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1: Indledning
Økologisk jordbrug har i det sidste årti gennemgået
en kæmpe succes i Danmark. Økologisk jordbrug har
udviklet sig fra at udgøre ca. 500 bedrifter og godt
11.000 ha i 1990, til at udgøre ca. 3.700 bedrifter og
knap 180.000 ha i 2002, hvilket svarer til 7% af landbrugsarealet. Danmark er desuden det land i verden,
hvor forbruget af økologiske fødevarer pr. indbygger
er størst.
Succesen med omlægning til økologisk jordbrug i
Danmark skyldes især:
• Et stort forbrug af pesticider og gødning i det
konventionelle jordbrug med bl.a. omfattende
forurening af vandmiljøet til følge.
• Indførelse af økologiloven med tilhørende støtteordninger i 1987, hvorved Danmark blev det land,
der først indførte lovgivning om økologisk jordbrug og gav tilskud til økologisk produktion,
udvikling, forskning og information.

•

Et samarbejde mellem økologiske mælkeproducenter og FDB, der førte til et markant fald i prisen på økologisk mælk i 1993, således at efterspørgslen på 2 år blev 5-doblet fra 100.000 liter
til 500.000 liter mælk om ugen.

De første økologiske landmænd i Danmark startede
sidst i 1960’erne og var typisk byboere, der flyttede
på landet for at drive et bæredygtigt jordbrug. Men
det var først med økologiloven, at økologisk jordbrug
for alvor fik fat i nye grupper af landmænd. Landmænd, der i forvejen havde en landbrugsuddannelse
og i de fleste tilfælde havde drevet konventionelt
jordbrug tidligere.
Økologisk jordbrug har alene ved sin eksistens
været med til at ændre kursen for det konventionelle
jordbrug på afgørende vis. Siden gennembruddet for
økologisk jordbrug er forbruget af pesticider og kunstgødning reduceret betydeligt, anvendelse af vækst-
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fremmere i husdyrproduktionen ophørte ved udgangen af 1999, og husdyrvelfærden er blevet forbedret.
Økologisk jordbrugs fremtid afhænger i høj grad
af evnen til at udgøre et attraktivt alternativ til det
konventionelle jordbrug. Jo mere det konventionelle
jordbrug nærmer sig økologisk jordbrug, desto sværere kan det blive for økologisk jordbrug fortsat at
vinde terræn.
Der kan imidlertid også opstå områder, hvor det
konventionelle jordbrug fjerner sig fra det økologiske, f.eks. hvis det begynder at dyrke genmodificerede afgrøder, holde genmodificerede husdyr eller hvis
stadig flere konventionelle malkekøer ikke kommer
på græs. I så fald kan økologisk jordbrug få ekstra
vind i sejlene.
Undersøgelser viser, at de økologiske forbrugere
foretrækker lokalt producerede økologiske fødevarer,
hvis det er muligt. Det vil derfor være vanskeligere at
eksportere økologiske fødevarer end konventionelle
fødevarer, medmindre der er tale om specialprodukter eller markeder, hvor der ikke er nogen lokal produktion af de pågældende produkter. Fremtiden for
økologisk jordbrug vil således i høj grad afhænge af
afsætningen på hjemmemarkedet.
Væksten i den økologiske produktion har imidlertid også ført til en svækkelse af den økologiske
bevægelse, idet størstedelen af de økologiske landmænd ikke længere er organiseret i Økologisk
Landsforening1 men i Dansk Landbrug2, der domineres af konventionelle landmænd.
Hvor holdninger og principper var hovedårsagen
til, at landmænd lagde om til økologisk produktion i
1980’erne, så var det udsigten til en højere indtjening i slutningen af 1990’erne. Økologisk jordbrug
står derfor over for en stor udfordring med hensyn
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til at finde et fælles svar på, hvor økologien skal
bevæge sig hen. Svaret afhænger ikke alene af de
økologiske landmænd, men også i høj grad af forbrugernes ønsker til fremtidens fødevarer. Vil fremtidens forbrugere lægge større vægt på, hvordan fødevarerne er produceret, på sunde fødevarer og på etik,
eller vil de føle sig tilfredse med det konventionelle
jordbrugs stigende antal nicheprodukter, der er produceret med f.eks. øget husdyrvelfærd, biologisk
bekæmpelse eller GMO-frit foder.
Der er således i høj grad behov for en debat om
fremtiden for økologisk jordbrug. Hvordan kan økologisk jordbrug igen få vind i sejlene? Hvordan kan
det gøres mere attraktivt for forbrugerne?
Det Økologiske Råd ønsker med dette hæfte at
sætte fokus på, hvor økologisk jordbrug befinder sig i
dag, og hvordan det kan videreudvikles.

2: Hvad er økologisk jordbrug?
Økologisk jordbrug er en fællesbetegnelse for en
række driftsformer inden for landbrug og gartneri,
hvor der lægges stor vægt på natur- og miljøbeskyttelse, husdyrvelfærd, fødevarekvalitet, sundhed og
etik.
Økologisk jordbrug, som vi kender det i Danmark
i dag, er udviklet gennem de seneste årtier af en
bevægelse bestående af landmænd og andre, som
har ønsket at finde og fremme en anden udviklingsvej end den, som det konventionelle jordbrug fulgte.
Ud fra værdidiskussioner og praktiske erfaringer er
der opstillet et sæt mål og nogle dyrkningsregler,
som det var hensigten skulle undergå en stadig
udvikling og tilpasses nye mål og ny viden.3
Inspiration har bevægelsen hentet fra økologiske
dyrkningsmetoder, der har været afprøvet enten af
nødvendighed eller eksperimentelt siden begyndelsen af 1900-tallet. I Tyskland siden 1920’erne

under betegnelsen biodynamisk jordbrug, i England
siden 1940’erne under betegnelsen organisk jordbrug og i Schweiz siden 1960’erne under betegnelsen organisk biologisk jordbrug. Fælles for disse
økologiske dyrkningsmetoder er, at de lægger vægt
på bevarelse af jordens frugtbarhed og på en
begrænsning af ressourceforbruget og miljøbelastningen.
Det var Rachel Carsons bog „Silent Spring“ om
pesticidernes skadelige indflydelse på miljøet, der i
1962 for alvor startede debatten om landbrugets
udvikling, og som lagde spiren til vor tids økologiske
jordbrug.
I økologisk jordbrug opfattes mennesket som en
integreret del af naturen, og naturen opfattes som
et meget komplekst, sammenhængende system,
hvor vi ikke altid vil have tilstrækkelig viden til at
overskue konsekvenserne af vore handlinger. Når vi
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påvirker naturen, mangler vi ofte viden om konsekvenserne. Og når mennesket forstås som en integreret del af naturen, er skade på naturen også til
skade for mennesker.

Det leder frem til 4 centrale principper i økologisk jordbrug nemlig forsigtighedsprincippet, princippet om et rigt naturindhold, bæredygtighedsprincippet og nærheds- og tillidsprincippet.

Forsigtighedsprincippet
Forsigtighedsprincippet er et relativt nyt princip, der er under stadig udvikling både på lokalt og globalt
plan. Det er først i de seneste år, at det er begyndt at spille en væsentlig rolle i debatten om jordbrug,
miljø og sundhed og i den dertil knyttede lovgivning.
Princippet siger, at man bør forebygge skader på miljø og sundhed, selv om der ikke findes afgørende
videnskabelige beviser for, at denne skade vil finde sted.
Jordbruget forvalter store dele af vores naturgrundlag og anvendelsen af et forsigtighedsprincip i
jordbruget kan således ses som en strategi for at forebygge miljøproblemer.
Der skelnes mellem fejlvenlige teknologier og risikable teknologier. Fejlvenlige teknologier og deres
eksterne effekter er overskuelige og tillader tilbagetog. Risikable teknologier er derimod karakteriseret
ved uoverskuelighed. Aktuelle eksempler på risikable teknologier er anvendelsen af pesticider og genmodificerede afgrøder.
Forsigtighedsprincippet opfattes forskelligt i konventionelt og økologisk jordbrug.
Det økologiske forsigtighedsprincip forbyder bl.a. brug af industrielt fremstillede pesticider og anvendelse af genetisk modificerede organismer, mens det konventionelle jordbrug tillader dem på baggrund
af en risikovurdering.
Forsigtighedsprincippet i økologisk jordbrug er således mere radikalt end i det konventionelle jordbrug
og begrundet i erkendelsen af vores begrænsede viden om naturen og risikoen for, at vi skader noget,
som vi selv er en del af. Økologisk jordbrug vælger helt at undlade brugen af pesticider og genmodificerede afgrøder for at fjerne den usikkerhed, der er forbundet med anvendelsen, eftersom risikovurderingen er baseret på en meget ringe viden om uønskede effekter, spredning og omsætning af stoffer.
Ud fra den økologiske opfattelse løses miljøproblemerne altså ikke alene med mere viden og teknologi,
men også gennem fravalg af risikable teknologier og gennem fastholdelse af erfaringsmæssigt velfungerende produktionssystemer. Årsagen til miljøproblemerne kan således godt være uvidenhed, men
en løsning, der indebærer mere teknologi, kan også medføre endnu mere uvidenhed om mulige konsekvenser for natur, miljø og mennesker.
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Princippet om et rigt naturindhold
I økologisk jordbrug lægges der vægt på naturindholdet og artsrigdommen. Grundtanken er,
at artsrigdommen kan forhindre, at enkelte
arter kommer til at optræde som skadevoldere,
idet der indstiller sig en naturlig balance
mellem potentielle skadevoldere og deres
naturlige fjender. Dette aspekt er et væsentligt
element i den forebyggelsestænkning som
præger økologisk jordbrug, og som står i kontrast til det konventionelle jordbrug, hvor helbredelsestænkningen er i centrum. Udover det
nævnte nyttebaserede hensyn betragtes naturen i økologisk jordbrug som en helhed med sin
egen værdi, og mennesket anses for at have et
moralsk ansvar for at drive jordbruget, således
at kulturlandskabet udgør en positiv del af
naturen.

Nærheds- og tillidsprincippet
At produktion, forarbejdning, distribution og
forbrug af fødevarer så vidt muligt skal foregå
indenfor afgrænsede lokalområder er et af de
oprindelige økologiske principper. Princippet
betoner blandt andet betydningen af lokal forankring af fødevarerne, den mindskede miljøbelastning ved korte transportveje og de øgede
muligheder for at etablere lukkede stofkredsløb. Princippet om tillid mellem producenter og
forbrugere ligger i forlængelse af nærhedsprincippet og fremhæver forbrugerens ret til at
vide, hvor maden kommer fra. Begge principper
antages at øge mulighederne for at sikre god
fødevarekvalitet, rimelige priser og recirkulering af næringsstoffer.

Bæredygtighedsprincippet
Grundbetragtningen i økologisk jordbrug er, at
systemet er sårbart som følge af vores manglende viden om vekselvirkningerne mellem
produktionsmetoder og økologisk og social
beståen, og fokus er derfor rettet mod systemets sårbarhed. Denne forståelse af bæredygtighed støtter strategier for at øge modstandskraften og undgå irreversible ændringer.
Forbuddet mod brug af kunstgødning har f.eks.
til formål at øge afgrødernes modstandskraft
og at tvinge økologisk jordbrug til at arbejde
med systemets eget næringsstofkredsløb og
blive mere selvbærende. Husdyrenes og afgrødernes genetiske egenskaber er f.eks. afgørende for næste generation af husdyr og afgrøder,
og handlinger, der ændrer jordens frugtbarhed,
kan være afgørende for produktionsmulighederne på længere sigt.
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Med udgangspunkt i disse 4 principper er der formuleret en række målsætninger om miljø, natur og husdyrvelfærd.
De økologiske foreninger i Norden har vedtaget
følgende definition på økologisk jordbrug:
„Med økologisk jordbrug forstås et selvbærende og
vedvarende agro-økosystem i god balance. Systemet
baseres mest muligt på lokale og fornyelige ressourcer. Økologisk jordbrug bygger på et helhedssyn,
som omfatter de økologiske, økonomiske og sociale
sider i jordbrugsproduktionen både i lokalt og globalt perspektiv. I økologisk jordbrug betragtes naturen således som en helhed med sin egen værdi, og
mennesket har et moralsk ansvar for at drive jordbruget således, at kulturlandskabet udgør en positiv
del af naturen.“
Avlsgrundlaget fra Økologisk Landsforening
indeholder følgende mål for økologisk jordbrug:
•
•
•
•

•
•

•

•

•

Arbejde så meget som muligt i lukkede
stofkredsløb og benytte stedlige ressourcer.
Bevare jordens naturlige frugtbarhed.
Undgå alle former for forurening, som måtte hidrøre fra jordbrugsmæssig praksis.
Fremme en dyrkningsmæssig praksis, som
tager størst muligt hensyn til miljø og
natur.
Producere fødevarer af optimal ernæringsmæssig kvalitet.
Reducere jordbrugets forbrug af ikke-fornybare ressourcer, herunder fossile brændstoffer til et minimum.
Arbejde hen imod, at byernes og fødevareindustriens affaldsprodukter opnår en
kvalitet, så de kan genbruges som gødningsmidler i jordbruget.
Give alle husdyr gode forhold, der er i overensstemmelse med deres naturlige adfærd
og behov.
Gøre alt, hvad der er muligt, for at sikre, at
alle levende organismer lige fra mikroorganismer til planter og dyr, som jordbrugeren arbejder med, bliver forbundsfæller.
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Det konventionelle jordbrug derimod opfatter ikke
mennesket som en del af naturen, men som stående
uden for naturen. Efter at der blev adgang til kunstgødning og pesticider efter 2. verdenskrig, blev der
alene fokuseret på at opnå de størst mulige udbytter
og den økonomisk optimale produktivitet uden hensyn til konsekvenserne for natur, miljø og husdyrvelfærd. Det er først inden for de sidste 10 år – efter
gennembruddet for økologisk jordbrug – at hensynet til natur, miljø og husdyrvelfærd er kommet på
dagsordenen i det konventionelle jordbrug.
Der er fastsat fælles regler for økologisk jordbrugsproduktion i EU gennem forordninger. Disse
fælles regler er i stort omfang indeholdt i den danske økologilovgivning, der dog på en række områder
er skrappere end EU-reglerne f.eks. med forbud mod
anvendelse af kobber til bekæmpelse af svampeangreb.
Målsætningerne og reglerne udgør et relativt
fast grundlag for økologisk jordbrug, men bevægelsens medlemmer kan ændre dem, hvilket i praksis
især er sket gennem tilføjelser. Som eksempel kan
nævnes reglen om, at alt foder skal være økologisk
fra 2005, mens der i dag tillades 10% ikke-økologisk
foder til kvæg og 20% til svin og høns.

3: Det Økologiske Råds anbefalinger
Det Økologiske Råds langsigtede mål er en total
omlægning til økologisk jordbrug. Dette forudsætter
såvel en strukturomlægning med bl.a. en langt mindre svineproduktion som øget forskning og udvikling, især inden for de sektorer, hvor økologien i dag
står svagt, f.eks. frugt- og bæravl samt visse grøntsager. Samtidig skal der fortsat arbejdes med især
krav til natur, husdyrvelfærd, fødevarekvalitet, sundhed og etik i det økologiske jordbrug. Det er afgørende, at der allerede i dag lægges en strategi herfor.

