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Fortsat behov for forsknings- 
baseret viden til videreudvikling 
af den økologiske sektor 

Forskningsbehov for økologisk 
jordbrug og fødevarer
Økologisk jordbrug bidrager til at opfylde 
vigtige mål i samfundet. Blandt disse mål 
er øget dyrevelfærd, reduceret medicin-; 
pesticid- og gødningsforbrug; beskyttelse 
af naturværdier og jordens frugtbarhed 
samt beskyttelse af grundvandet. Dertil 
kommer, at økologien går foran i udvik-
ling af nye fødevarer til højkvalitets-mar-
kedet og til ny nordisk mad, som har stor 
opmærksomhed.

Til trods for den økonomiske krise 
køber vi danskere stadig f lere økologiske 
fødevarer, og den økologiske markedsan-
del ligger nu over syv procent. Desværre 
bliver efterspørgslen (især m.h.t. frugt 
og grønt, kornvarer og foderstoffer) i høj 
grad tilfredsstillet gennem stigende im-
port, selv om vi, for de f leste produkters 
vedkommende, kunne producere dem selv.

Eksporten er også i kraftig vækst med 
15% i 2010. Her drejer det sig især om me-
jeriprodukter, æg og grønsager, men der 
er også basis for en større eksport af kød, 
især svinekød. Der er basis for en fortsat 

forøgelse af det økologiske jordbrugsareal. 
Lønsomheden for økologiske mælkepro-
ducenter er højere end for konventionelle, 
mens det modsatte er tilfældet for økolo-
giske planteavlsbedrifter og andre typer 
af økologiske bedrifter. Derfor er der 
behov for forskning og udvikling, der kan 
løse udfordringer og udvikle metoder til 
forbedring af produktivitet og lønsomhed, 
under hensyntagen til sektorens trovær-
dighed, i alle økologiske driftsgrene.

Politiske mål om øget økologi
Fødevareministeren ønsker en fordobling 
af det nuværende økologiske areal frem til 
2020   - til ca. 14 procent af landbrugsarea-
let. Dette er der bred politisk opbakning 
til Derfor er det vigtigt, at der fortsat 
opbygges forskningsbaseret viden om øko-
logisk jordbrug og fødevarer, som  sammen 
med udvikling og demonstration kan sik-
re, at  økologien forøger sin produk tivitet, 
 mangfoldighed og  produktudvikling. 
 Samtidig vil den bidrage til at  opfylde 
de nævnte mål i samfundet og styrke 
 troværdigheden over for forbrugerne. 
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Bevilgede forskningsårsværk pr. år i de økologiske programmer, 
2000-2015 [Kilde: Ansøgninger/slutrapporter for FØJO II-III, CORE Organic I-II og 
Organic RDD]. Ud over dette har der været økologisk forskning finansie-
ret af især institutionernes interne bevillinger.

Udviklingen af den økologiske markedsandel i procent, 
1990-2010.  
Kilde: GfK (1990-2002) og Danmarks Statistik (2003-2010)].

Det økologiske marked er blandt verdens stærkeste med en støt  stigende 
markedsandel. Der er bred politisk opbakning til en øget årlig  omlægning 
til økologi på 18.000 ha. Samtidig er midlerne til finansiering af økologisk 
forskning og udvikling reduceret de seneste år.
   Forskningsbaseret viden er påkrævet som  udgangspunkt for ud-
vikling og demonstration, der kan underbygge forøget produktivitet, 
 mangfoldighed og produktudvikling inden for økologien og  samtidig 
styrke troværdigheden hos  forbrugerne. 
   Det vil være mere realistisk at nå de politiske mål for økologiens udvik-
ling, hvis forsknings- og udviklingsbevillingerne udgør mindst 10 procent 
af de nationale midler afsat til fødevareforskning.

