttet 
mulighederne i mål 215 for 
at give støtte til forbedret 
dyrevelfærd. Det kunne 
være en mulighed at an-
vende denne støtteordning 
til at give en tillægsstøtte til 
økologiske svine- og fjer-
kræproducenter for deres 
indsats for at skabe øget 
dyrevelfærd. (p. 69) 

Anbefaling 

 

Tilskud, 
dyrevel-
færd,  

Økonomi 
og finan-
siering,  

12.31 
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Kontrolorganerne kunne 
overveje at stille større krav 
til de økologiske landmænd 
om at dokumentere deres 
behov for indkøb af ikke-
økologisk gødning. Herved 
kunne man formodentlig 
samtidig opnå at der dyrkes 
en større andel af protein-
afgrøder, som er kvælstof-
fikserende. I stedet for at 
være en sidste udvej, som 
det er hensigten i henhold 
til EU's Økologiforordning, 
er brugen af konventionelle 
gødninger mere eller min-
dre implementeret som en 
fast rutine. Således er der 
kun i Østrig krav om mini-
mum 20 pct. bælgplanter i 
sædskiftet. I Danmark er 
det sågar tilladt for økologi-
ske malkekvægbedrifter at 
sælge deres økologiske hus-
dyrgødning og i stedet im-
portere ikke-økologisk hus-
dyrgødning op til 70 kg 
N/ha eller 75 pct. af afgrø-
dens kvælstofbehov – hvil-
ket næppe kan siges at 
være i overensstemmelse 
med målsætningerne i EU’s 
Økologiforordning. (p. 80) 

Anbefaling 

 

Tilskud, 
gødning, 
EU-regler 

Regulering 12.32 

Manglende adgang til plan-
tebeskyttelsesmidler, som 
er godkendt til anvendelse i 
økologisk frugtavl, er et væ-
sentligt område, hvor dansk 
økologisk frugtavl er van-
skeligere stillet end de fle-
ste andre europæiske 
lande, og der er ikke pt. ud-
sigt til at dette rammevilkår 
forbedres for dansk økolo-
gisk frugtavl i den nærme-
ste fremtid. På baggrund af 
den manglende kommerci-
elle interesse i at få alterna-
tive midler godkendt til 
økologisk frugtavl i Dan-
mark kunne det overvejes 
om erhvervets brancheor-
ganisationer kunne under-
støtte initiativer til at kom-
mercialisere disse midler i 
regi af et andelsselskab el-
ler lign, fx nydannet til for-
målet af interesserede av-
lere. (p. 82) 

Anbefaling 

 

Konkur-
rencevil-
kår, til-
skud, gød-
ning 

Afsætning 
og mar-
ked, Øko-
nomi og fi-
nansie-
ring, 

12.33 
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Ud fra bedrifternes stør-
relse må det forventes, at 
de økologiske planteavlsbe-
drifter i UK, Sverige og 
Tyskland har nogle størrel-
sesøkonomiske fordele 
sammenlignet med danske 
planteavlsbedrifter. Målt på 
absolut antal hektar er de 
økologiske planteavlsbe-
drifter markant større i UK, 
Sverige og i Tyskland end i 
de øvrige lande. (p. 97) 

Data udtruk-
ket fra det 
europæiske 
Farm Accou-
ntancy Data 
Network 
(FADN) for 
følgende ni 
lande: Dan-
mark, Øst-
rig, Tysk-
land, Frank-
rig, Italien, 
Holland, Po-
len, Sverige 
samt UK. 

Middel. Det samlede 
billede over den be-
tragtede treårs peri-
ode, 2006-2008, vur-
deres at være nogen-
lunde dækkende for 
forskellene mellem 
landene. Men tilskud-
denes størrelse i de 
respektive lande kan 
være ændret anno 
2013. 

Konkur-
rencevil-
kår 

Afsætning 
og mar-
ked, 

12.34 

Der synes ikke at være øko-
nomisk incitament til økolo-
gisk gartneridrift i nogen af 
landene. Det økonomiske 
resultat pr hektar indikerer 
også, at der formentlig kræ-
ves meget høje tilskud (pr 
hektar) for at ændre ad-
færd, herunder omlægning 
fra konventionel til økolo-
gisk drift. (p. 103) 

Data udtruk-
ket fra det 
europæiske 
Farm Accou-
ntancy Data 
Network 
(FADN) for 
følgende ni 
lande: Dan-
mark, Øst-
rig, Tysk-
land, Frank-
rig, Italien, 
Holland, Po-
len, Sverige 
samt UK. 

Middel. Det samlede 
billede over den be-
tragtede treårs peri-
ode, 2006-2008, vur-
deres at være nogen-
lunde dækkende for 
forskellene mellem 
landene. Men tilskud-
denes størrelse i de 
respektive lande kan 
være ændret anno 
2013. 