Den aktuelle opgave er, at økologisk jordbrug udvikles lokalt og globalt, så det kan bidrage til en bæredygtig udvikling både i sig selv og gennem påvirkning af det konventionelle jordbrug. Det er således
vigtigt, at Danmarks førende position inden for
udvikling af økologisk jordbrug fastholdes bl.a. gennem offentlig støtte til forskning og udvikling.
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3. Konkretisering og opfyldelse af
målsætningerne i økologisk jordbrug
•

Det Økologiske Råd anbefaler:
•

1.

Udvikling af økologisk jordbrug både
lokalt og globalt

•

Økologisk jordbrug skal udvikles i alle lande, så
det kan bidrage til en bæredygtig udvikling både
i sig selv og gennem dets påvirkning af alle landes konventionelle jordbrug.
De økologiske dyrknings- og avlsregler skal
løbende skærpes for at bevare forspringet for
økologisk jordbrug i forhold til konventionelt
jordbrug m.h.t. natur- og miljøbeskyttelse, sundhed og husdyrvelfærd m.m.
Økologisk jordbrug skal fremmes både gennem
markedet og gennem politiske beslutninger. Dvs.
at det skal fremmes både gennem privat og
offentligt forbrug af økologiske fødevarer, og
gennem en miljø-, landbrugs- og sundhedspolitik, der understøtter samfundets interesser i et
rent miljø, en rigere natur, en høj husdyrvelfærd
og sunde fødevarer.

•

•

•

4. Den økologiske markedsføring og
afsætning skal fremmes
•

•

2. Tydeliggørelse af grundholdninger og
potentialer i økologisk jordbrug

•

•

•

•

Økologisk jordbrugs etiske grundlag skal gøres
mere synligt i den offentlige debat om fødevareproduktion og fødevarekvalitet, så økologiske
fødevarer ikke blot fremstår som et produkt på
linie med det konventionelle jordbrugs nicheprodukter, f.eks. dyr på friland og GMO-fri produkter.
Økologisk jordbrugs potentialer vedr. natur og
miljø skal udvikles og i langt højere grad anvendes til at sikre rent drikkevand og til at bevare en
rig og varieret natur.

•

•

•

•
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Målsætningerne i økologisk jordbrug skal konkretiseres og opfyldes, så forskellen mellem konventionelt og økologisk jordbrug også i praksis
altid er synlig. Økologiske produkter bør fremover både opfylde de økologiske regler og målene i det økologiske avlsgrundlag for at kunne
sælges som økologiske.
Det økologisk jordbrug skal forbedre udnyttelsen
af kvælstoffet og energien i husdyrgødningen
gennem forbedrede systemer til opsamling,
håndtering og behandling af husdyrgødningen
for både at reducere tabet af kvælstof til miljøet,
udledningen af drivhusgasser og forbruget af
fossil energi.
Økologiske bedrifter skal udarbejde naturplaner
og grønne regnskaber, så de kan dokumentere
deres hensyntagen til naturen og miljøet over for
såvel myndighederne som forbrugerne.

Der skal gøres en større indsats for at fremme
brugen af økologiske fødevarer i offentlige institutioner bl.a. ved at sikre de økonomiske muligheder herfor.
Offentlige myndigheder skal udarbejde handlingsplaner for omlægning af storkøkkener og
kantiner til økologiske fødevarer.
Produktudviklingen af økologiske fødevarer, herunder specialprodukter af høj kvalitet, skal styrkes.
Der skal tilbydes bistand til forarbejdningsvirksomheder og distributører med det formål at
fremme storskalaproduktion og –distribution.
Merpriserne i produktions- og detailleddet skal
synliggøres for forbrugerne, så de kan se, hvad
merpriserne dækker over.
Forbrugernes tillid til de økologiske fødevarer skal
fastholdes og øges bl.a. gennem øget information
om produktionen og de værdier, der ligger bag.
Markedsføringen af økologien direkte fra producent
til forbruger skal styrkes gennem gårdbutikker,
indkøbsforeninger, abonnementsordninger m.m.
Markedsføringen af økologiske produkter på
eksportmarkederne skal især fokusere på
specialprodukter og på produkter, som importlandene ikke selv kan producere.

4: Økologisk jordbrug i dag
og i fremtiden
I Danmark startede de, som vi i dag betragter som
de første økologiske landmænd sidst i 1960’erne. De
var typisk byboere, der var flyttet på landet for at drive et bæredygtigt jordbrug, og de arbejdede side om
side med de 100-200 biodynamiske landbrug, der
fandtes på det tidspunkt.
I 1980’erne kom flere økologiske landmænd til,
og i 1981 etablerede de Landsforeningen Økologisk
Jordbrug med eget avlsgrundlag og regelsæt for
økologisk jordbrugsproduktion. I 1982 blev den første
økologiske landbrugsskole etableret i Danmark.
I 1982 solgte FDB de første økologiske gulerødder
i sine butikker, men udviklingen i produktion og
afsætning gik langsomt.
Fra 1987 blev det medierne og politikerne, der
især blev drivkraften i udviklingen af økologisk jordbrug. Det voldsomme iltsvind i 1986 i Kattegat med
døde hummere inspirerede til Økologiloven i 1987.
Med indførelsen af økologiloven og støtteord-

ninger blev Danmark det første land i verden, der
indførte lovgivning om og støtte til økologisk jordbrug, udvikling, forskning og information. Samtidig
blev Det Økologiske Fødevareråd4 oprettet.
Støtteordningerne betød, at det økologiske jordbrug fik fat i landmænd, der i forvejen havde en
landbrugsuddannelse og ofte havde drevet konventionelt jordbrug tidligere. Efter lanceringen af det
danske statsautoriserede Ø-mærke i 1990 og en
landsdækkende informationskampagne, begyndte
interessen for at købe de økologiske fødevarer at stige, og dermed steg også interessen fra butikshandelen og forædlingsindustrien.
1993 blev et skelsættende år for økologisk jordbrug. I et samarbejde med økologiske mælkeproducenter satte FDB prisen markant ned på økologisk
mælk. Samtidig gennemførtes en massiv reklamekampagne, der skabte en eksplosiv stigning i salg og
efterspørgsel på økologiske varer. Sideløbende kom
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der oplysninger om, at store dele af det danske
grundvand var forurenet med pesticider. På 2 år steg
efterspørgslen efter økologisk mælk fra 100.000 l til
500.000 l om ugen.
I 1995 udsendte Det Økologiske Fødevareråd
„Aktionsplan for fremme af den økologiske fødevareproduktion i Danmark“5 og i 1999 „Aktionsplan II –
økologi i udvikling“6.
Økologisk jordbrug udviklede sig således kraftigt
i 1990’erne som en reaktion på forringelserne af
naturen, miljøet og husdyrvelfærden, samt den ringe
fødevarekvalitet og fødevareskandalen med BSE.
Danmark er i dag det land i verden, hvor de økologiske fødevarer som helhed har den højeste markedsandel. Andelen udgør f.eks. omkring 10% for
gulerødder, mel og havregryn, mens den for mælk er
på 27%. Alligevel er det i dag kun omkring 1/3 af den
økologiske mælkeproduktion, der kan afsættes som
økologisk og med merpris. Det skyldes, at en meget
stor del af den mælk, der produceres i Danmark
anvendes til produktion af ost, smør, tørmælk m.v.
Både på hjemmemarkedet og eksportmarkederne
ligger salget af økologisk ost og smør m.m. stadig
lavt.
Udviklingen af økologisk jordbrug er sket i et tæt
samspil med det omgivende samfund. Det skal på
den ene side foregå på en måde, så det kan overleve
økonomisk, og på den anden side skal det leve op til
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Figur 1. Udviklingen i det økologisk
dyrkede areal i Danmark fra 1988 til
2002.

forbrugernes krav for at blive solgt. Dette har resulteret i en løbende skærpelse af de økologiske regler.
Da næsten alle kravene til den økologiske produktion fører til merudgifter for producenterne eller
til et lavere udbytte end i konventionel produktion,
er økologiske fødevarer generelt dyrere at producere
end konventionelle fødevarer. En forudsætning for,
at den økologiske produktion kan overleve er, at forbrugerne eller samfundet er villige til at betale en
merpris for den økologiske produktion, medmindre
prisforskellen udlignes gennem miljøafgifter på den
konventionelle produktion.
Økologisk jordbrug var oprindelig en idébaseret
produktion, hvor opfyldelse af målsætninger var i
centrum. For at øge afsætningen, var det imidlertid
nødvendigt at kunne mærke fødevarerne som økologiske. I Danmark er det røde Ø-mærke en statslig
garanti for, at de økologiske dyrkningsregler er overholdt. Det har ført til, at udviklingen af økologisk
jordbrug i de seneste årtier i højere grad er blevet
regelbaseret end idébaseret.
Selv om økologisk jordbrug har været under
udvikling i Danmark siden slutningen af 1970’erne,
så viser figur 1, at væksten først for alvor tog fart i
1990’erne, hvorefter den fladede ud i begyndelsen af
dette århundrede.

Succesen i udviklingen i det økologisk dyrkede areal
gennem de seneste årtier skyldes først og fremmest
det konventionelle jordbrugs manglende evne til at
opfylde forbrugernes ønsker vedrørende natur- og
miljøbeskyttelse, sundhed samt husdyrvelfærd.
Økologisk Jordbrug har foruden at være en succes i
sig selv også medvirket til betydelige ændringer i
det konventionelle jordbrug, der nu er i gang med en
omstilling for at løse netop de problemer, som økologisk jordbrug har været med til at sætte fokus på.
Økologisk jordbrug har foruden at producere fødevarer tre hovedmålsætninger, som samfundet har en
stor interesse i. Det er:
• en rigere natur og et renere miljø,
• en sundere kost og øget trivsel, samt
• en højere fødevareetik og valgmuligheder for
forbrugerne.
Hvis forbrugere, detailhandel og producenter også i
fremtiden skal foretrække økologiske produkter frem
for konventionelle, er det vigtigt at sikre, at der hele
tiden er overensstemmelse mellem det, som økologisk jordbrug kan tilbyde, og det som forbrugerne
forventer. Det kan bl.a. dreje sig om dyrkningsmetoder, miljøforhold, naturbeskyttelse, husdyrvelfærd, etik, energiforbrug og forarbejdningsmetoder.7
Styrken i det konventionelle
jordbrug består i en højere produktivitet, så det kan levere billigere fødevarer end økologisk jordbrug. Forbrugeren
skal derfor have en særlig motivation for
at vælge de dyrere økologiske fødevarer frem for de konventionelle. Motivationen kan både være en utilfredshed med de konventionelle
fødevarer og en præference for
økologiske fødevarer på grund af
kravene til den økologiske pro-

duktion, men det kan også være økologiske fødevarers bedre kvalitet, smag m.m.
Drivkraften i økologisk produktion har hidtil i høj
grad været, at mange forbrugere var utilfredse med
det konventionelle jordbrugs store forbrug af gødning og pesticider samt den ringe husdyrvelfærd.
Konventionelt jordbrug har i de senere år forsøgt at
imødekomme utilfredsheden på en række områder
ved at levere produkter, der tilgodeser forbrugerønsker, der hidtil kun var opfyldt i den økologiske produktion. Det drejer sig bl.a. om kød fra frilandssvin,
æg fra fritgående høns og senest kød fra svin, der er
fodret med GMO-frit foder. Hermed fjernes noget af
kritikken af den konventionelle fødevareproduktion,
men styrken i økologisk jordbrug er, at det er et
alternativ, der lægger større vægt på både etik,
natur, miljø, husdyrvelfærd og sundhed.
Ændringerne i konventionelt jordbrug i retning
af større natur- og miljøhensyn m.m. betyder, at forbrugernes fokus i fremtiden kan forventes i højere
grad at ligge på de goder og værdier, som økologisk
jordbrug er i stand til at levere og i mindre grad på
forholdene i den konventionelle produktion. Proble-
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mer i den økologiske produktion f.eks. med miljøhensyn og husdyrvelfærd vil så straks afspejle sig i et
faldende økologisk salg.
Den økologiske produktion bør derfor i fremtiden ikke kun overholde de økologiske regler, men
også opfylde de mål, som ligger til grund for reglerne. Det vil f.eks. ikke være nok at overholde reglerne
om husdyrvelfærd, idet forbrugerne også må have
sikkerhed for, at husdyrene trives, for at de og deres
produkter kan sælges som økologiske. Herved vil kravene til de økologiske avlere stige, men det hænger
godt sammen med, at en af landmændenes vigtigste begrundelser for at omlægge til økologisk produktion er, at det giver større landbrugsfaglige
udfordringer.
De vigtigste krav til fremtidens jordbrug vil være,
at ressourceforbruget er lavt, at det bidrager til
reduktion af udslippet af drivhusgasser, og at det
bidrager til et rent vandmiljø, en rigere natur, en høj
husdyrvelfærd og en høj fødevarekvalitet.
Den agrokemiske industri har forventninger om
en stor anvendelse af GMO’er i konventionelt jordbrug. De ønsker at gensplejse afgrøderne, så de bl.a.
kan tåle pesticider som Roundup, og de ønsker at
gensplejse husdyrene, så de bl.a. kan vokse endnu
hurtigere og producere endnu mere mælk. Denne
ændring af naturens grænser ved gensplejsning er
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både risikabel og etisk angribelig, og vil derfor kunne
føre til en øget forbrugerinteresse for økologiske
fødevarer.
Økologisk jordbrug vil således også i fremtiden
udgøre et vigtigt alternativ til konventionelt jordbrug, både inden for natur- og miljøbeskyttelse, husdyrvelfærd, fødevarekvalitet og sundhed samt etik
og natursyn.

Miljøregulering og dyrkningsregler
De sidste årtiers store fokus på landbrugets miljøpåvirkning har bl.a. resulteret i en detaljeret statslig
regulering af landbrugsproduktionen på den enkelte
bedrift samt en række tilskudsordninger, der har til
hensigt at fremme en mere miljøvenlig landbrugsdrift i forhold til specifikke mål som f.eks. reduceret
nitratudvaskning, bevarelse af vedvarende græsningsarealer og etablering af naturarealer på landbrugsjord.
Amterne er derfor blevet pålagt at udpege særligt følsomme landbrugsområder, områder med særlige drikkevandsinteresser, områder med naturværdier, økologiske forbindelseslinier etc.
Det forsigtighedsprincip og den helhedstænkning, som avlsreglerne i økologisk jordbrug er udtryk
for, medfører i mange tilfælde et mindre ressourceforbrug og en mindre negativ effekt på omgivelserne. Det fører bl.a. til en større variation af vild
flora og fauna i landskabet, sammenlignet med tilsvarende konventionelle produktionsmetoder. Dette
gælder dog ikke i alle tilfælde. Nogle økologiske
driftsformer, især grønsagsavl, kan sammenlignet
med tilsvarende konventionelle produktioner, udgøre en større risiko for næringsstoftab, hvis de gødskes med husdyrgødning, og kun en ringe del af gødningen udnyttes af grønsagerne.
Der er heller ikke noget i de økologiske regler,
som reelt sikrer, at der bliver flere naturområder i
form af småbiotoper og arealer uden for sædskiftet,
ligesom afgrødevalget på nogle økologiske bedriftstyper vil være mindre varieret end på de tilsvarende
konventionelle. Dette peger på behovet for at videreudvikle økologisk jordbrug, så det indebærer, at der
på den enkelte bedrift skal udarbejdes naturplaner
og grønne regnskaber, der kan sikre og dokumentere, at der bliver taget større hensyn til naturen og
miljøet end på de tilsvarende konventionelle jordbrug.

