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Kære Ø-mærke

 

Tillykke med de første 25 år – og lykke til med de næste 25.

Du er i din bedste alder og vi håber du vil være det i mange år fremover.

Med tiden er du blevet et pejlemærke for de danskere, der vil leve sundt og samvittighedsfuldt 
midt i hverdagens travlhed. Og du er let at finde. På mange varer, i næsten alle fødevarebutikker i 
hele landet. Tydelig, som regel rød, men du kan have mange farver trods kælenavnet ’Det røde Ø-
mærke’. 

Du kom til verden trods en del skepsis og modstand fra mange biodynamikere og økologer: de følte 
at staten tog monopol på begreberne økologi og biodynamik. At statens regler ville udvande de 
eksisterende biodynamiske og økologiske regler. Det gjorde de også, men det gav nye muligheder, 
vækstkraft og udbredelse – du har vokset dig kendt og respekteret og er blevet folkelig.

Biodynamikken er økologiens ophav, men de biodynamiske principper og metoder var for ’åndelig’ 
for de fleste danskere i 80´erne og 90´erne. Økologisk dyrkning passede bedre til tidsånden: natur 
og landbrug baseret på et jordnært naturvidenskabeligt livssyn med fokus på ansvarlighed overfor 
miljø, sundhed og dyrevelfærd. Det kan man forklare med jævne ord så alle kan forstå det. Og vi 
danskere har forstået det og handler efter det. Endda bedre end folk i andre lande rundt om i 
verden, målt på forbrug pr. næse. Det er i høj takket være dig. 

Vi biodynamikere er blevet lige så glade for dig som økologerne. Din store gennemslagskraft, 
troværdighed og udbredelse er en fordel for alle: naturen, husdyrene, miljøet, forbrugerne, 
eksporten. Også for os biodynamikere. Interessen for økologi har givet os ’arbejdsro’ til at gå mere i 
dybden med de principper om helhed og sammenhæng, der ligger i det biodynamiske, og som 
motiverer os. Og med de metoder, der (naturvidenskabeligt bevist endda!) virker så godt på 
jordens liv og frugtbarhed. Det kan smages, siger gastronomer.  

Hele 98 % af danskerne kender dig, hvilket jo er fantastisk. Vores Demeter-mærke er kun kendt af 
10 %, men i forhold til vores størrelse og økonomiske støtte synes vi det er ret flot. Vi kan lære 
meget af dig om, hvordan vi kan styrke vores kendskabsgrad. 

 



 

Kære Ø-mærke: Vi ønsker dig alt godt de næste 25 år: energi, gode private og professionelle 
netværk, produktivitet, anseelse, succes. Du får brug for det hele, for du står for noget, der er 
vigtig for os alle sammen: en fornuftige og nødvendig udvikling af jordbruget og den måde, vi 
producerer fødevarer på. 

Der er stadig 93 % af Danmarks landbrugsareal, der trænger til at blive dyrket økologisk, så du får 
brug for alle gode kræfter. Og de gode kræfter skal have et pejlemærke at gå efter og bakke op om. 
Det er du den nærmeste til at være her i DK. Du får brug for ’a little help from your friends’, og dem 
bliver der heldigvis endnu flere af. Vi er én af dem, og vil trække på den samme hammel så godt vi 
kan. I nogle spørgsmål vil vi nok gå vores egne veje, måske ved siden af og lidt foran. Vi bidrager 
gerne med holistiske/biodynamiske aspekter på nogle spørgsmål, hvis det ønskes. Vi vil nok også 
selv foreslå noget uden at blive spurgt…

Vi ser frem til et forsat godt samarbejde med dig og for dig.

Med de bedste hilsner for de næste 25 år
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