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Landbrug & Fødevarers økologiske vision  

I 2010 har Landbrug & Fødevarer udarbejdet en fælles økologisk vision der kan være med til at 

sætte rammerne for Landbrug & Fødevarers indsats på området. Visionen består af en overordnet 

sætning og 4 underordnede pejlemærker: 
 

 Danmark – en verden af økologiske løsninger 
- vi vil være Europas økologiske drivkraft  
- vi sikrer mangfoldighed i natur og produkter 
- vi skaber økologi med smag, sundhed og glæde 
- vi gør økologisk produktion til en god forretning  
 
Den overordnede vision og de 4 pejlemærker er retningsgivende for den politiske indsats og sætter 

også rammen for udarbejdelse af aktiviteter og konkret målsætninger for økologiarbejdet: 

 

Danmark – en verden af økologiske løsninger  
Vi tror på en stæk markedsdrevet udvikling indenfor økologien i de kommende år, med store forret-

ningsmæssige muligheder for eksport såvel som hjemmemarkedssalg. Forbrugernes efterspørgsel 

og det økologiske vareudbud vil stige, og nye områder vil få økologiske produkter som supplement 

til de konventionelle varer. I Danmark går vi foran med en stærk økologisk produktionssektor der 

giver grobund for innovation og udvikling. Udover at producere økologiske varer med høj trovær-

dighed, er det os, der udvikler fremtidens økologiske teknikker - ikke bare inden for fødevarepro-

duktionen, men også i indenfor andre områder som fx energiproduktion, emballage, forarbejdning, 

medico mv. Vi skaber de økologiske løsninger indenfor alle relevante udviklingsområder.  

 
Vi vil være Europas økologiske drivkraft  
Danmark vil være i front inden for økologisk produktion og markedsudvikling. Vi har et stærkt 

hjemmemarked og er blandt de førende lande på det internationale marked for økologiske produk-

ter – ikke blot på fødevareområdet, men også inden for grøn energi og ”økologisk” teknologi. Vi har 

fokus på økologi i hele kæden fra jord til bord.  

 
Vi skaber økologi med smag, sundhed og glæde  
Økologisk mad skal give forbrugerne gode smagsoplevelser og oplevelser på landet, der understøt-

ter glæden ved det gode måltid. Der er i hele kæden fra jord til bord fokus på videreudvikling af kva-

litet, fødevaresikkerhed og sundhed i naturlige produkter med færrest mulige tilsætningsstoffer.  

 

Vi sikrer mangfoldighed i natur og produkter  
Den økologiske produktionsform understøtter naturens biodiversitet og mangfoldighed, ligesom ud-

buddet af økologiske produkter er mangfoldigt i bredde og dybde og matcher forskellige forbruger-

segmenters behov og efterspørgsel.   

 

Vi gør økologisk produktion til en god forretning  
Økologi er et stærkt forretningskoncept, hvor det giver god økonomi at tage ekstra hensyn til dyr, 

natur, miljø og klima. Med verdens bedste økologiske rådgivningssystem og forskning forbedrer vi 

løbende produktiviteten og arbejder hen imod en større grad af genanvendelse og optimal udnyttel-

se af næringsstoffer og andre ressourcer.  – bl.a. ved etablering af biogasanlæg.  
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Konkrete mål for afsætning  
For at understøtte den økologiske vision og en markedsdrevet udvikling der kan bidrage til at nå 

samfundets mål om en fordobling af det danske økologiske areal i 2020 har Landbrug og Fødeva-

rer også opstillet konkrete mål for afsætningen frem til 2020: 

 

• Den økologiske eksport skal udgøre mindst 2 mia. kr. i 2020. Danmark skal være nettoeksportør 

af økologi baseret på danske råvarer 

• Det økologiske forbrug i detailsalg skal øges til mindst 3.000 kr. pr. indbygger i 2020– i alt 17 

mia. kr. 

• Afsætningen i Foodservicesektoren skal øges til mindst 2 mia. kr. i 2020.  

 
For at nå disse mål kræver det en indsats i 2012 på en række områder: 

• Styrket økologisk afsætning – hjemmemarked og eksportfremme 

• Styrket konkurrenceevne i det danske økologiske råvaregrundlag 

• Bedre rammer for økologisk Biogas   

• Prioritering af økologi i CAP2013 

• Mere økologisk forskning og udvikling  

• Velfungerende harmonisering på EU-niveau – regler og mærkning 

• Øget Samtænkning af natur-og miljøbeskyttelse med økologi 

• Styrket økologisk merværdi med fokus på klima, natur, dyrevelfærd og miljø. 

• Mere økologi i uddannelser 

 

 

 