5: Natur- og miljøbeskyttelse
Jordbrugets forarmning af den danske natur skyldes
dels den omfattende opdyrkning og dræning af
naturområder frem til 1960’erne og dels den kraftige
intensivering af jordbrugsproduktionen, der har fundet sted siden 1950’erne. For at stoppe denne forarmning er det nødvendigt at genoprette naturen
på en del af de opdyrkede arealer, som det bl.a. er
sket i Skjern Ådalen, og at reducere jordbrugets tab
af kvælstof og anvendelse af pesticider kraftigt.
Økologisk jordbrug har som et af sine mål at
tage størst muligt hensyn til naturen og miljøet. På
økologiske bedrifter må der maksimalt udbringes
140 kg N pr. hektar pr. år i husdyrgødning og anden
kvælstofholdig gødning, mens der i konventionelt
jordbrug må udbringes væsentligt mere i en række
afgrøder. Hertil kommer kvælstoffiksering fra bl.a.
kløver, der har en stor udbredelse i økologisk jordbrug.
Konventionelt jordbrug har i de seneste år redu-

ceret tabet af kvælstof og anvendelsen af pesticider
væsentligt, og denne udvikling må forventes at fortsætte i de kommende år. Forskellen mellem konventionelt og økologisk jordbrug bliver således mindre,
hvis ikke også økologisk jordbrug reducerer sit kvælstoftab yderligere.

5.1 Naturen kvæles i kvælstof
I næsten alle naturlige økosystemer har kvælstof
siden det første liv opstod på jorden været den
begrænsende faktor både for planternes vækst og
for hvilke planter, der kan vokse der. Det har skabt
både meget artsrige og meget artsfattige plantesamfund, og det har i høj grad bidraget til den biodiversitet, som vi finder i naturen i dag på vore overdrev, heder og højmoser. Tilføres disse
plantesamfund kvælstof fra bl.a. jordbrugets ammoniakfordampning, kan andre plantearter, der ikke
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naturligt hører hjemme i plantesamfundet, nu trives
der og indvandre. Resultatet bliver, at en lang række
af de oprindelige plantearter bliver udkonkurreret
og forsvinder for altid.
Denne proces er irreversibel, så det vil ikke være
muligt at genskabe den oprindelige biodiversitet
ved at reducere kvælstoftilførslen, når ændringerne
først er indtrådt. Så jo før kvælstoftilførslen reduceres, desto større biodiversitet kan bevares.
Udvaskning af nitrat fra jordbruget er endvidere
hovedårsagen til eutrofiering af havmiljøet med iltsvind og massedød blandt bunddyr og fisk til følge.
Udvaskningen af nitrat kan samtidig forurene
grundvandet, så det bliver uegnet som drikkevand.
Økologisk jordbrug er bl.a. opstået som en protest mod det konventionelle jordbrugs store forbrug
af kvælstofgødning. Selv om tilførslen af kvælstof til
økologisk jordbrug generelt er lavere end til konventionelt jordbrug, så giver også tabet af kvælstof fra
økologisk jordbrug anledning til problemer.
På økologiske bedrifter har store tab af kvælstof
altid været et driftsmæssigt problem, fordi kvælstof
er nødvendigt for afgrødernes vækst og ikke kan
skaffes ved indkøb af kunstgødning. På de konventionelle bedrifter var store kvælstoftab ikke noget
problem fra 1950’erne og frem til 1990’erne, fordi de
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kunne erstattes af billig kunstgødning. Det blev kraftig begrænset med indførelsen af gødningsnormer i
Vandmiljøplan II. Et stort kvælstoftab er derfor nu
også et driftsmæssigt problem på mange konventionelle jordbrug, fordi det nedsætter høstudbyttet.
Undersøgelser i kvægbrug med gyllesystem har
vist kvælstoftab fra stald og lager på 8% af udskilt N,
mens det i stalde med dybstrøelse var på 23%. På svinebrug viste undersøgelserne et kvælstoftab på 13%
i stalde med gyllesystemer og på 37% i stalde med
dybstrøelse.8 Anvendelse af dybstrøelse er meget
udbredt i økologisk produktion, og det er derfor en
stor udfordring for det økologiske jordbrug at udvikle stald- og gødningssystemer, der kraftigt forbedrer
kvælstofudnyttelsen. Det vil bl.a. kunne ske ved at
kombinere dybstrøelsesstalde med gyllesystemer, så
man både opnår en høj husdyrvelfærd og et mindre
kvælstoftab.
Det konventionelle jordbrug har forbedret kvælstofudnyttelsen kraftigt siden 1980’erne, idet den er
steget fra ca. 20% til 33% af det tilførte kvælstof.
Dette er bl.a. sket ved en bedre udnyttelse af kvælstoffet i såvel foderet som husdyrgødningen. Der
sker fortsat en kraftig indsats for at nedsætte kvælstoftabet i konventionelt jordbrug både fra stalde og
ved behandling af gyllen.

Økologiske kvægbrug vil ofte kunne fordoble
udnyttelsen af kvælstoffet i husdyrgødningen, idet
de kan opnå en udnyttelse af kvælstoffet på 90%
efter behandling af gyllen i et biogasanlæg, mens
der i dag kun kræves en 45% udnyttelse af kvælstoffet i dybstrøelsen.
På økologiske kvægbrug er der konstateret store
tab af kvælstof på afgræsningsmarkerne. Der er her
behov for en bedre styring af proteinindholdet (kløverandelen) i foderet, så udskillelsen af kvælstof i
urinen kan reduceres, og dermed give anledning til
et mindre ammoniaktab og mindre udvaskning af
nitrat. Tabet kan også reduceres, hvis en større del af
gødningen afsættes i stalden og opsamles der. I
efterårsperioden bør længden af den periode i døgnet, hvor dyrene er på græs, reduceres, så mindst
mulig urin og fæces efterlades på marken med risiko
for udvaskning. Der kan endvidere forekomme betydelige tab efter ompløjning af afgræsningsmarken,
hvis sædskiftet ikke tilpasses med afgrøder, som er i
stand til at udnytte og opsamle det frigivne kvælstof. Der er her behov for en bedre vurdering af eftervirkningen af afgræsningsmarkerne for bedre at
kunne justere afgrødevalg og gødskning.
Økologiske kvægbrug, der er selvforsynende med
foder, og som har staldsystemer, hvor gødningen
hurtigt fjernes fra stalden og opbevares under forhold, hvor ammoniaktabet er minimalt, har vist sig
at have meget lave kvælstoftab.
På økologiske svinebrug er både ammoniaktabet
og kvælstofoverskuddet væsentligt større end på
konventionelle svinebrug med samme husdyrtæthed. Der er således også behov for indførelse af

staldsystemer i den økologiske svineproduktion, der
kan reducere kvælstoftabet betydeligt og samtidig
fastholde en høj dyrevelfærd. Det vil f.eks. kunne
opnås ved stalde for slagtesvin, hvor en lille del af
udearealet fungerer som gødeområde med spaltegulv og overrisling og ved at anvende gyllen til biogasproduktion. Ved produktion af smågrise på friland kan udvaskningen af kvælstof reduceres, hvis
hytterne og foderpladserne flyttes jævnligt, så gødningen bliver fordelt på hele marken.
På økologiske planteavlsbrug er tabene af
næringsstoffer generelt små, fordi tilførslen af kvælstof er væsentligt lavere end på konventionelle brug.
Der kan dog forekomme betydelige tab ved ompløjning af grøngødningsmarker, hvis disse ikke efterfølges af afgrøder eller fangafgrøder, der effektivt optager kvælstof. For at bevare såvel kvælstof som svovl
og kalium i dyrkningsjorden er det væsentligt i disse
dyrkningssystemer at have en høj andel af fangafgrøder i sædskiftet. En række af planteavlssædskifterne er imidlertid følsomme for opformering af
rodukrudt, som med den nuværende viden bedst
bekæmpes ved jordbearbejdning om efteråret med
deraf følgende risiko for udvaskning og tab af
næringsstoffer.
Især i økologisk jordbrug spiller mineralisering af
organisk bundet kvælstof en stor rolle for afgrødernes kvælstofforsyning, da der ikke anvendes kunstgødning. Det er især kvælstof, der mineraliseres
uden for vækstsæsonen, der risikerer at blive udvasket. På en jord med en stor mineralisering af kvælstof og en afgrøde med en kort vækstsæson vil der
således være en stor risiko for udvaskning af kvæl-
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stof, medmindre der etableres en fangafgrøde, der er
i stand til at optage det mineraliserede kvælstof.
Nogle afgrøder efterlader meget let omsætteligt
organisk stof med højt kvælstofindhold (f.eks. kløvergræs), mens andre afgrøder (f.eks. korn) efterlader
meget tungt omsætteligt materiale, der kan binde
uorganisk kvælstof i jorden. Kvælstoftabet kan således reduceres ved at sammensætte et sædskifte,
hvor der altid er afgrøder eller fangafgrøder til at
optage kvælstof i de perioder og efter de afgrøder,
hvor der frigøres store mængder nitrat.
Ser man på input og output af kvælstof på markniveau viser det sig, at den økologiske produktion får
en mindre andel af det tilførte kvælstof tilbage i de
høstede afgrøder end det konventionelle jordbrug.
Mens økologisk jordbrug får 32%-56% af det tilførte
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kvælstof tilbage i de høstede afgrøder, får det konventionelle jordbrug 47%-83% af det tilførte kvælstof tilbage i de høstede afgrøder. Se Tabel 1.
Den ringere tilbageførsel af kvælstof i økologisk
jordbrug skyldes, at kvælstoftilførslen i økologisk
jordbrug sker gennem kvælstoffiksering og dybstrøelse, hvor størstedelen af kvælstoffet er bundet i
plantedele og humus, og dermed utilgængeligt for
afgrøderne. I det konventionelle jordbrug sker kvælstoftilførslen hovedsagelig gennem kunstgødning
og gylle, hvor størstedelen af kvælstoffet er tilgængeligt for afgrøderne. I dybstrøelse er der således i
2002 kun et samlet krav om udnyttelse af 45% af
kvælstoffet, mens kravet er 70% for kvæggylle og
75% for svinegylle.

Tabel 1: Kvælstofbalancen på markniveau for konventionelle og økologiske brugstyper i kg N/ha/år. De konventionelle brug repræsenterer faktiske brug fra Landovervågningsoplandene i 1996, og de økologiske brug er opstillede modelbrug med forudsat god driftsledelse.9
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Ser man derimod på udvaskningen pr. ha, så er den
lavest på de økologiske brug med 19-65 kg N/ha/år
mod 32-111 kg N/ha/år på de konventionelle brug.
Kvælstofudvaskningen er for alle brugstyper mindst
på de økologiske, og det skyldes dels den lavere gødningstilførsel, og dels at der i økologiske sædskifter
indgår fangafgrøder i større omfang.
Den økologiske dyrkningspraksis med anvendelse af fangafgrøder, tilbageførsel af organisk stof
til jorden og udbredt brug af dybstrøelse medfører,
at der med tiden kan opbygges et relativt højt indhold af organisk bundet kvælstof i jorden. Dette gælder også på de konventionelle jorder, der tilføres store mængder husdyrgødning. Tabel 1 viser, at
kvælstofoverskuddet (forskellen mellem den samlede tilførsel af kvælstof og den samlede fraførsel med
afgrøderne) på alle typer økologiske brug på lerjord
og på svinebrug på sandjord er større end på de tilsvarende konventionelle brug. Årsagen er, at en større del af den tilførte kvælstof på økologiske brug er
bundet i organisk stof bl.a. husdyrgødning og i planterester fra kvælstoffikserende afgrøder. Det organisk bundne kvælstof vil imidlertid blive frigivet igen
over tid og herved enten give anledning til højere
udbytter eller til større kvælstofudvaskning. Det er

derfor usikkert, om disse typer af økologiske brug på
sigt giver en mindre kvælstofudvaskning end konventionelle brug.
Set ud fra en dyrkningsmæssig synsvinkel er et
lavt indhold af organisk stof (humus) i jorden negativt, da humus bl.a. giver en mere „levende“ jord og
en større gennemtrængelighed for afgrødernes rødder. Set ud fra en miljømæssig synsvinkel er både et
lavt og et højt humusindhold negativt, fordi et lavt
indhold giver en „død“ jord og et højt indhold giver
en jord, der frigiver store mængder næringsstoffer
om efteråret med øget risiko for udvaskning til vandmiljøet.
Sammenligningen i tabel 1 viser, at økologiske
plantebrug og kvægbrug på sandjord er de eneste
brugstyper, hvor der klart er et lavere potentiale for
kvælstofudvaskning end fra de tilsvarende konventionelle brugstyper.
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5.2 Overskud af fosfor
Siden 2. verdenskrig er landbrugsjorden år for år blevet tilført betydeligt mere fosfor, end der er fjernet
med afgrøderne. Da tabet af fosfor kun udgør en
mindre del af overskuddet, er store mængder fosfor
akkumuleret i landbrugsjorden, og de øverste 25 cm
af dansk landbrugsjord indeholder i dag totalt mere
end 2.000 kg P pr. hektar i gennemsnit, mens indholdet i det tilsvarende lag af udyrkede jorder er
omkring 1.100 kg P/ha. Den ophobede fosfor bliver
efterhånden bundet i mere utilgængelige forbindelser. Fosformængden vil dog stige mest i de lettest
tilgængelige fraktioner, fordi de kemiske reaktioner
er mange år om at komme i ligevægt. Hvis ophobningen af fosfor ændres til en udpiningssituation, vil
fosformængden falde mest i de lettest tilgængelige
fraktioner. Dette vil starte en mobiliseringsreaktion,
hvor fosforet i de tungest tilgængelige fraktioner
efterhånden søger mod mere tilgængelige fraktioner.
Et relativt lavt fosforniveau er tilstrækkeligt i
økologisk jordbrug, fordi den økologiske jord med et
relativt stort input af organisk stof giver bedre
muligheder for rodudvikling og for vækst af
mykorrhizasvampe, som kan hjælpe afgrøderne med
optagelse af fosfor.
Den overvejende del af fosforoverskuddet ophobes i pløjelaget og giver anledning til en højere fosforstatus. Kun mellem 2% og 7% af de danske jorde
har lave fosfortal under 2,0, mens over halvdelen har
høje fosfortal på over 4,0.10
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Fosfortabene sker ved udvaskning gennem jorden, overfladeafstrømning og vanderosion på jordoverfladen på skrånende arealer, ved vinderosion på
overfladen og ved brink- og bunderosion i vandløbene. De sker fortrinsvis ved nogle få, intensive og kortvarige hændelser. Forekomsten af disse hændelser er
betinget af klima, topografi, jordtype, kulturteknik
og beskyttelsesforanstaltninger.
Den høje fosforstatus på danske jorde har betydning for tabet af fosfor til vandmiljøet, idet tabet via
alle ovennævnte tabsveje øges med stigende indhold af lettilgængeligt fosfor i overjorden.
Der er signifikant større fosforoverskud på
konventionelle kvægbrug sammenlignet med økologiske.11 Beregninger af fosforoverskuddet på markniveau for en række forskellige økologiske modelbedrifter viser, at fosforoverskuddet for de opstillede
kvægbrug varierede fra 2 til 15 kg P/ha/år, især
afhængig af selvforsyningsgraden med foder. For
planteavlsbrugene varierede fosforoverskuddet fra
– 16 til + 8 kg P/ha/år, især afhængig af gødningsimporten. For svinebrugene varierede fosforoverskuddet
fra 3 til 25 kg P/ha/år, afhængig af belægningsgrad,
selvforsyningsgrad og gødningsimport.
De nuværende økologiske regler giver således
mulighed for såvel udpining som ophobning af fosfor i jorden. Ophobningen forekommer især på de
økologiske svinebrug og vil her især være på afgræsningsarealer med fritgående søer, hvor fosforet kan
blive afsat uensartet på arealet. Der er således behov
for en ændring af reglerne for økologisk svineproduktion for at forhindre ophobning af fosfor i jorden.