Tilskud,  Afsætning 
og mar-
ked, Øko-
nomi og fi-
nansie-
ring, 

12.35 

Men en øget diversitet i 
den økologiske produktion, 
til fordel for bl.a. specialaf-
grøder på bekostning af fo-
derafgrøder må alt andet 
lige forventes at have en 
gunstig effekt på den økolo-
giske sektors eksportpoten-
tiale. Ligeledes må en øget 
omlægning svine- og fjer-
kræ-producenter til økolo-
gisk drift formodes at bi-
drage til en mere eksport-
orienteret økologisk sektor, 
og formentlig også mere 
højteknologisk, for så vidt 
angår disse produktions-
grene. Derudover er det na-
turligvis oplagt, at en inve-
steringsordning vil bidrage 
til at øge teknologi-ni-
veauet i den økologiske 
sektor. (p. 151) 

Ingen kilde 
angivet. 

Middel. Hypotese 
uden kildeangivelse. 

Tilskud, 
eksport, 
teknologi 

Afsætning 
og mar-
ked, Øko-
nomi og fi-
nansie-
ring, Land-
manden 
og omlæg-
ning 

12.36 
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Sammenfattende produce-
res der p.t. den mængde 
økologiske animalske pro-
dukter, som forarbejdnings-
virksomhederne vurderer, 
at de kan afsætte. Svine-
produktionen er en undta-
gelse, men det er meget få 
bedrifter som skal omlæg-
ges for at producere de 
manglende svin. Forarbejd-
ningsvirksomhederne tager 
ikke nye producenter ind, 
før at de mærker stigninger 
i efterspørgslen. Nye tiltag 
som forbedrede omlæg-
ningsvilkår, investeringstil-
skud eller lign. til animalske 
producenter må derfor, alt 
andet lige, forventes at 
have en begrænset effekt 
på omlægning af konventi-
onelle landbrug på det 
korte sigt og en begrænset 
effekt set i lyset af et mål 
om en vækst på 18.000 
hektar pr år. (p. 153) 

Vidensyn-
tese på bag-
grund af en 
række ob-
servationer 

Middel. Beregnin-
gerne er behæftet 
med overordentlig 
stor usikkerhed og 
skal alene betragtes 
som indikative. 

Efter-
spørgsel, 
tilskud 

Afsætning 
og mar-
ked, Øko-
nomi og fi-
nansie-
ring, Land-
manden 
og omlæg-
ning 

12.37 

Betragtningerne i det oven-
stående taler for, at der vil 
være behov for at stimulere 
efterspørgslen efter økolo-
giske varer yderligere, hvis 
en væsentlig stigning i den 
økologiske produktion og 
det økologiske areal skal 
nås, enten ved at stimulere 
den hjemlige efterspørgsel 
eller ved en stigning i efter-
spørgslen til eksport. (p. 
155) 

Vidensyn-
tese på bag-
grund af en 
række ob-
servationer 

Høj. Generel observa-
tion. 

Tilskud, 
vækst, ef-
terspørg-
sel, ek-
sport 

Afsætning 
og mar-
ked, Øko-
nomi og fi-
nansiering 

12.38 

Der vurderes imidlertid 
også at være betydelige ud-
fordringer i forhold til at sti-
mulere efterspørgslen. Med 
tilskud til at stimulere for-
bruget af økologiske varer i 
Danmark, er der altså risiko 
for, at en betydelig del af 
støtten går til udenlandsk 
økologisk produktion, at en 
del af tilskuddet opsluges af 
øgede avancer mv., og at 
sådanne forbrugstilskud 
derfor vil være et forholds-
vis dyrt og ineffektivt virke-
middel, hvis målet er at øge 
det økologiske areal i Dan-
mark. (p. 155) 

Vidensyn-
tese på bag-
grund af en 
række ob-
servationer 

Høj. Generelt dæk-
kende observation. 

Tilskud, ri-
sici, efter-
spørgsel, 
import 

Afsætning 
og mar-
ked, Øko-
nomi og fi-
nansiering 

12.39 
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Der er forskelle i listerne 
for godkendte gødnings-, 
foder- og bekæmpelses-
midler, forskelle i antallet 
af dispenseringer for brug 
af ikke-økologisk udsæd, 
forskelle i krav til staldind-
retning og udeforhold mv. 
for økologisk produktion af 
fjerkræ og grise, samt 
mængden og arten af gød-
ningsforbrug, som er tilladt 
i de forskellige lande. Det er 
imidlertid vanskeligt at vur-
dere, hvordan de mange 
forskellige regler i praksis 
påvirker de økologiske be-
driftsgrene i Danmark 
m.h.t. konkurrenceevne 
over for de tilsvarende be-
driftsgrene i vore konkur-
rentlande i Europa, da bille-
det er meget komplekst og 
det ikke ud fra regeltolknin-
ger er muligt at vurdere 
den økonomiske effekt af 
de forskellige krav. (p. 160f) 

Data udtruk-
ket fra det 
europæiske 
Farm Ac-
countancy 
Data Net-
work 
(FADN) for 
følgende ni 
lande: Dan-
mark, Øst-
rig, Tysk-
land, Frank-
rig, Italien, 
Holland, Po-
len, Sverige 
samt UK. 

