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Ca. 75 danske forskere 
og eksperter har arbejdet 
på højtryk for at blive 
klar til Økologi-Kongres 
2015 med et overblik over 
økologiens bidrag til sam-
fundsgoderne, natur & bio-
diversitet, miljø,  energi & 
klima, mennesker og dyrs 
sundhed og velfærd samt 
landdistriktsudvikling.

Af Lizzie Melby Jespersen
Økologiens succes er åben-
lys.  Aldrig har der været efter-
spurgt, solgt og eksporteret så 
mange økologiske fødevarer i 
Danmark som nu, og tallet er 
stigende. Økologien leverer 
imidlertid ikke kun fødeva-
rer, men bidrager også til fæl-
les samfundsgoder som natur 
og biodiversitet, miljø, men-
nesker og dyrs sundhed og 
velfærd, energi og klima og 
til udviklingen i landdistrik-
terne. 

Ca. 75 danske forskere og 
eksperter har gennem snart et 
år kortlag, hvordan økologien 
bidrager både positivt og ne-
gativt til disse samfundsgoder. 
Resultatet er vidensyntesen 
”Økologiens bidrag til sam-
fundsgoder,” som præsenteres 

på Økologi-Kongres 2015 den 
25. november.

Syntesen viser, at økolo-
gisens bidrag til disse sam-
fundsgoder overvejende er po-
sitivt.  Det gælder i høj grad 
den biologiske mangfoldig-
hed: Der er typisk flere vilde 
dyr og planter på de økologi-
ske marker, flere bestøvende 
insekter og større diversitet af 
mikroorganismer i jorden end 
på konventionelle bedrifter. 

Positiv og negative effekter
Økologien har både positive 
og negative effekter på mil-
jøet. De økologiske malke-
kvægsbedrifter bidrager for-
trinsvis positivt i kraft af 
mindre kvælstofudvaskning 
og flerårige kløvergræsmar-
ker, men det modsatte er til-
fældet for øko-svin og -høns 
på grund af større ammonia-
kafdampning, risiko for ni-
tratudvaskning, uafbalanceret 
sammensætning af aminomi-
nosyrer i foderet og forure-
ning fra udearealerne. Effek-
ten på planteudbyttet er også 
negativt, mens effekten på jor-
dens frugtbarhed mest er po-
sitiv. 

Det økologiske landbrug 
har overvejende negativ effekt 
på forbruget af fossil energi 
og på klimaet, men her er be-
driftstypen afgørende. Det di-
rekte energiforbrug til plante- 
og husdyrproduktion er 
typisk højere pr. ha og pr. pro-
duceret enhed, men når man 
medtager det indirekte ener-
giforbrug til fremstilling af 
mineralske gødninger, pesti-

cider og importeret protein-
foder fra 3. lande, er energifor-
bruget dog lavere både pr. ha 
og pr. dyr. For planteproduk-
tion er udledningen af driv-
husgasser nogenlunde ens på 
konventionelle og økologiske 
brug, mens lagringen af kul-
stof generelt er størst hos øko-
logerne. 

Sundhed svær at vurdere
Det er svært at vurdere, om 
økologiske produkter er sun-
dere end konventionelle, men 
de har lavere eller intet ind-
hold af pesticider og tilsæt-
ningsstoffer. I nogle tilfælde 
har de højere indhold af visse 
mineraler, vitaminer, sekun-
dære metabolitter og essen-
tielle fedtsyrer, hvilket anses 
for sundt. Økosvin har færre 
antibiotikaresistente bakte-
rier og salmonella, mens øko-
logisk fjerkræ kan have større 
indhold af campylobacter. 

Med hensyn til dyrevelfærd 
har økologiske dyr mere na-
turlig levevis og mere plads 
end konventionelle, og alle 
husdyr har adgang til ude-

arealer og grovfoder hver dag.  
Dette har dog også ulemper, 
idet der er højere dødelighed 
hos kalve og pattegrise, og de 
økologiske dyr har flere pa-
rasitter, fordi de smittes i det 
fri. Risikoen for fjerpilning og 
trædepudesvidninger er også 
større hos økologisk slagte-
kyllinger, bl.a. fordi aminosy-
resammensætning i foderet 
ikke er optimal, og det medfø-
rer større ammoniakfordamp-
ning. Antibiotikaforbruget til 
øko-svin er lavere end i kon-
ventionelle besætninger, lige-
som der er færre ben- og luft-
vejsproblemer i økologiske 
malkekvægs- og svinebesæt-
ninger. Pattegrise bliver nor-
malt ikke halekuperet, men 
ringning af søer forekommer.

Økologiens  indflydelse på 
landdistriktsudviklingen er 
ikke særlig godt undersøgt. 
Der findes kun få kvantitative 
data for beskæftigelsen og in-
gen i relation til landdistrikts-
udvikling. Økologi har dog 
vist sig at have en lang række 
positive effekter i form af in-
novation og udvikling, positiv 
branding af erhvervet og mere 
lokal afsætning.   