5.3 Økologisk jordbrug i drikkevandsområder
Forureningen af grundvandet i Danmark med pesticider er meget omfattende, idet der findes pesticidrester i ca. 50% af det nydannede grundvand. Selv
om de pesticider, der let udvaskes til grundvandet, er
forbudt, så finder man også rester af pesticider, som
det stadig er tilladt at anvende i det konventionelle
jordbrug. Det skyldes bl.a., at der altid er en risiko for
grundvandsforurening som følge af uheld, usædvanlige vejrforhold eller ikke-regelret anvendelse af pesticiderne. Et forbud mod anvendelse af pesticider i
sårbare drikkevandsområder og nær kildepladserne
vil være nødvendigt for at fjerne risikoen for forurening af drikkevandet med pesticider.
Det vil derfor være oplagt at indføre økologisk
jordbrug i sårbare drikkevandsområder og nær kildepladserne, dels fordi det ikke anvender pesticider, og
dels fordi det har potentiale for en mindre
udvaskning af nitrat. Som tidligere nævnt er der en
lavere nitratudvaskning fra netop de økologiske
kvægbrug på sandjord, hvor en stor del af de nitratfølsomme drikkevandsområder ligger.
Hvis en koordineret omlægning til økologisk
drift i forureningsfølsomme grundvandsområder
med sikkerhed skal reducere nitratudvaskningen, er
der derfor behov for at udvikle økologiske driftsformer med et særlig lavt kvælstoftab.

For at udvikle disse driftsformer, skal der især sættes
fokus på:
• brugen af afgræsningsmarker,
• udnyttelse af forfrugtsværdi i de efterfølgende
afgrøder,
• udnyttelse af kvælstof i husdyrgødning,
• samarbejdsmuligheder vedrørende sædskifte og
anvendelse af husdyrgødning mellem økologiske
planteavlsbrug og husdyrbrug,
• import af husdyrgødning til visse økologiske
driftstyper,
• den maksimale belægningsgrad, der må begrænses til f.eks. maksimalt 1 DE/ha.
Hidtidige erfaringer med at bruge bedriftens kvælstof- og fosforbalancer som indikatorer for den
potentielle miljøpåvirkning viser, at variationen
mellem bedrifter indbyrdes er større end variationen
mellem år på den samme bedrift. Desuden kan
væsentlige ændringer i bedriftens overskud af N og
P som regel forklares med ændret praksis, f.eks. øget
gødningsimport eller ændret sædskifte.
Balancerne afspejler derfor i vid udstrækning
forskelle i driftspraksis, hvorfor de som udgangspunkt kan betragtes som velegnede til en løbende
vurdering af udviklingen i bedrifternes miljøbelastning. Dertil kommer, at de internationale retningslinier for certificering af økologisk jordbrug muliggør
brugen af balancer til kontrol af økologiske bedrifter.
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5.4 Naturen i agerlandet forarmes
Der er siden 1960’erne sket en markant tilbagegang
for plantelivet på de konventionelt dyrkede marker.
Antallet af vilde plantearter er reduceret med 60%
på den enkelte mark, og mængden af levende frø i
frøpuljen er reduceret med godt 50%.
Økologisk dyrkede marker har større mængder
af markukrudt og større artsdiversitet. Der er således
fundet 5 gange højere ukrudtsbiomasse og en 2-5
gange højere tæthed af vilde planter i økologiske
kornmarker end i tilsvarende konventionelle. Totalt
fandtes der dobbelt så mange arter. Hertil kommer,
at græsukrudt udgør ca. 50% af ukrudtet i konventionelle kornmarker mod kun ca. 7% i økologiske
marker. Dækningsgraden af tokimbladet ukrudt var
12-40 gange højere i økologiske marker end i konventionelle marker, hvilket har stor betydning for de
blomster-besøgende insekter, da kun tokimbladet
ukrudt har blomster.
Det samlede udbud af planter for blomstersøgende insekter vil således være markant højere
ved omlægning til økologisk drift både med hensyn
til mængde, artsdiversitet og stabilitet over sæsonen
og med hensyn til kvaliteten for specialiserede blomsterbesøgende insekter.
Mens det i konventionelt jordbrug er herbicidanvendelsen, der gør den store forskel på ukrudtsfloraens mængde og sammensætning, så er det
inden for økologisk jordbrug kombinationen af sædskifte, afgrødevalg og de tilhørende markoperationer, der har den største betydning.
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Den lavere tilførsel af kvælstof i økologisk jordbrug kan desuden give plads til en større variation i
ukrudtsfloraen baseret på jordens naturlige beskaffenhed.

Insektfaunaen
Den første forudsætning for insekter på de dyrkede
marker er, at der er føde til deres rådighed. Når plantelivet forarmes, bliver der også mindre føde til
mange insekter. Ved omlægning til økologisk jordbrug giver det rigere planteliv også et rigere insektliv. Den almindelige opfattelse er, at bladlus og andre
skadevoldere som meldug reguleres via afgrøden
snarere end af naturlige fjender, og at de derfor er
mere hyppige i konventionelle marker med kraftig
kvælstofgødskning.
I en dansk undersøgelse blev det påvist, at kun 2
grupper insekter nemlig bladlus og vandfluer, der
begge er potentielle skadevoldere på kornafgrøden,
var hyppigere i konventionelle end i økologiske marker.12
Kort sagt så producerer økologiske marker ret
store mængder af et mere mangfoldigt plante- og
dyreliv, mens konventionelle marker producerer ret
store mængder af et temmelig fattigt plante- og
dyreliv.

Fuglelivet
Den kraftige intensivering af landbruget siden
1960’erne har ført til en markant tilbagegang for en

række af agerlandets fugle bl.a. vibe og agerhøne.
Alle de egentligt marktilknyttede fuglearter fouragerer på insekter i marken og vil derfor være begunstiget af de økologisk dyrkede markers større mængder af insektfødeemner, idet bladlus ikke er attraktiv
føde for fugle. Sanglærkens reproduktion og overlevelse er specielt i kølige og fugtige somre stærkt
begrænset af insektfødemængden, der er reduceret i
konventionelle marker på grund af pesticidanvendelsen.13 Det er antageligt årsagen til, at der i flere
undersøgelser er fundet flere sanglærker på økologiske end på konventionelle marker.
De relativt mange stub- og kløvergræsmarker i
økologisk jordbrug er endvidere vigtige fourageringssteder for både stand- og trækfugle, der er frøog planteædende.

Naturbeskyttelsesområder
Det er en del af den nationale naturbeskyttelsespolitik at sikre og fremme naturværdier i det åbne land
ud fra en helhedsorienteret og aktiv indsats og ikke
blot at beskytte særligt værdifulde lokaliteter.
Økologisk jordbrug kan udgøre et godt alternativ
til den nuværende jordbrugspraksis i forhold til
bevarelse af vild flora og fauna, fordi det ikke anvender pesticider og har et mindre gødningsforbrug.
Omlægning til økologisk drift vil kunne bidrage til at
sikre eksisterende naturværdier, ligesom der gennem en målrettet indsats vil kunne opnås en større
biodiversitet. Det vil derfor være oplagt at fremme
økologisk jordbrug i EF-habitatområder, økologiske

spredningskorridorer og jordbrugsområder med
naturinteresser som middel til at sikre og fremme
den vilde flora og fauna i sådanne sammenhængende landområder.
Det er imidlertid samtidig nødvendigt at få
udbygget økologireglerne, så de sikrer, at den enkelte økologiske bedrift inkluderer hensyn til naturværdier, vild flora og fauna i driftspraksis.
Dette kunne ske ved at indføje specifikke regler
om et vis andel af arealet med småbiotoper, ved at
synliggøre bedrifternes samspil med naturværdierne
og ved at bevidstgøre driftslederne om udviklingen i
disse.
Formuleringen af regler vil overvejende fokusere
på kvantitative forhold (% areal med småbiotoper)
frem for på de kvalitative aspekter af naturværdier
(artsvariation, oprindelighed m.v.).
Det vil derfor være mere hensigtsmæssigt at
fokusere på en bestemt (økologisk) driftspraksis gennem udarbejdelse af naturplaner, der indeholder en
kortlægning og vurdering af de naturmæssige og
kulturhistoriske værdier på den enkelte bedrift og
indsatsplaner for at fremme disse værdier. Udarbejdelse af en naturplan for bedriften bør ske i samarbejde med ejeren baseret på lokale forudsætninger
og lokal ekspertise vedrørende vigtige biotoper og
sjælden flora og fauna. Resultatet kunne f.eks. være
indsatsplaner, der sikrer en optimal pleje af halvkulturarealer, ophør med gødskning af disse, reduceret
gødskning på arealer i omdrift med særligt stort
naturpotentiale, etablering af vedvarende græs på
lavbundsjorder m.m.
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5.5 Drivhuseffekten
Drivhuseffekten er det fænomen, at kortbølget solstråling relativt let går gennem atmosfæren og
opvarmer jorden. Da jorden er koldere end solen,
returneres den absorberede energi ved en meget
længere bølgelængde end det indkomne sollys.
Vandmolekyler og andre såkaldte drivhusgasser
absorberer energi ved disse lange bølgelængder og
tilbagekaster en del af denne energi til jorden, som
herved opvarmes, indtil der opstår en strålingsligevægt. Drivhuseffekten medfører, at temperaturen på
jorden hæves ca. 36°C over, hvad den ellers ville have
været, hvilket er en af forudsætningerne for, at der
overhovedet kan være liv på jorden. Problemet er, at
menneskelige aktiviteter har medført en så stor
emission af drivhusgasser, at temperaturen på jorden hæves yderligere, så der opstår globale klimaændringer.
Drivhusgasserne er først og fremmest kuldioxid
(CO2), metan (CH4), lattergas (N2O) samt halocarboner (bl.a. CFC-gasser). Drivhusgasserne udsendes fra
mange forskellige kilder, men kuldioxidudsendelsen
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stammer især fra energiproduktion, mens udsendelsen af metan og lattergas er stærkt knyttet til
landbrugsproduktion og biologiske processer i det
hele taget.
For at begrænse klimaændringerne gøres der
internationalt store bestræbelser på at stabilisere –
og på længere sigt reducere – de globale udslip af
drivhusgasser, specielt kuldioxid. Danmark har i
Kyoto-protokollen forpligtet sig til at reducere de
danske drivhusgasudslip med 21% fra 1990 til perioden 2008-2012.
Dansk landbrug er på grund af den store produktion ansvarlig for ca. 12% af samfundets samlede
bidrag til forøgelsen af drivhuseffekten og for størstedelen af det danske udslip af metan og lattergas.
CO2, CH4 og N2O bidrog med henholdsvis 31%,
43% og 26% af landbrugets samlede emission af
drivhusgasser omregnet til CO2-ækvivalenter i
1996.15
Emissionen af metan fra dansk landbrug stammer primært fra forgæringsprocesser i vommen hos
drøvtyggere og fra husdyrgødning. Enmavede dyr
frigiver mindre mængder CH4 fra fordøjelsessyste-

Opvarmningspotentiale i forhold til kuldioxid
Landbrugets andel af de danske emissioner