Høj. Generelt dæk-
kende observation 

Konkur-
rencevil-
kår, gød-
ning, re-
geltolknin-
ger 

Afsætning 
og mar-
ked, Regu-
lering 

12.40 

De danske økologiske fjer-
kræproducenter er dårli-
gere stillet end deres kon-
kurrenter i en række euro-
pæiske lande, bl.a. på 
grund af skrappere krav til 
den maksimale belægnings-
grad for æglæggere og slag-
tekyllinger på udearealer. 
Nogle af de private standar-
der i vore konkurrentlande 
opstiller dog tilsvarende 
skrappe eller endog skrap-
pere regler end de danske 
på forskellige områder. (p. 
161) 

Data udtruk-
ket fra det 
europæiske 
Farm Accou-
ntancy Data 
Network 
(FADN) for 
følgende ni 
lande: Dan-
mark, Øst-
rig, Tysk-
land, Frank-
rig, Italien, 
Holland, Po-
len, Sverige 
samt UK. 

Middel. Beregnin-
gerne er behæftet 
med overordentlig 
stor usikkerhed og 
skal alene betragtes 
som indikative. 

Konkur-
rencevil-
kår, regel-
tolkninger 

Afsætning 
og mar-
ked,   
Regulering 

12.41 
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På baggrund af de kvantita-
tive beregninger er det vur-
deringen, at alle tre model-
ler (et afgrøde-differentie-
ret arealbaseret økologi-til-
skud, med forhøjede til-
skudssatser for specialaf-
grøder, frugt og grønt, en 
supplering af de nuvæ-
rende flat-rate arealtilskud 
med ekstra tilskud til ud-
valgte husdyr-typer som fx 
svin og fjerkræ, samt en 
supplering af flat-rate are-
altilskuddet med en inve-
steringstilskudsordning til 
økologiske bedrifter) vil 
kunne stimulere en udvi-
delse af det økologisk dyr-
kede landbrugsareal, så-
fremt de supplerende til-
skud finansieres ved en ud-
videlse af den samlede til-
skudsramme til omlæg-
ningsstøtte. Men de tre til-
skudsmodeller er forskel-
lige i forhold til, på hvilke 
typer bedrifter en sådan 
udvidelse vil finde sted. (p. 
162f) 

Kvantitative 
beregninger 
til illustra-
tion af ef-
fekterne 
vedrørende 
3 modeller 
for omlæg-
ningsstøtte. 
Beregnin-
gerne tager 
afsæt i regn-
skabsdata 
for 2008-
2010 fra 
Danmarks 
Statistik, 
som danner 
grundlag for 
Regnskabs-
statistikker 
for jordbrug, 
landbrug og 
gartneri. 

Middel. Beregnin-
gerne er behæftet 
med overordentlig 
stor usikkerhed og 
skal alene betragtes 
som indikative. 

Tilskud, in-
vesterin-
ger 

Økonomi 
og finan-
siering, 
Landman-
den og 
omlæg-
ning 

12.42 

Det er dog væsentligt at 
være opmærksom på, at en 
øget detaljeringsgrad i ud-
målingen af omlægnings-
støtte til økologi vil være 
forbundet med større ad-
ministrative omkostninger, 
i forhold til en enklere til-
skudsordning som fx den 
nuværende flat-rate ord-
ning, både for producenten 
og for myndighederne, selv 
om en del af de nødvendige 
oplysninger allerede indbe-
rettes. (p. 163) 

Kvantitative 
beregninger 
til illustra-
tion af ef-
fekterne 
vedrørende 
3 modeller 
for omlæg-
ningsstøtte. 
Beregnin-
gerne tager 
afsæt i regn-
skabsdata 
for 2008-
2010 fra 
Danmarks 
Statistik, 
som danner 
grundlag for 
Regnskabs-
statistikker 
for jordbrug, 
landbrug og 
gartneri. 

Middel. Beregnin-
gerne er behæftet 
med overordentlig 
stor usikkerhed og 
skal alene betragtes 
som indikative. 

