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Strategi for økologi 
 

5. april 2022 

Formål 
Der skal tages stilling til processen og rammerne for strategien for økologi. 

Baggrund 
Det indgår i Aftale om grøn omstilling af dansk landbrug af 4. oktober 2021, at der skal udarbejdes "en 
strategi for økologi, der kan understøtte en fordobling af det økologiske areal, efterspørgsel efter 
økologiske varer, forbrug og eksport."  
 
Fordoblingen af det økologiske areal indgår i aftalen som et udviklingstiltag, der har et teknisk 
reduktionspotentiale på 0,5 mio. ton CO2e og et potentiale for at nedbringe kvælstofudledningerne. 

Initiativbeskrivelse  
Regeringen fremlægger en økologistrategi, der er udarbejdet på baggrund af interessentinddragelse og 
fagligt bidrag fra bl.a. brancheforeninger og forskningsinstitutioner. Strategien vil indeholde en samlet 
præsentation af centrale, eksisterende initiativer, der bidrager til målsætningen om at fordoble det 
økologiske areal, forbrug og eksport frem mod 2030. Hertil kommer vurderinger af barrierer for 
implementering, omstillingshastighed, incitamentsstrukturer, beskrivelse af den forventede 
udviklingsproces frem mod 2030, herunder vurdering af drivere for øget salg af danske økologiske 
produkter (nationalt og internationalt) samt oplæg til evt. nye forskningsindsatser og virkemidler.  
 
Strategien vil indeholde økonomiske skøn for omkostninger (statsfinansielle og erhvervsøkonomiske) 
ved realisering af det tekniske reduktionspotentiale på 0,5 mio. tons CO2e ved en fordobling af det 
økologiske areal. Som led heri indgår effektvurderinger ved centrale indsatser ift. økologi samt 
præsentation af resultaterne fra arbejdet med en fremskrivning af klimaeffekten af omlægning til 
økologi. 
 
Analyser 
Der kan i forbindelse med udarbejdelsen af strategien blive behov for, at universiteterne, og andre 
forskningsinstitutioner samt andre relevante aktører med ekspertviden (f.eks. Økologisk 
Innovationscenter) bidrager til belysningen af det faglige grundlag for den økologiske politikudvikling. 
Det vurderes særligt relevant ift. fremskrivningen af udledningerne forbundet med hhv. økologisk og 
konventionel produktion, samt vurdering af de fremadrettede markedsperspektiver. Viden og 



 
 

2 

analyseresultater, der fremkommer i den forbindelse vil samtidig kunne indgå i fremskrivning af den 
økologiske landbrugssektor i Landbrugsfremskrivningen fra IFRO. 
 
Der forventes afsat samlet ca. 3,5 mio. kr. til analysearbejde ifm. strategien, som finansieres af de 75 
mio. kr. afsat til grøn forskning ifm. de frigivne 125,5 mio. kr. fra landbrugsaftalen. 
 
Interessentinddragelse 
Interessenter vil blive inddraget for at give input til arbejdet. Interessenterne vil bl.a. få mulighed for at 
deltage i en række temadrøftelser, hvor forskellige aspekter af udviklingen inden for økologisk 
produktion vil blive drøftet. Arbejdet forventes igangsat med et bredt kick-off møde, hvor udvalgte 
interessenter, herunder Økologisk Landsforening, Landbrug & Fødevarer, Økologisk Innovationscenter 
samt ICROFS, kan holde inspirationsoplæg om udvikling af økologien.  
 
Relation til andre indsatser i landbrugsaftalen 
Der vil være synergier mellem udarbejdelsen af økologistrategien og udarbejdelsen af en handlingsplan 
for plantebaserede fødevarer, strategi for grønne proteiner samt økologiordninger i CAP-plan 2023-
2027. Øremærkningen af halvdelen af midlerne til Fonden for Plantebaserede Fødevarer til økologi 
medfører desuden, at finansieringen til økologiske udviklings- og markedsfremmeindsatser stiger, 
hvilket reflekteres i strategien for økologi. Økologistrategien forventes derudover at have synergier til 
Strategi for grønne job i landbruget og følgeerhverv. 
 

Tentativ tidsplan  
Strategien for økologi planlægges fremlagt i 1. halvår 2023. 
 
Juni 2022:  Kick-off møde med interessenter  
Løbende:  Temadrøftelser med interessenter 
1. halvår 2023: Udkast til økologistrategi forelægges forligskredsen 
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