FORFATTEREN
 - Lizzie M. Jespersen er akade-
misk medarbejder i ICROFS 
og koordinator for arbejdet 
med Vidensyntesen.

Økologiens bidrag til samfundsgoder.

Økologi 
Den anden fredag hver måned sætter LandbrugsAvisen fokus på faglig økologi i et samarbejde 
med Internationalt Center for Forskning i Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer, ICROFS og SEGES

Økonoter fra SEGES, Økologi og fra ICROFS

Af Linda Rosager Duve, SEGES Økologi
Om efteråret dør dobbelt så mange økologiske kvier mel-
lem 6 og 10 måneder som tilsvarende konventionelle. Det 
viser en opgørelse af  ti års data i Kvægdatabasen. Forkla-
ringen er sandsynligvis, at øko-kalve er på græs, da der ikke 
er nogen forskel, når de økologiske kvier er på stald igen. 
For at undgå problemer anbefaler SEGES Økologi: 1. Tjek, 
at der er græs nok, 2. Flyt evt. dyrene til et nyt rent areal, 3. 
Giv tilskudsfoder, 4. Overvej ormebehandling, 5. Tjek mu-
ligheder for læ og ly og 6. Tag ormebelastede kvier på stald 
til behandling. Er kvier på stald mere end syv dage, så husk 
at skrive dyrnummer, årsag og staldperioden i logbogen. 

Hjælp til at beregne prisen 
på øko-hestebønner 
Hvis du skal sælge eller købe økologiske hestebønner, 
kan et nyt regneark udarbejdet af SEGES Økologi hjælpe 
dig med at fastlægge handelsprisen. I regnearket kan man 
som mælkeproducent tage udgangspunkt i den pris, man 
skal give hos foderstofforretningen, eller få et overslag over 
hvad hestebønnerne er værd i fodringen. Der er mulighed 
for at tage højde for ydelsesniveau, og om hestebønnerne 
skal fodres ubehandlede eller varmebehandlede. Dertil vil 
værdien variere med prisen på de alternative fodermidler. I 
regnearket kan man variere prisen på byg og sojakage. Du 
finder samhandelsværktøjet på www.landbrugsinfo ved at 
skrive ’samhandelsværktøj’ i søgefeltet.

Norfolk Black kan blive 
fremtidens øko-kylling
Forskningsprojektet Multichick tester, om hønseracen Nor-
folk Black er egnet til økologisk kyllingeproduktion, og ind 
til videre er resultaterne lovende. Afprøvningen finder sted 
på Gothenborg slagtefjerkræproduktion ved Them. Kyllin-
gerne havde adgang enten til kløvergræsmarker med for-
skellige urter eller til skovbryn, som kyllingerne benytter sig 
flittigt af.  Observationer viser, at de tydeligvis ”afgræsser” 
vegetationen og æder frø fra forskellige ukrudtsplanter. Det 
tyder på, at racen er endog særdeles egnet til frilandspro-
duktion, vurderer seniorforsker Sanna Steenfeldt, som står 
forskningsprojektet. Hun mener, det er afgørende snart at 
få etableret en forældrebesætning, så de økologiske produ-
center kan basere deres produktion på danske dyr. 

Nye gener kan give 
sundere mælk
Køernes gener har indflydelse på sammensætning af fed-
syrer i mælken. Derfor undersøger forskere på AU Foulum 
nu, om det kan lade gøre at fremavle køer, som giver mælk 
med en sundere fedtsyresammensætning end den, vi ken-
der i dag. Det kan for eksempel være ved at bruge genmate-
riale fra gamle kvægracer. Undersøgelserne er en del af det 
økologiske forskningsprojekt SOBCows. Hvis det viser sig, 
at det er muligt at påvirke mælkens sammensætning via 
avlsarbejdet, vil man kunne bruge den nye viden til at ud-
vikle specialmælk til bestemte forbrugergrupper med sær-
lige behov, mener seniorforsker Morten Kargo.  På Økologi-
Kongres 2015, som finder sted i Vingstedcenteret den 25. og 
26. november, er der mulighed for at møde forskerne i en 
workshop om projektet og diskutere behovet for mælk med 
en anderledes sammensætning.

Pas på de små 
øko-kvier om efteråret

Hold godt øje med de små øko-kvier på græs. Foto: Camil-
la Kramer, SEGES Økologi

 ”Økologiens 
succes er åbenlys.  
Aldrig har der været 
efterspurgt, solgt og 
eksporteret så mange 
økologiske fødevarer 
i Danmark som nu, og 
tallet er stigende. 

Økologi bidrager positivt 
til samfundsgoderne