Kuldioxid

Metan

Lattergas

1

21

310

3%

76%

88%

Tabel 2: De vigtigste drivhusgasser og deres opvarmningspotentiale i forhold til kuldioxid og dansk landbrugs
andel af de danske emissioner.14

merne, men pga. det store antal svin i Danmark er
også enmavede dyr årsag til en betydelig CH4-emission. Metan frigives også fra våde enge etc. Metan er
en effektiv drivhusgas, men har en relativ kort levetid i atmosfæren på kun ca. 12 år i forhold til CO2, der
effektivt holder i 50-200 år.
Den vigtigste kilde til lattergas-emission i Danmark er mikrobiel nitrifikation og denitrifikation i
jorden. Generelt fører en øget tilførsel af kvælstof til
landbrugsjord til en øget emission af lattergas, ligesom omdrift af især jorde med højt humusindhold
bevirker en øget emission af lattergas fra nedbrydning af organisk bundet kvælstof.
Økologisk jordbrug har et mindre udslip af drivhusgasser end konventionelt jordbrug, hovedsagelig
fordi det ikke anvender kunstgødning.
Drivhuseffekten fra konventionelt jordbrug fal-

der i disse år som følge af et kraftigt fald i forbruget
af kunstgødning, en forøget fodereffektivitet og en
øget produktion af biogas baseret på husdyrgødning. Det konventionelle jordbrug vil ved en øget
fodereffektivitet og anvendelse af biogasanlæg og
biobrændsler kunne komme ned på den samme eller
en lavere emission af drivhusgasser end ved en 100%
omlægning til økologisk jordbrug.16
Økologisk jordbrug bør i langt højere grad
behandle husdyrgødningen i biogasanlæg, dels for
at reducere udslippet af drivhusgasserne metan og
lattergas, dels for at reducere dets nettoforbrug af
fossil energi og endelig for at opnå en bedre udnyttelse af kvælstoffet i husdyrgødningen. Tilførslen af
organisk stof til jorden må sikres gennem dyrkning
af efterafgrøder.
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Sammenfatning
Selv om tilførslen af kvælstof til økologisk jordbrug
generelt er lavere end til konventionelt jordbrug, så
forhindrer det ikke, at der også på økologiske jorder
kan opstå store tab af næringsstoffer. Husdyrvelfærd
har vejet tungere i økologisk jordbrug end kvælstofudnyttelsen, således at mange økologiske bedrifter
har staldsystemer, der giver en væsentlig ringere
udnyttelse af næringsstofferne, end de staldsystemer, der er udbredt i det konventionelle jordbrug.
Vandmiljøplanerne har skabt et stærkt incitament
for en bedre udnyttelse af næringsstofferne i det
konventionelle jordbrug gennem nedsatte gødningsnormer og gennem krav om en stadig bedre
udnyttelse af kvælstoffet i husdyrgødningen, mens
de ikke har haft nogen særlig effekt på økologisk
jordbrugs udnyttelse af kvælstoffet.
Selv om en bedre udnyttelse af næringsstofferne
også på økologiske bedrifter umiddelbart vil vise sig
i en større produktivitet og dermed en bedre indtjening på bedriften, er udnyttelsen ikke blevet forbedret væsentligt. Der er således behov for en justering
af de økologiske regler, så effektiviteten i næringsstofudnyttelsen kan forbedres. Det kan ske gennem
driftsmæssige ændringer og gennem anvendelse af
teknologier, der kan optimere udnyttelsen af
næringsstofferne bl.a. biogasanlæg og gyllesystemer med høj husdyrvelfærd, så den økologiske produktion også i fremtiden kan være mere miljøvenlig
end den konventionelle produktion.
De nuværende økologiske regler giver mulighed
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for såvel udpining som ophobning af fosfor i jorden.
Ophobningen sker især på de økologiske svinebrug,
fordi gødningen afsættes uensartet på arealet af de
fritgående svin. Der er således behov for en ændring
af reglerne for økologisk svinehold for at forhindre
en kraftig ophobning af fosfor på dele af markerne.
Der er behov for udvikling af økologiske driftsformer med et særlig lavt kvælstoftab i kvælstoffølsomme grundvandsområder.
Der er siden 1960’erne sket en kraftig forarmning
af plante- og dyrelivet i agerlandet. Økologisk jordbrug kan udgøre et godt alternativ til det konventionelle jordbrug med hensyn til bevarelse af den vilde
flora og fauna. Det vil derfor være oplagt at fremme
økologisk jordbrug i EU-Habitatområder, økologiske
spredningskorridorer og i jordbrugsområder med
naturinteresser som middel til at fremme agerlandets vilde flora og fauna.
Økologisk jordbrug har i dag et mindre udslip af
drivhusgasser end konventionelt jordbrug, hovedsagelig fordi det ikke anvender kunstgødning. Konventionelt jordbrug vil imidlertid ved en øget fodereffektivitet og ved anvendelse af biogasanlæg og
biobrændsler kunne komme ned på det samme eller
et mindre udslip af drivhusgasser end økologisk
jordbrug, medmindre økologisk jordbrug også i langt
højere grad behandler husdyrgødningen i biogasanlæg.

6: Husdyrvelfærd
Ved husdyrvelfærd forstås, at husdyrene har optimale levevilkår i form af lys og luft, og at dyrene har
mulighed for at udfolde deres naturlige adfærd. Endvidere omfatter dyrevelfærd også forebyggelse og
minimering af forekomsten af sygdomme. Under
optimale forhold burde man derfor kunne forvente,
at en økologisk/fritgående produktion alt andet lige
også medfører bedre produkter.17
Økologisk jordbrug har som mål at give alle husdyr gode forhold, der er i overensstemmelse med
deres naturlige adfærd og behov.
Det giver sig bl.a. udslag i krav om, at der typisk
skal være dobbelt så megen plads pr. dyr i den økologiske produktion som i den intensive konventionelle
produktion for at tilgodese dyrenes naturlige bevægelsesmønstre. Husdyrene skal nemlig sikres et areal, der er så stort, at de samtidig kan stå naturligt,
lægge sig uhindret, vende sig, soignere sig, indtage

alle naturlige stillinger samt foretage alle naturlige
bevægelser.
I produktionen af økologiske slagtekyllinger må
der ikke anvendes hurtigt voksende racer, fordi deres
krop vokser så hurtigt, at deres ben ikke kan bære
dem i den sidste del af de 81 dage, som en økologisk
kylling ifølge reglerne mindst skal leve. De hurtigt
voksende racer anvendes i stor udstrækning i den
konventionelle produktion, selv om der er problemer
med benenes bæreevne inden de slagtes efter ca. 40
dage.
Endvidere er der bl.a. minimumskrav om adgang
til græsning for kvæg og søer i sommerperioden og
om adgang til udendørs areal for slagtesvin og høns
hele året.18
I konventionel husdyrproduktion er målet at producere stadig billigere fødevarer ved at øge produktiviteten og reducere forbruget af arbejdskraft. Bur-
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høns, slagtesvin på spaltegulv uden strøelse, bundne
søer og flokstørrelser på titusinder af slagtekyllinger
er eksempler på, at husdyrvelfærden er blevet forringet til fordel for øget produktivitet.
I 1980’erne opstod der en kraftig kritik af produktionsformerne og deres virkning på husdyrenes
sundhed og velfærd, og i 1990’erne er der foretaget
en række stramninger for at afbøde de værste forringelser af husdyrvelfærden.
Kritikken førte bl.a. til lovgivning om udfasning
af produktionssystemer, som giver husdyrene ringe
mulighed for at udfolde deres naturlige adfærd,
f.eks. et forbud mod etablering af produktion af æg i
bure, der ikke er stimulusberigede.19 Større bevægelsesfrihed har imidlertid givet problemer i ægproduktionen, idet det for nogle fjerkræracer har ført til
øget fjerpilning og kannibalisme. Årsagen til, at de
hakker fjerene af hinanden eller hakker hinanden
ihjel, skyldes bl.a. kedsomhed og unaturligt store
flokke, og at forædlingen af fjerkræracerne er gået
så vidt, at hønsene ikke trives under økologiske produktionsforhold.
Nye undersøgelser viser, at forholdene under
opdræt af hønsene har betydning, idet fritgående
høns, der er opdrættet under økologiske forhold,
hakker hinanden mindre og lægger flere æg end
høns, der er opdrættet under konventionelle forhold.
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De forskellige produktionstyper i
ægproduktion:
• Buræg. Hønsene lever i små bure med netbund. Plads: 17 høner/m2.
• Skrabeæg. Hønsene lever i store stalde med
dybstrøelse. Plads: Maksimalt 7 høner/m2.
Flokstørrelse maksimalt 10.000 høner.
• Æg fra fritgående høns. Hønsene har fri
adgang til hønsegård i dagtimerne. Plads:
Maksimalt 7 høner/m2. Flokstørrelse maksimalt 10.000 høner.
• Økologiske æg: Hønsene har fri adgang til
hønsegård i dagtimerne. Har som de eneste
krav om dagslys. Plads: Maksimalt 6
høner/m2 indendørs areal og minimum 4
m2 udendørsareal pr. høne. Flokstørrelse
maksimalt 3.000 høner.

Samtidig har der vist sig at være stor variation i dyrenes velfærd inden for de forskellige produktionssystemer, afhængig af den daglige pasning og overvågning.
Den gode sundhedstilstand, som er fundet i en
række økologiske besætninger, har i høj grad kunnet
forklares ud fra, hvad den enkelte landmand lagde i
det økologiske produktionskoncept.
Problemerne med overdødelighed vil således
kunne løses gennem valg af race og gennem en
udbygning af det økologiske produktionskoncept, så
det sikrer en optimal fodring, pasning og overvågning. F.eks. har tildeling af grovfoder vist en positiv
effekt på ægproduktionen og en markant lavere
dødelighed. Plantedirektoratets kontrol viser da

Økonomi contra husdyrvelfærd i konventionel produktion
Ved vedtagelsen af lov om slagtekyllinger i 2001 blev det beregnet, at en nedsættelse af den maksimale
belægning i kyllingestaldene fra 44 til 40 kg/m2 ville forøge produktionsomkostningerne med 5,5 øre pr.
kylling, hvilket svarer til 9% af kyllingeproducenternes gennemsnitlige dækningsbidrag pr. kylling. Krav
om en maksimal belægning på 36 kg/m2 ville indebære en forøgelse af produktionsomkostningerne på
12,5 øre pr. kylling, svarende til ca. 21% af dækningsbidraget pr. kylling.
Den danske kyllingeproduktion er kendetegnet ved en meget høj effektivitet, som gør det muligt at
sælge danske kyllinger på de meget konkurrenceprægede eksportmarkeder på grund af de store besætningsstørrelser, lave produktionsomkostninger og en lille fortjeneste pr. kylling. Dette betyder, at blot
mindre stigninger i produktionsomkostningerne, som ikke samtidig indebærer en værditilvækst eller
forøget produktionseffektivitet, får betydelige driftsøkonomiske konsekvenser.
Justitsministeriet konkluderede derfor, at et isoleret dansk krav om meget lave belægninger vil indebære betydelige konkurrencemæssige problemer for dansk slagtekyllingeproduktion, og at dette kan
betyde en øget import af slagtekyllinger fra lande, hvor der ikke stilles de samme krav til dyrevelfærd og
fødevaresikkerhed som i Danmark.21

også, at alvorlige fjerpilningsproblemer findes 3
gange så hyppigt i konventionelt opdrættede flokke
som i økologisk opdrættede.
De økologiske principper og regler giver således i
dag mulighed for – men ikke automatisk en garanti
for – en god husdyrsundhed og en høj grad af husdyrvelfærd i de økologiske besætninger.
Økologiske slagtekyllinger må højst opdrættes i
flokstørrelser på 4.800 stk. Der må højst være 10 dyr
eller 21 kg kyllinger pr. m2, og der skal være et udeareal på mindst samme størrelse som indearealet. I den
konventionelle slagtekyllingeproduktion er der ikke
noget loft over flokstørrelsen, men den ligger typisk
på 40.000 kyllinger. Der må i 2002 højst være 44 kg
konventionelle slagtekyllinger pr. m2 faldende til 40
kg pr. m2 i 2006.
Danske forskere vurderer, at dyrenes velfærd er
kompromitteret ved en belægningsgrad på over 20
kyllinger/m2 svarende til over 35-40 kg/m2 i perioden
før slagtning.20 Begrundelsen for at tillade fortsat
produktion under disse forhold er, at en opfyldelse af

dyrenes velfærd vil føre til lukning af den danske kyllingeproduktion, og at produktionen så i stedet ville
foregå under endnu ringere forhold i udlandet.
Økologiske slagtesvin op til 110 kg skal have
mindst 1,3 m2 indendørs areal og mindst 1 m2 udendørs areal dvs. i alt 2,3 m2. Konventionelle slagtesvin
op til 110 kg skal kun have mindst 0,65 m2, hvilket
betyder, at de stort set ikke har plads til at bevæge
sig. Økologiske slagtesvin skal i modsætning til konventionelle svin have adgang til rodematerialer f.eks.
halm, løs jord, ensilage og grøntfoder, der tilgodeser
dyrets behov for at rode og evt. grave, når de opstaldes i stisystem med tilhørende løbegård. Løbegården
skal indrettes, så gødning ikke kan nedvaskes. En del
af løbegården kan bestå af spalter.
Det høje penicillinforbrug i landbruget afspejler
bl.a. den ringe husdyrvelfærd i den konventionelle
svineproduktion. Problemet er dels en høj sygelighed
blandt smågrisene, fordi de tages for tidligt fra søerne for at øge produktiviteten, og en høj sygelighed
blandt søerne, fordi de presses til at producere flere
og flere grise. Mens smågrisene er sikret 7 uger sammen med søerne i økologisk produktion, er de kun
sikret 3 uger sammen med søerne i konventionel
produktion.22
Inden for konventionel mælkeproduktion er
både bedriftsstørrelsen og mælkeydelsen steget
voldsomt i de seneste år. Det er nu blevet et problem, at køerne bruger for megen tid på at bevæge
sig frem og tilbage mellem græsmarken og de hyp-
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pige malkninger med malkerobot i malkestalden, så
de ikke får tid til at æde tilstrækkeligt med græs.
Derfor kommer stadig færre konventionelle malkekøer på græs, men bliver fodret med høstet græs
hjemme på gården. Denne intensivering af produktionen har ført til både en stigende dødelighed og
en forringet husdyrvelfærd hos malkekøerne.
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Sammenfatning
De økologiske avlsregler tager i langt højere grad
hensyn til husdyrenes velfærd end det konventionelle jordbrug. De vigtigste velfærdsforbedringer
omfatter for de fleste husdyr mindst dobbelt så
megen plads pr. dyr og adgang til udendørs ophold.
Erfaringerne viser, at øget plads og adgang til udeareal ikke automatisk sikrer en høj husdyrvelfærd,
men at også race/forædling, tildeling af grovfoder,
beskæftigelse med fødesøgning m.m. har betydning.
Eksempler på ringe husdyrvelfærd trods overholdelse af de økologiske regler skader afsætningen af
økologiske produkter og hindrer offensive afsætningsfremstød baseret på husdyrvelfærd. Der er
således behov for en udbygning af de økologiske
avlsregler, så der i tilfælde af problemer med husdyrvelfærd skal udarbejdes en handlingsplan, der både
sikrer, at der hurtigt genskabes en høj husdyrvelfærd, og at produktioner med ringe husdyrvelfærd
ikke afsættes som økologiske.
Den højere husdyrvelfærd i økologisk jordbrug
medfører betydelige omkostninger for de økologiske
producenter, og bidrager derfor væsentligt til merprisen på animalske økologiske produkter. Mulighederne for på kort sigt at mindske prisforskellen ved
at skærpe kravene til husdyrvelfærd i den konventionelle danske produktion er påvirket af, at husdyrvelfærden hos de danske avleres konkurrenter på
verdensmarkedet ofte er endnu ringere, og at bevaring af den internationale konkurrenceevne har stor
vægt i den danske landbrugslovgivning.
Der er således behov for både en international
og en national indsats for at forbedre husdyrvelfærden i det konventionelle jordbrug. Det økologiske
jordbrug har bl.a. en vigtig opgave i at udvikle den
økologiske slagtekyllingeproduktion, så den på samme tid både kan øge sin markedsandel og skabe pres
for en forbedret husdyrvelfærd i den konventionelle
produktion.