Tilskud, 
admini-
stration 

Økonomi 
og finan-
siering, 
Landman-
den og 
omlæg-
ning 

12.43 

Det vurderes, at en del af 
de penge, som i dag anven-
des til omlægningstilskud, 
kan gøre mere nytte hvis de 
i stedet gives som specifik 
investeringsstøtte. De to 
største grupper af økologi-
ske landbrug udgøres af 

Anbefaling 

 

Tilskud, in-
vesterin-
ger 

Afsætning 
og mar-
ked, Øko-
nomi og fi-
nansie-
ring, Land-
manden 

12.44 
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mælkeproducenter samt 
planteavlere. Anno 2012 er 
der fortsat mange mælke-
producenter som ønsker at 
omlægge til økologisk drift, 
hvis mejerierne ellers 
kunne aftage den økologi-
ske mælk. (p. 165) 

og omlæg-
ning 

I stedet for, eller ved siden 
af et generelt omlægning-
stilskud, anbefales det at 
indføre en målrettet inve-
steringsstøtteordning. Inve-
steringsstøtten kan fx bestå 
af et procent-tilskud til do-
kumenterede omkostninger 
i forbindelse med investe-
ringer ved omlægning af en 
konventionel bedrift, æn-
dringer i den økologiske 
produktion eller udvidelse 
af den økologiske bedrift. 
Investeringsstøtten skøn-
nes med fordel at kunne 
målrettes produktioner af 
fx svin, fjerkræ, grøntsager 
og frugt. Alle er produktio-
ner, som er omkostnings-
tunge at omlægge, og de 
har en begrænset udbre-
delse i Danmark. Danmark 
importerer i dag betydelige 
mængder økologisk frugt 
og grønt. Investeringsstøt-
ten skønnes desuden effek-
tiv, idet der i det enkelte år 
kan gives støtte til speci-
fikke produktioner. (p. 166) 

Anbefaling 

 

Import, til-
skud, inve-
steringer 

Afsætning 
og mar-
ked, Øko-
nomi og fi-
nansie-
ring, Land-
manden 
og omlæg-
ning 

12.45 
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Hvis det ønskes generelt at 
hæve det økonomiske inci-
tament til økologisk drift, så 
kan dette gøres ved at ind-
føre en ny generel støtte-
ordning for nedsættelse af 
kvælstoftilførsel. Herunder 
forudsættes det, at den nu-
værende ordning "Eksten-
siv Landbrug" fortsætter. 
Den nye N-ordning skal 
kunne søges af både økolo-
giske samt konventionelle 
bedrifter. Alle økologiske 
bedrifter vil uden adfærds-
ændring som minimum 
kunne opnå det laveste til-
skud på 200 kr. pr hektar i 
ovenstående model. Økolo-
giske bedrifter med fx mæl-
keproduktion vil desuden få 
incitament til ikke at impor-
tere konventionel husdyr-
gødning op til de maksimalt 
70 kg total-N pr hektar. Til-
svarende vil ordningen del-
vist imødekomme de øko-
nomiske udfordringer ved 
en evt. kommende udfas-
ning af konventionel hus-
dyrgødning i økologisk jord-
brug. (p. 166f) 

Anbefaling 

 

Gødning, 
tilskud, 
kvælstof 

Økonomi 
og finan-
siering, 
Landman-
den og 
omlæg-
ning 

12.46 
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En særlig hektarstøtte til 
økologisk frugt og grønt 
kunne overvejes. Frugt- og 
grønt produktion (og ikke 
mindst økologisk) er for-
holdsvis arbejdsintensiv, og 
en sådan hektarstøtte 
kunne kompensere for et 
højere arbejdsomkostnings-
niveau og en lav dyrknings-
sikkerhed pga. stor sårbar-
hed over for frost, skadedyr 
og svampesygdomme. Sam-
tidig anbefales det at de 
nuværende tilskud til etab-
lering af økologiske frugt- 
og bærplantager omlæg-
ges, således at de ikke kun 
gives til intensive etablerin-
ger af monokulturer på mi-
nimum 1 ha. hvilket kan re-
sultere i lav biodiversitet og 
øget risiko for opformering 
af svampesygdomme og 
skadedyr. En etablerings-
støtte baseret på en pro-
centandel af etableringsud-
gifterne i stedet for et fast 
beløb afhængigt af kultu-
rens art og uden krav om 
høj frugttræ- eller bærbu-
skebestand i monokultur, 
kan muligvis også medvirke 
til at flere ønsker at etab-
lere bær- og frugtkulturer, 
med heraf følgende omlæg-
ning af et større areal. (p. 
168) 

Anbefaling 

 

Tilskud,  Økonomi 
og finan-
siering, 
Landman-
den og 
omlæg-
ning 

12.47 

      

 