7: Fødevarekvalitet og sundhed
Den grundlæggende idé med økologisk jordbrug og
forarbejdningen af økologiske fødevarer er, at fremstille sunde fødevarer på en bæredygtig måde.
De økologiske landmænd har ikke de sprøjtemidler til rådighed, som den konventionelle landmand
har. Og de har meget skrappe begrænsninger på
hvilke tilsætningsstoffer, der må anvendes i forarbejdningen af de økologiske fødevarer. Det giver en
mindre risiko for at indtage sundhedsskadelige
kemikalier ved køb af økologiske fødevarer.
Omkring 2% af danske allergibørn (svarende til
under 0,5% af alle danske børn) lider af intolerance
over for tilsætningsstoffer. Økologiske fødevarer vil i
kraft af et lavere indhold af tilsætningsstoffer medvirke til en lavere forekomst af fødevareintolerance.
I økologiske fødevarer må der kun anvendes 38 af
de 350 tilsætningsstoffer, der er tilladt i de konventionelle fødevarer. I økologisk marmelade er det for
eksempel tilladt at tilsætte fortykningsmidlet pek-

tin, der sikrer, at marmeladen får en fast konsistens.
Og det er tilladt at tilsætte ascorbinsyre i økologisk
mel ligesom i konventionelt mel for at forbedre dets
evne til at hæve.
Hverken kunstige eller naturlige stoffer må bruges i økologisk produktion med det formål alene at
give fødevarerne farve, dels for at sikre, at forbrugerne får „ærlige varer”, der ikke er gjort kunstigt smukke med farvestoffer, og dels for at reducere risikoen
for allergi og andre sundhedsskadelige virkninger til
et absolut minimum.23
En anden central målsætning inden for økologisk
jordbrug er at producere fødevarer af optimal ernæringsmæssig kvalitet. Dette mål nås bl.a. ved ikke at
forcere afgrødernes vækst ved kraftig gødskning.
Kvælstoftilførslen er generelt lavere i økologisk
end i konventionel planteproduktion. Økologiske
planteprodukter – i særlig grad bladgrønsager – har i
kraft af mindre kvælstoftilførsel 5-40% højere ind-

Fokus på økologisk jordbrug • 31

hold af tørstof, tenderer til at have et højere C-vitamin indhold og har et ca. 50% lavere indhold af
nitrat end konventionelle produkter. Alle disse forhold må betragtes som positive set ud fra en sundhedsmæssig synsvinkel. Omvendt vil lavere kvælstoftilførsel til korn reducere proteinindholdet. Der
vil imidlertid være betydelige forskelle fra producent
til producent alt efter hvilke kornsorter, der dyrkes,
og hvor kraftigt de gødskes. Konventionelt jordbrug
har dog tilnærmet sig økologisk jordbrug med hensyn til bl.a. kvælstoftilførsel efter indførelsen af reducerede gødskningsnormer i Vandmiljøplan II.
Hidtil er der kun i meget begrænset omfang
udviklet plantesorter, husdyrracer og dyrkningsme-
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toder m.m., der tager udgangspunkt i det økologiske
produktionssystem. Det er et problem, blandt andet
fordi de plantesorter og dyreracer, der klarer sig optimalt under konventionelle forhold, ofte viser sig at
have uhensigtsmæssige egenskaber i det økologiske
produktionssystem. Der er således behov for et
internationalt udviklingsarbejde omkring udvikling
af plantesorter, husdyrracer og dyrkningsmetoder
m.m., der er tilpasset det økologiske produktionssystem.
Vegetabilske fødevarer indeholder ikke alene
næringsstoffer i traditionel forstand, men også en
lang række andre naturlige stoffer med biologisk
aktivitet, som ikke er nødvendige for planternes
vækst. Disse ikke-næringsstoffer kaldes også sekundære stoffer, og omfatter bl.a. farve- og aromastoffer
og en del af de stoffer, der indgår i planternes forsvar

mod angreb af sygdomme og skadedyr. En række af
de sekundære stoffer formodes at have en forebyggende effekt mod kræft og hjerte-karsygdomme. Da
de dyrkningsmæssige forskelle mellem økologisk og
konventionel produktion medfører et højere indhold
af sekundære stoffer i økologiske produkter, er der
en forventning om, at økologiske produkter er sundere end de konventionelle, men der foreligger ikke
dokumentation herfor.
Der foreligger en del dyreforsøg, som har belyst
effekten af økologiske og konventionelle foderstoffer på dyrs frugtbarhed og formeringsevne. Resultaterne peger på en gavnlig effekt af økologiske fødevarer på forplantningsevnen hos dyr, mens der ikke
er dokumentation for, at dette også gælder for mennesker.
Animalske produkters indhold af næringsstoffer
m.m. påvirkes af det foder, som de lever af. Amerikanske undersøgelser har således vist, at mælk fra
køer på græs kan have op til 5 gange så meget CLA
(conjugated linoleic acid) i mælken som traditionelt
fodrede køer. Det må tilsvarende forventes, at indholdet af A-vitamin og phytoøstrogener vil være forøget i mælk fra køer fodret med græsmarksprodukter, der er vigtige A-vitaminkilder, og specielt

kløvergræs, der medfører et forøget indhold af phytoøstrogener.24 CLA, A-vitamin og phytoøstrogener
angives alle at have en forebyggende effekt over for
adskillige sygdomme bl.a. kræft. Der er således gode
grunde til at antage, at økologisk mælk kan have et
højere indhold af stoffer med sygdomsforebyggende
effekt end konventionel mælk, eftersom græs og
især kløvergræs udgør en større andel af deres foder.
Økologisk fødevareforbrug kan også påvirke
sundheden mere indirekte via ændringer i kostsammensætningen som følge af et anderledes fødevareudbud og en omprioritering mellem vegetabilske
og animalske fødevaregrupper. Kostsammensætningen kan ændre sig dels på grund af praktiske forhold som lavere forarbejdningsgrad, højere pris og
præference for lokaldyrkede sæsonvarer, og dels på
grund af den økologiske tankegang om at miljøhensyn og etiske krav til en bæredygtig udvikling medfører et mindsket forbrug af kødprodukter og et øget
forbrug af vegetabilske produkter. Den økologiske
forbrugers kostsammensætning kan således have
betydelige og positive sundhedsmæssige konsekvenser.

7.1 Etisk fødevarekvalitet
I vor tids overskudssamfund handler fødevarekvalitet for forbrugerne ikke kun om fødevarernes ernæringsmæssige kvalitet, men også om deres „etiske“
kvalitet.
Begrebet sundhed omfatter langt mere end
fødevarernes kvalitet. Den „etiske“ kvalitet har også
stor betydning for sundheden. WHO definerer sundhed, som en tilstand af fuldkommen legemlig, sjælelig og socialt velvære og ikke blot som fravær af sygdom og gener.
Denne definition betyder, at menneskelig sundhed ikke blot kan vurderes ud fra sygelighed og
dødelighed, men også må tage graden af fysiologisk,
psykisk og social trivsel i betragtning. Sundhed er
således en tilstand hos mennesker, der kan udvikle
sig i en mere positiv og optimal retning. Definitionen tilsiger også, at menneskelig sundhed ikke alene
kan vurderes på et biomedicinsk grundlag. Velvære
hos mennesker har således både sociale, psykiske og
fysiologiske dimensioner. Disse betragtninger harmonerer i vid udstrækning med sundhedsopfattelsen inden for den økologiske bevægelse.
For mange forbrugere er den moderne, industrialiserede fødevareproduktion meget uoverskuelig.
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Sammenfatning

Råvarer, som er produceret under ukendte forhold i
vidt forskellige lande, bliver fragtet over store afstande, købt og videresolgt mange gange og til sidst
opblandet med tilsætningsstoffer, som man ikke kender. Resultatet er, at det kan være svært at have tillid
til sådanne fødevarer. Med andre ord handler fødevaresikkerhed også om tillid til produktionssystemet,
herunder forarbejdning, distribution m.m.
Samfundsvidenskabelige undersøgelser af forbrugere i industrialiserede lande viser en udbredt
bekymring om og mistillid til landbrugets og industriens produktionsmetoder og til fødevarerne. Deres
bevidsthed om, at de konventionelle fødevarer er produceret på en måde, der truer naturen og miljøet,
sundheden eller husdyrvelfærden forringer den
psykiske trivsel. Dette forhold forstærkes af den
manglende direkte kontakt mellem køber og sælger i
indkøbssituationen, som betyder, at forbrugeren
overlades til selv at vurdere varernes kvalitet. Både
sociologiske og psykologiske undersøgelser peger på,
at indkøbsarbejdet på denne baggrund kan opleves
psykisk belastende og give anledning til en nagende
fornemmelse af utryghed. Indkøb af økologiske fødevarer kan derfor medføre en forøget tryghed.25
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Undersøgelser viser, at økologisk jordbrug har et
stort potentiale i at kunne forbedre såvel fødevarekvaliteten som sundheden. De væsentligste potentialer for fødevarekvalitet og sundhed ligger i det lavere gødskningsniveau og det lavere forbrug af
tilsætningsstoffer i økologisk jordbrug. Hertil kommer en ændret kostsammensætning, idet folk, der
spiser økologiske fødevarer, ofte indtager mindre kød
og mere frugt og grønt end folk, der spiser konventionelle fødevarer. Dette er medvirkende til en sundere kost. Endelig giver det økologiske jordbrug en
øget tryghed hos forbrugerne i forhold til den måde,
fødevarerne er produceret på, idet der i den økologiske produktion tilstræbes – og ofte er – en bedre
kontakt mellem producent og forbruger.
Det er derfor vigtigt, at økologisk jordbrug fokuserer mere på de sundhedsmæssige og etiske aspekter både i produktionen og i markedsføringen.
For at udnytte potentialet for økologisk jordbrug
optimalt er det vigtigt, at økologisk jordbrug får
adgang til plantesorter og husdyrracer, der er tilpasset økologiske produktionsforhold, og at der forskes i
dyrkningsmetoder, der fremmer fødevarekvaliteten.
De sundhedsmæssige fordele vil kunne udnyttes,
bl.a. ved at skoler, hospitaler, institutioner og virksomheder omlægger deres køkkener og kantiner fra
konventionelle til økologiske fødevarer.

8: Etik og natursyn
Jordbrug er et centralt led i samspillet mellem menneske, natur og miljø, og mange af vores handlinger
over for natur og miljø indgår i jordbrugets praksis.
Derfor er jordbruget et vigtigt element i spørgsmålet om beskyttelse af natur og miljø.
Økologisk jordbrugs målsætninger og regler er
udtryk for en naturopfattelse og et værdigrundlag,
der indebærer en særlig etik – en særlig måde at
handle på over for natur og miljø.26
Det er en grundlæggende opfattelse i den økologiske bevægelse, at mennesket er en integreret del
af naturen, og at miljøets sundhed og menneskets
sundhed derfor er to sider af samme sag.
Der er flere etiske bevæggrunde til at tage hensyn til naturen. Det kan være naturens erkendte nytteværdi, det kan være en potentiel nytteværdi i fremtiden, og det kan være naturens værdi i sig selv.
Udover en etisk begrundet hensyntagen til natur

og miljø kan der være æstetiske værdier i naturen,
som vi ønsker at tage hensyn til. Et eksempel er
naturindholdet og de landskabelige værdier i de
sten- og jorddiger, der i sin tid blev etableret for at
beskytte skoven mod husdyrenes græsning. Der er
mange, der ønsker disse levesteder bevaret for at
opretholde naturrigdommen og kulturlandskabet
– simpelthen fordi de tillægger dette æstetisk værdi
og mener, at naturens mangfoldighed og kulturhistoriske landskaber i sig selv bidrager til deres livskvalitet.
Økologisk jordbrug betragter naturen som en
helhed med sin egen værdi. Dette kan opfattes på
den måde, at vi skal tage etiske hensyn til naturen
for dens egen skyld – fordi naturen har en egenværdi.
Det betyder, at vi ikke bør handle alene ud fra,
hvilken nytteværdi naturen har for mennesker. I økologisk jordbrug lægges der vægt på økosystemernes
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skrøbelighed, og hensyn til natur, miljø og husdyrvelfærd m.m. vejer tungere end produktionens størrelse.
Det konventionelle jordbrug opfatter ikke mennesket som en del af naturen, men som stående
uden for naturen. Jorden og husdyrene betragtes
som produktionsmidler, som skal give maksimalt
udbytte. At tage hensyn til natur, miljø og husdyrvelfærd er ikke nogen selvfølge i det konventionelle
jordbrug.
Det konventionelle jordbrug anvender ofte hensyn til verdens sultende befolkninger og naturbevarelse som et argument for at maksimere landbrugsproduktionen på bekostning af natur, miljø og
husdyrvelfærd.
Den høje landbrugsproduktion i den rige verden
gavner imidlertid ikke de sultende mennesker i ulandene, da sultproblemet først og fremmest skyldes
manglende købekraft hos verdens fattigste. En øget
landbrugsproduktion i den rige verden vil blot presse
verdensmarkedspriserne på fødevarer endnu længere ned til skade for udviklingen af både jordbruget
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og samfundene i verdens fattigste lande. Og uden
udvikling i verdens fattigste lande løses sultproblemerne ikke.
I dag er hverken det økologiske eller det konventionelle jordbrug i den rige verden fokuseret på at
skulle producere føde til verdens sultende
befolkninger. Hvis det var tilfældet, ville både det
økologiske og det konventionelle jordbrug kunne
producere føde til langt flere mennesker pr. ha end i
dag. Det kunne ske ved at dyrke afgrøder til direkte
menneskeligt konsum på en større del af landbrugsarealet end de nuværende ca. 20%. Og det ville
kunne ske uden at forarme naturen og miljøet.
Også hensynet til naturbevarelsen bliver
anvendt som argument for at maksimere landbrugsproduktionen på bekostning af naturen, miljøet og
husdyrvelfærden. Inddragelse af naturområder til
landbrugsformål i ulandene skyldes imidlertid ofte
mangel på andre indtægtsmuligheder for befolkningen, og at den eksisterende landbrugsjord ikke
dyrkes på en bæredygtig måde. Fremme af økologiske dyrkningsprincipper i ulandene vil således kunne

sikre en bevaring af frugtbarheden på de eksisterende landbrugsarealer og dermed mindske behovet for
at inddrage nye arealer til jordbrug i fremtiden.
Fremme af økologisk jordbrug vil også indirekte
gavne naturen og miljøet ved at påvirke det konventionelle jordbrug i en mere bæredygtig retning, og
økologisk jordbrug vil i store dele af ulandene kunne
føre til højere udbytter end de nuværende
dyrkningsmetoder.
Målsætningen for økologisk jordbrug udtrykker
de værdier, som de økologiske jordbrugere forfølger i
deres produktion, men er også en form for varedeklaration for økologiske fødevarer. Ved at købe økologiske fødevarer får man som forbruger en garanti for,
at der i produktionen er taget en række grundlæggende hensyn til bl.a. miljø, natur og husdyrvelfærd.
Forbrugere og samfund vil givetvis også have en
forventning om, at den økologiske bevægelse fortsat
vil udvikle økologisk jordbrug på en måde, der gør, at
de etiske målsætninger opfyldes i endnu større
omfang. Det konventionelle jordbrug har imidlertid
også læst skriften på væggen og er gået i gang med
at udvikle produkter, der har til formål at tilgodese
forbrugernes etiske holdninger f.eks. kød fra frilandsgrise og fra husdyr fodret med GMO-frit foder.
Såfremt økologisk jordbrug også i fremtiden skal
være et attraktivt alternativ til konventionelt jordbrug, må de etiske mål derfor forfølges yderligere og
forståelsen for de værdier og principper, som ligger
bag målsætningerne, udvikles og videreformidles til
forbrugerne.
Det lavere udbytte i økologisk produktion giver
foruden en række miljømæssige gevinster også en
mindre overskudsproduktion af fødevarer i den rige
verden. Overskudsproduktionen er hidtil blevet solgt
på verdensmarkedet til priser, der ligger langt under
produktionsomkostningerne, og det har i mange tilfælde været til stor skade for udviklingen af landbruget i ulandene. Et lavere udbytte i den rige verden
forbedrer således ulandenes muligheder for at øge
deres eksportindtægter og dermed for at bekæmpe
sult og fattigdom.

Økologisk jordbrug medfører, at en stor del af de
miljømæssige og dyreetiske omkostninger internaliseres i driftsomkostningerne og dermed i den pris,
som forbrugerne betaler. Det er ud fra en samfundsøkonomisk betragtning godt, at markedsprisen
afspejler de reelle omkostninger. Prisen på konventionelle fødevarer burde derfor også afspejle de miljømæssige omkostninger, som bl.a. forbruget af gødning og pesticider påfører samfundet.
Forbrugerne er i stigende grad opmærksomme
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på dette, idet det ikke længere kun er selve produktets kvalitet, men også den bagvedliggende produktionsproces, der i stigende grad er forbrugernes
fokus. I den internationale forskning er det således
påvist, at „bløde“ værdier får en stadig større vægt
frem for de „hårde“ økonomiske. Det er ligeledes
påvist, at denne trend er stabil.27
Dermed er der god grund til at antage, at forbrugerne i stigende omfang vil være motiverede for at
efterspørge økologiske fødevarer.
Det må imidlertid ikke overses, at merprisen har
betydning for den videre udbredelse af økologiske
fødevarer. Skal merprisen reduceres, kan det principielt ske på to måder. Enten ved at de økologiske
fødevarer bliver billigere, eller ved at de konventionelle bliver dyrere. Udviklingen går i retning af stadig billigere fødevarer i EU ved afskaffelse af EU’s
mindstepriser og handelsbarrierer. Det kan føre til
en øget prisforskel mellem konventionelle og økologiske fødevarer og lægge pres på de økologiske
regler af rent overlevelsesmæssige grunde. Det er
derfor vigtigt, at udviklingen af jordbruget ikke alene baseres på markedsmekanismer, men også på en
miljø-, landbrugs- og sundhedspolitik, der understøtter samfundets interesser omkring etik, husdyrvelfærd, sunde fødevarer samt beskyttelse af natur og
miljø.
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Økologisk jordbrug indebærer en særlig etik – en
særlig måde at handle på over for natur og miljø.
Mennesket opfattes som en integreret del af naturen, og miljøets sundhed og menneskets sundhed er
derfor to sider af samme sag.
Konventionelt jordbrug opfatter mennesket som
adskilt fra naturen, så hensyntagen til natur, miljø og
husdyrvelfærd er ikke en selvfølge.
Det konventionelle jordbrug anvender ofte hensynet til verdens sultende befolkninger og naturbevarelse som argument for at maksimere landbrugsproduktionen på bekostning af natur, miljø og
husdyrvelfærd. Den høje landbrugsproduktion i den
rige verden gavner imidlertid ikke de sultende mennesker i den fattige verden, men skader tværtimod
udviklingen af landbrugsproduktionen i den fattige
verden.
Fremme af økologiske dyrkningsprincipper i
ulandene vil kunne forøge udbyttet og frugtbarheden på de eksisterende landbrugsarealer og dermed
mindske behovet for nye landbrugsarealer.
Der er en klar tendens til, at „bløde“ værdier får
en stadig større vægt for forbrugerne frem for de
„hårde“ økonomiske. Der er derfor god grund til at
antage, at forbrugerne i stigende omfang vil være
motiverede for at efterspørge økologiske fødevarer.
Udviklingen af det økologiske jordbrug bør dog ikke
alene baseres på markedsmekanismer, men også på
en miljø-, landbrugs- og sundhedspolitik, der understøtter samfundets interesser i et rent miljø, en rigere natur, en høj husdyrvelfærd og sunde fødevarer.

9: Hvordan kan afsætningen af
økologiske fødevarer fremmes?
De afgørende faktorer for afsætningen af økologiske
fødevarer er:
•
•
•
•
•
•

forbrugernes tillid til og præference for de økologiske fødevarer,
forbrugernes mistillid til de konventionelle fødevarer,
forbrugernes vilje til at betale en merpris for de
økologiske fødevarer og merprisens størrelse,
udvikling af en grøn indkøbspolitik i offentlige
og private virksomheder,
udvikling af en grøn skatte- og afgiftspolitik, og
løbende produktudvikling herunder af specialprodukter af høj kvalitet.

Hovedårsagen til økologisk jordbrugs vækst i de
seneste årtier har været forbrugernes mistillid til det
konventionelle jordbrug bl.a. på grund af et stort forbrug af pesticider og gødning, brug af vækstfrem-

mere samt et stort medicinforbrug og ringe husdyrvelfærd. Der er i de seneste år sket en væsentlig
reduktion i både pesticidforbruget og gødningsforbruget, anvendelsen af vækstfremmere er ophørt, og
der er på visse områder sket forbedringer i husdyrvelfærden. Disse forbedringer indgår i dag som et
positivt element i forbrugernes bevidsthed omkring
det konventionelle jordbrug. Hertil kommer, at det
konventionelle jordbrug er begyndt at markedsføre
produkter rettet mod de kritiske forbrugere f.eks.
kød fra dyr på friland og kød fra svin fodret med
GMO-frit foder.
Det har været medvirkende til, at salget af økologiske fødevarer er stagneret i de sidste par år, selv
om det konventionelle jordbrug fortsat forurener
grundvandet og naturen med pesticider og kvælstof
og har en ringe husdyrvelfærd.
Det spiller også en rolle, at økologernes kritik af
det konventionelle jordbrug stort set er ophørt, fordi
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de fleste økologiske landmænd i dag føler et større
fællesskab med de konventionelle landmænd end
med økologerne i Økologisk Landsforening.
Det kan derfor i nogle tilfælde være svært for de
forbrugere, der generelt er kritiske over for det konventionelle jordbrug, at se en klar forskel mellem
økologisk og konventionelt jordbrug, og det svækker
afsætningen af økologiske produkter.
Der er behov for en bedre formidling af, hvad
økologisk jordbrug egentlig står for, således at økologisk jordbrug kommer til at fremstå som et reelt produktionsalternativ til det konventionelle jordbrug og
ikke blot som en produktionsform, der overholder en
række mere eller mindre gennemskuelige regler.
Behovet for at fremstå som et reelt produktionsalternativ vil stige i de kommende år i takt
med, at det konventionelle jordbrug tager større
hensyn til natur, miljø og husdyrvelfærd. Forskellen
skal tydeliggøres, ved at økologisk jordbrug bl.a.
udarbejder naturplaner for bedrifterne, minimerer
ressourceforbruget og dokumenterer en høj husdyrvelfærd.
En afgørende forudsætning for at kunne fremme
afsætningen af økologiske fødevarer er, at forbrugernes tillid til de økologiske fødevarer fastholdes og
forøges, og at forskellene mellem økologisk og konventionel produktion er meget synlige for forbrugerne.
Økologisk jordbrugs udvikling har bl.a. været
mulig, fordi det har været tilladt bl.a. at anvende
konventionelt foder og husdyrgødning i begrænsede mængder og til at anvende konventionelt
opdrættede husdyr i produktionen efter en kort
omlægningsperiode. Disse tilladelser forsvinder i
nær fremtid, således at økologisk jordbrug bliver
mere selvbærende.
Det er endvidere af stor betydning for afsætningen af økologiske fødevarer, at økologisk jordbrug
lever op til såvel de økologiske målsætninger som
forbrugernes forventninger. Troværdigheden omkring den økologiske produktion bør derfor styrkes
for at fastholde og forøge forbrugernes tillid til de
økologiske fødevarer.
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Den økologiske produktions troværdighed bør bl.a.
styrkes ved:
• En større åbenhed og gennemskuelighed i den
økologiske produktion og afsætning.
Forbrugeren skal have langt bedre information
om produktionsforholdene i økologisk jordbrug
både generelt og på den bedrift og virksomhed,
hvor det pågældende produkt er produceret og
forarbejdet. Det vil relativt simpelt kunne ske
ved, at de økologiske fødevarer påføres producentens navn, og at hver producent og forarbejdningsvirksomhed har en hjemmeside med oplysninger om produktionsforholdene. På den måde
vil økologisk jordbrugs nærhedsprincip kunne
opfyldes, selv om produktionen foregår langt fra
forbrugeren.
•

Udvikling af et mere forenklet og principielt
koncept for økologisk produktion.
Det skal stå lysende klart for forbrugeren, hvad
forskellen er mellem et økologisk og et konventionelt produkt. Forskellen skal fremhæves gennem klare målsætninger, der er udmøntet i relativt få og enkle regler, bl.a.:
• Der anvendes ikke kunstgødning, pesticider
og GMO.
• Husdyrene kommer på græs og får grovfoder.
• Ekstensiv husdyrproduktion (f.eks. maksimalt
1 DE/ha).
• Alt foder og gødning og alle husdyr er af økologisk oprindelse.
• Høj husdyrvelfærd i al økologisk produktion.
• Forlænget tilbageholdelsestid ved medicinering.

•

En større gennemsigtighed i priserne på fødevarer.
Det skal synliggøres for forbrugerne, hvad der er
årsag til merprisen på økologiske fødevarer, og
hvad forskellige hensyn til natur, miljø og husdyrvelfærd koster. Det kunne f.eks. være en god
ide at oplyse forbrugerne om, hvilken pris
og/eller merpris i forhold til konventionelle produkter, som producenten har modtaget for råvaren. Da der er ret snævre grænser for, hvor høj en
merpris mange forbrugere er villige til at betale,
er økologerne i nogle produktioner nødt til at

betjene sig af en vis grad af storskalaproduktion
for at kunne leve af produktionen. Det vil i den
forbindelse være vigtigt at inddrage forbrugerne
i debatten om, hvordan vi både får en økologisk
og en økonomisk bæredygtig produktion.
Prisforskellen mellem økologiske og konventionelle
fødevarer har i dag stor betydning for afsætningen,
og kan både skyldes manglende evne og manglende
vilje hos forbrugerne til at betale en merpris. Manglende evne kan helt eller delvis neutraliseres ved
kostomlægninger, hvor mængden af de dyre fødevarer som f.eks. kød reduceres til fordel for billigere
fødevarer som grøntsager og mælkeprodukter.
Manglende vilje til at betale en merpris kan bl.a.
skyldes, at forbrugeren ikke føler sig overbevist om,
at produktet er merprisen værd.

9.1 Produktudvikling
Produktudvikling er en forudsætning for, at de økologiske produkter kan bevare og øge deres markedsandel. Det er vigtigt, at produktudviklingen sker med
udgangspunkt i det økologiske kvalitetsbegreb, der
omfatter renhed, gennemskuelighed, etik, sundhed
og miljøhensyn, og at produktets „livshistorie“ indgår i salget.
Der er bl.a. behov for nye produkter, som i højere
grad er tilpasset forbrugernes hverdag f.eks. friske
færdigretter og halvfabrikata, hvor kvaliteten stadig
er i top.
Der er behov for at udvikle både spise- og smagskvaliteten og den visuelle kvalitet gennem hele produktionsprocessen lige fra forædling af afgrødesorter og husdyrracer til markedsføringen af det færdige produkt i butikkerne, da det i høj grad har
betydning for viljen til at betale en merpris. Der er
endvidere behov for udvikling af specialprodukter,
som vil være velegnet til eksport, uden at det svækker
udviklingen af økologisk jordbrug i importlandene.
Nærhedsprincippet i økologisk jordbrug taler
imod eksport, fordi det alt andet lige er bedst, at
fødevarerne produceres så tæt ved forbrugerne som
muligt. Det er et vigtigt princip at fastholde, da der
samlet set vil være meget store fordele forbundet

med, at økologisk jordbrug udvikles i alle lande, frem
for at enkelte lande specialiserer sig i økologisk produktion og udkonkurrerer de øvrige landes økologiske producenter. På den anden side er der en stor
grad af international arbejdsdeling, som ikke kan
forventes at blive mindre i fremtiden. Hvis forbrugerne alligevel køber importerede produkter, kan de
ligeså godt købe dem økologisk. Her kan Danmark
også være med til at plante ideen om økologisk produktion i lande, hvor denne idé står meget svagt.
Men man skal være klar over, at der kan være tale
om en overgangsperiode, idet netop de potentielle
økologiske kunder ofte vil foretrække lokalt producerede varer.

9.2 Grøn indkøbspolitik
Indkøb af økologiske fødevarer bør indgå i såvel private som offentlige virksomheders grønne indkøbspolitik. Ved at indkøbe økologiske fødevarer opnår
virksomheden at få en sammenhængende miljøprofil, der både omfatter virksomhedens egen produktion og dens indkøb.
For offentlige myndigheder skabes der sammenhæng mellem, hvad de selv gør, og hvad de stiller
krav om eller opfordrer borgere, virksomheder og
jordbruget til at gøre. Når offentlige myndigheder
gør en stor indsats for at afvikle pesticidforbruget på
egne arealer, stiller krav om økologisk drift ved bortforpagtning af landbrugsjord og opfordrer borgerne
til ikke at bruge sprøjtegift på deres egne arealer, så
giver det sammenhæng i indsatsen selv at prioritere
økologiske fødevarer i egne institutioner og køkkener. Det er et klart signal at sende til borgerne, og
det er med til at skabe afsætning for økologiske produkter.
Indkøb af økologiske varer sender også nogle klare signaler til medarbejderne om at tænke i sammenhænge og tage vare på de ressourcer, som de
har ansvar for. Anvendelse af økologiske fødevarer
kræver desuden større eftertanke i det daglige og
engagement af den enkelte medarbejder.
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9.3 Grøn skatte- og afgiftspolitik
En grøn skatte- og afgiftspolitik bør indgå som et
middel til at fremme et mere bæredygtigt jordbrug.
Grønne afgifter på pesticider vil bidrage til at fjerne
det pesticidforbrug, som kun lige kan betale sig på
bedriftsniveau, men som ikke kan betale sig samfundsøkonomisk, når udgifterne som følge af grundvandsforurening og naturforringelser regnes med.
En nedsættelse af momsen på økologiske fødevarer vil være en måde, hvorpå samfundet kan kompensere økologisk jordbrug for omkostninger ved at
tage større hensyn til natur, miljø og husdyrvelfærd
end det konventionelle jordbrug.
En grøn skatte- og afgiftspolitik bør gennemføres både på nationalt og internationalt plan. For at
undgå tab af konkurrenceevne over for resten af verden, kan indtægterne fra afgifterne tilbageføres til
jordbruget bl.a. gennem støtte til nedsættelse af
pesticidforbruget ved hjælp af rådgivning og teknologiudvikling eller til nedsættelse af den generelle
erhvervsbeskatning.
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Hovedårsagen til væksten i økologisk jordbrug i de
seneste årtier har været forbrugernes mistillid til det
konventionelle jordbrug. Denne mistillid er faldende,
bl.a. fordi det konventionelle jordbrug er begyndt at
markedsføre produkter rettet mod de kritiske forbrugere bl.a. kød fra svin fodret med GMO-frit foder.
Derfor er der behov for en bedre formidling af, hvad
økologisk jordbrug egentlig står for og for en styrkelse af troværdigheden omkring den økologiske
produktion.
Der skal være en større åbenhed og gennemskuelighed i den økologiske produktion f.eks.
omkring produktionsforholdene på den enkelte
bedrift og virksomhed.
Der skal udvikles et mere forenklet og principielt
koncept for økologisk produktion, så forskellen
mellem et økologisk og et konventionelt produkt
står mere klart for forbrugeren.
Der skal være større gennemsigtighed i priserne
på økologiske varer, så forbrugerne kan se, hvad merprisen dækker over.
Produktudvikling er nødvendig, for at de økologiske produkter kan bevare og øge deres markedsandel, men det er vigtigt, at den sker med udgangspunkt i det økologiske kvalitetsbegreb, der omfatter
renhed, gennemskuelighed, etik, sundhed og miljøhensyn.
Der er både behov for nye produkter, der er tilpasset forbrugernes hverdag, og for udvikling af
såvel spise- og smagskvaliteten som den visuelle
kvalitet.
Afsætningen af økologiske fødevarer bør fremmes ved at gøre økologiske fødevarer til en central
del af såvel private som offentlige virksomheders
grønne indkøbspolitik. Herved kan virksomhederne
sende nogle klare signaler til medarbejderne om at
tænke i sammenhænge og tage vare på de ressourcer, som de har ansvar for. Desuden bør detailhandlen sætte øget fokus på de positive egenskaber ved
økologiske produkter og synliggøre disse i markedsføringen.
En grøn skatte- og afgiftspolitik bør indgå som et
middel til at fremme et mere bæredygtigt jordbrug
både på nationalt og internationalt plan. For at undgå tab af konkurrenceevne kan indtægterne fra skatterne og afgifterne tilbageføres til jordbruget eller
anvendes til nedsættelse af den generelle erhvervsbeskatning.

10: Omlægning af storkøkkener
til økologi
Storkøkken-sektoren er betegnelsen for den gruppe
af storforbrugere, der står for produktion og servering af mad til mange. Det skønnes, at storforbrugerne står for op mod en tredjedel af det totale fødevareforbrug, mens den almindelige forbruger står for
resten.
Mens storkøkkenbegrebet hovedsageligt omfatter køkkener på hospitaler, plejehjem og andre
offentlige institutioner, benyttes catering om hele
den branche, der er bygget op omkring det at bespise mange. Catering består af produktionsenheder
(storkøkkener) samt en række underleverandører.
Køkkenerne forsynes via cateringgrossister. Der
findes i størrelsesordenen 10-20 større cateringgrossister, hvis sortiment kan bestå af kolonialvarer, dybfrost, dvs. varer med en vis holdbarhed samt eventuelt
også af ferskvarer. Leverancer af kød, grøntsager og
mælk osv., dvs. varer med en begrænset holdbarhed
sker typisk via lokale eller regionale grossister.

Cateringsektorens produktionsenheder dækker
både institutioner, gastronomi (fra restaurationer og
konferencecentre til grillbarer og diner transportable) og kantiner.28
Institutionskøkkener omfatter: sygehuse, plejehjem, dagcentre, vuggestuer, børnehaver, skoler,
fængsler, fritidshjem og fritidsklubber m.m. Det
skønnes, at der i Danmark dagligt tilberedes og serveres 420.000 måltider. Herudover anslås det, at der
i de kommercielt drevne kantiner i offentlige og private institutioner sælges 500.000 daglige måltider.
Beregninger fra Institut for Agroindustriel Udvikling29 viser, at storforbrugerne indenfor cateringområdet årligt køber fødevarer for 12 mia. kroner. Heraf
står hoteller og restauranter for den største del med
7-8 mia. kr., mens kantineområdet og de offentlige
institutionskøkkener tilsammen køber for 4-5 mia. kr.
Der er tale om en vækst i dette forbrug for alle
typer af køkkener. Størst er væksten for kantineom-
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rådet, nemlig 10% årligt. Forbruget af fødevarer for
hoteller og restauranter vokser årligt 5%, og inden
for institutionsområdet er der tale om en årlig vækst
på 2-3%.
Ifølge en prognose for perioden 2000-2006 fra
Dagligvareleverandørforeningen DLF står cateringområdet totalt for 30% af omsætningen af fødevarer, hvilket gør cateringområdet til en meget betydelig aktør, når det gælder indkøb af fødevarer.
Som det gælder indenfor detailområdet er der
stor forskel på storforbrugerne. I tabellen nedenfor
er storforbrugerne inddelt i typer. Det fremgår her,
at de kommunalt og amtskommunalt ejede storkøkkener udgør en betydelig del af storforbrugerne.
I en rapport om økologiens potentialer fremgår
det, at muligheden for vækst i det økologiske salg i
cateringbranchen hæmmes stærkt af, at der stort set
ikke findes dansk produktion af helt eller delvist forarbejdede økologiske varer. Det gælder særligt grønsager.31
Af en spørgeskemaundersøgelse i samtlige kommuner i Danmark fremgår det, at 48% af kommunerne har erfaringer med anvendelse af økologiske

Cateringtype
Sygehuskøkkener

fødevarer i kommunale institutioner og forvaltninger, og 10% har planer om at anvende økologiske
fødevarer. Disse tal afspejler imidlertid den store
variation, der eksisterer i omfanget af de omstillinger, der har været i disse kommuner. Eksempelvis er
der kommuner, der har gennemført en fuld omlægning af samtlige institutioner, mens andre kommuner kun lige er gået i gang, f.eks. med indførelse af
økologiske mælkeprodukter i en enkelt institution.
Generelt gælder det, at de kommuner, der i dag
gennemfører økologiske projekter, i overvejende
grad er de større kommuner eller mellemstore kommuner, der ligger tæt på en større kommune (især i
Københavns området). Det er altså præcis det samme billede, som man ser i detailhandelens økologiske salg, nemlig en koncentration i de større byer,
med enkelte „øer“ der skiller sig ud.
Meget få af de igangværende projekter yder økonomisk kompensation til at dække den „økologiske
merpris”. Typisk dækkes de relativt dyrere økologiske
råvarer ved at ændre på menuerne, således at der
anvendes færre af de omkostningstunge råvarer
(f.eks. kød og ost).

Antal enheder
100

Antal måltider pr. dag (skønnet)
100.000

Plejehjemskøkkener

900

150.000

Børnehaver

2.300

20.000

Vuggestuer

570

20.000

Forsvar

100

141.000

Fængsler

60

12.000

Kantiner

5.000

500.000

Hotelrestauranter

1.000

134.000

Fly-catering

Ikke oplyst

27.000

Restauranter

5.000

725.000

Madservice

*

50.000

Fastfood

3.500

50.000

Højskoler

100

Ikke oplyst

Tabel 3: Antal enheder og antal måltider, der serveres pr. dag i forskellige cateringtyper.30
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Der kan arbejdes med flere strategier for
omlægning, f.eks.:
• Økologisk omlægning opfattet som udskiftning
eller konvertering af konventionelle med økologiske råvarer. En sådan omlægning vil ikke have
stor synlighed hos brugerne, og mulighederne
for at begrænse råvareudgiften er ringe. Til gengæld kan man starte gradvist med udskiftningen
og vælge at udskifte de råvarer, hvor merprisen
er mindst f.eks. økologiske mælkeprodukter, mel
og gryn.
• Økologisk omlægning af arten og typen af de
serverede måltider fra konventionelle til økologiske fødevarer. Dette vil f.eks. indebære, at de traditionelle menuer udskiftes med alternative
menuer, som kan være ernæringsforbedrede ved
at indeholde mere grønt og mindre kød, og lignende. En sådan kostomlægning vil have stor
synlighed for forbrugerne. Det betyder, at denne
type omlægning er langt mere vidtgående og
kræver en langt større involvering af såvel køkkenpersonale som brugerne. Til gengæld vil en
sådan kostomlægning typisk give bedre mulighed for at begrænse råvareudgiften. Erfaringer
viser, at der i de fleste køkkentyper kan indføres
op mod 100% økologi, inden for de nuværende
kostøkonomiske rammer, men at det kræver
omlægningsinvesteringer.
De større køkkener har typisk færre ressourcer (kostpenge og personale) og derfor vanskeligere ved at
gennemføre besparelser på indkøbssiden. Flere køkkener har dog gode erfaringer med f.eks. nedbringelse af madspildet og energibesparelser.
Hospitaler og plejehjem har vanskeligere ved at
skære ned på de dyre råvarer (f.eks. kød og ost), fordi
brugerne her ofte har behov for en meget næringsrig kost på grund af ringe appetit.
Der findes i dag forskellige ordninger for støtte,
men der er ikke mulighed for at få dækket alle merudgifter ved omlægning til økologiske varer i offentlige og private storkøkkener. Dette skal ses i forhold
til, at samfundet gennem øget brug af økologiske
fødevarer undgår omkostninger ved forurenede drikkevandsboringer, samt opnår værdier i form af rigere
plante- og dyreliv i agerlandet – værdier som er vanskelige at opgøre i penge.
Der er behov for et organiseret udviklingsarbejde omkring omlægning til økologi i storkøkkener

med involvering af både producenter, leverandører
og storkøkkener, så der kan ske en 100% omlægning
til økologi over en årrække.
Erfaringerne viser, at det skaber de bedst mulige
rammer og sikrer en samlet fremdrift i omlægningen, hvis kommunerne formulerer en kommunal politik for økologisk omstilling og anvendelse af økologiske varer.
Først og fremmest er det dog køkkenerne og
køkkenpersonalet, der især skal løfte opgaven med
at indføre økologi. Det kan være en stor opgave at
omlægge kommunens køkkener og kantiner til at
bruge økologiske fødevarer, men omlægningen giver
også en række muligheder for at udvikle arbejdspladserne og skabe større grad af glæde og stolthed
over arbejdet. De enkelte medarbejderes behov og
ønsker skal tænkes med, når der indføres økologi i
køkkenerne.
Målsætninger om 60-75% økologiske varer er
realistiske at nå inden for en kortere tidshorisont
afhængigt af køkkenets art og størrelse. For de store
køkkeners vedkommende vil det kræve, at der arbejdes målrettet fra leverandørernes side med at kunne
give leveringsgarantier på store partier, ligesom der
skal udvikles flere halvfabrikata til storkøkkener. Dette må ske i et samspil, idet producenter og leverandører på den anden side er nødt til at have sikkerhed
for, at den økologiske afsætning fortsætter i en
årrække, hvis de skal foretage større investeringer.
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Overordnet set er økologiske fødevarer ved at vinde
indpas i mange danske kommuner og amter, men
der er stadig relativt få erfaringer med anvendelsen
af økologiske fødevarer i de største institutionskøkkener (hospitaler, plejehjem og centralkøkkener).
Dette bevirker, at den mængde økologiske varer, der
efterspørges, endnu udgør en beskeden del af det
samlede potentiale.
Der er derfor brug for at fokusere på udviklingen
af strategier for omlægning, som retter sig målrettet
mod de mellemstore og store offentlige storkøkkener – herunder deres leverandør-netværk, vidensnetværk og organisatoriske netværk.

En handlingsplan for indførelse af økologi skal indeholde:
• en oversigt over, hvordan indsatsen skal organiseres, og hvor ansvaret er placeret,
• de økonomiske rammer for indførelse af økologi,
• konkrete initiativer, der skal gennemføres, og
• en tidsplan for gennemførelse af aktiviteterne
med forslag til opfølgning og evaluering af indsatsen.
Det kan være en fordel at lade omlægningen til økologi indgå som et led i en samlet indsats for miljø og
bæredygtig kostpolitik og at sammentænke den
med de pædagogiske principper i institutionerne, da
man herved i højere grad sikrer, at indsatsen bliver
langsigtet. Det er vigtigt, at der bliver mange ejere
af den økologiske omstillingsproces, så der er mange
til løbende at tage initiativer, der kan sikre succes.
De økologiske produkter kan være mellem 1030% dyrere end tilsvarende konventionelle produkter på grund af dyrkningsprincipperne og de små
varemængder. For enkelte varer, f.eks. kyllinger, er
merprisen endnu højere, men her er forskellen i
dyrevelfærd til gengæld også så meget større.
Der kan især spares penge til den økologiske omlægning ved at:
• købe ind via indkøbsaftaler,
• omlægge kosten – flere grønsager og mindre
kød,
• nedbringe madspildet bl.a. ved at anvende en
større del af grøntsagerne og ved at genbruge
rester,
• indføre energistyring.

46 • Fokus på økologisk jordbrug

Erfaringer fra en række kommunale og amtslige projekter viser:
• at politisk opbakning til omlægningen er vigtig,
idet det har været lettere at gennemføre varige
omlægninger de steder, hvor kommunalbestyrelsen eller amtsrådet specifikt har truffet
beslutning om at iværksætte en omstilling til
økologiske fødevarer,
• at uddannelse kan være med til at øge motivationen i køkkenerne, fordi det skaber en bedre
forståelse for det økologiske projekt,
• at nogle har oplevet problemer med at holde på
„ildsjælene“ i køkkenerne, og at det bl.a. kan
imødegås ved at koble køkkenarbejdet med
pædagogiske opgaver,
• at omlægningen til økologiske fødevarer bør
integreres i kommunens politikker f.eks. formuleres i kommunens kostpolitik, i de pædagogiske
principper for institutionerne og i sundhedspolitikken m.m., så f.eks. pædagogiske og sundhedsfaglige konsulenter kan medvirke til, at omlægningen bliver en succes.

Sammenfatning
Cateringområdet skønnes at stå for 30% af omsætningen af fødevarer, og er derfor meget betydelig for
den totale omsætning af fødevarer. Mulighederne
for vækst i det økologiske salg i cateringbranchen
hæmmes stærkt af, at der stort set ikke findes dansk
produktion af helt eller delvist forarbejdede økologiske fødevarer.
En undersøgelse viser, at 48% af kommunerne i
Danmark har erfaringer med anvendelse af økologiske fødevarer i kommunale institutioner og forvaltninger, og 10% har planer om at anvende økologiske
fødevarer.
Der er behov for et organiseret udviklingsarbejde omkring omlægning til økologi i storkøkkener
med involvering af både producenter, leverandører
og storkøkkener.
Erfaringerne viser, at de bedste rammer for
omlægningen opnås, hvis kommunerne formulerer
en kommunal politik for økologisk omstilling og
anvendelse af økologiske varer, og hvis omlægningen sammentænkes med de pædagogiske principper i
institutionerne.
Meromkostningerne ved økologisk omlægning
kan reduceres ved at købe ind via indkøbsaftaler,
omlægning af kosten, nedbringelse af madspild
samt ved indføring af energistyring.
Erfaringerne med anvendelse af økologiske fødevarer er stadig relativt få i de største institutionskøkkener
bl.a. hospitaler og plejehjem, så der er især behov for
udvikling af strategier for omlægning af disse.
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