Læs mere om økologisk 
forskning på www.icrofs.dk



Nytteværdi af øget R&D i økologisk jordbrug
Forskning, udvikling og demonstration, der øger 
 produktiviteten og konkurrenceevnen, skaber nye 
 højværdiprodukter og fremmer miljø og dyre velfærd i 
den økologiske sektor, vil 

•	 fjerne barrierer for omlægning
•	 medvirke til at sikre konkurrenceevnen af økologi
•	 fremme det tosidige marked med muligheder for 

både niche produktion af høj kvalitet, lokal forarbejd-
ning og produktion af dagligvarer i stor skala

•	 reducere behovet for import af økologiske  produkter
•	 forøge eksporten af økologiske  produkter
•	 forbedre lønsomheden i planteavl og udvalgte spe-

cialproduktioner

Øget omlægning og udvikling af primær produktionen 
samt den forskning, der dokumenter samfundsmæssige 
effekter af forøget  økologisk dyrkning, vil kunne 

•	 skabe nye typer attraktive arbejdspladser især  inden 
for højværdiprodukter, bl.a. i områder med lav be-
skæftigelse

•	 støtte udvikling af et bedre miljø, fx gennem 
 reduceret pesticidbelastning, CO2-reduktion samt 
mere natur og større biologisk mangfoldighed i land-
skabet

•	 give øget dyrevelfærd og -sundhed, herunder 
 reducere risiko for antibiotikaresistens via mindre 
medicin forbrug

•	 videreudvikle den danske/nordiske madkultur ved at 
understøtte udviklingen af højkvalitetsfødevarer

•	 fremme udviklingen af fremtidens landbrugs- og 
 fødevareproduktion ved at økologisk landbrug 
 afprøver og udvikler nye veje inden for fx dyrk-
ningsmetoder, plantebeskyttelse, dyrehold med lavt 
 medicinforbrug, mere sundhed og velfærd samt 
 innovativ recirkulering af næringsstoffer.

Finansiering til forskningsområdet er reduceret
Siden 1996 har der været afsat midler til forskning 
i  økologisk jordbrug. I programmerne FØJO III og 
CORE Organic I blev der anvendt ca. 45 mio. kr. om 
året til forskning plus knap 20 mio. kr. om året til in-
novation.

Fra 2011 er der afsat ca. 37 mio. kr. om året til 
 forsknings-, udviklings-, og demonstrationsprogrammet 
 Organic RDD, under GUDP. Det indeholder 11 projek-
ter, som er tæt koordinerede med behovet i erhvervet. 
GUDP  støtter enkelte andre økologiske udviklingspro-
jekter med  forskningsindhold.

CORE Organic II er et EU FP7 ERA-netværk med 21 
lande, der samarbejder om at finansiere transnationale 
forskningsprojekter. Her støttes syv forskningsprojekter 
med dansk deltagelse. 

Antallet af forskningsårsværk er således stærkt reduce-
ret (se figur på første side) som følge af, at
•	midlerne til området er reduceret til under 2/3
•	en mindre andel af midlerne går til forskning
•	en større del går til udvikling og demonstration
•	universiteternes overhead er steget
•	 lønninger og omkostninger er steget

ICROFS’ programkomité udarbejder et omfattende katalog over forsknings- og udviklingsbehov, herunder per-
spektiver for implementering og nyttiggørelse af resultaterne. Nedenfor er vist emner, hvor forskning og udvik-
ling ville gøre en forskel for hhv. økologien selv samt i et større samfundsmæssigt perspektiv.

Notat fra Internationalt Center for Forskning i Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer

... inden for vækst og robuste systemer
•	Udbyttestigning	gennem	robuste	sædskifter
•	 Samspil	mellem	jordfrugtbarhed,	rodvækst	og	mikroor-
ganismer

•	 Frugt-	og	bærdyrkning:	kvalitet	og	lagersygdomme
•	 Innovativ	beskyttet	produktion	i	tunneller	og	væksthuse
•	 Forbedrede	staldsystemer	til	kvæg,	svin	og	høns
•	 Forbrugerønsker	og	valg	i	Danmark	og	på	eksportmar-
keder

•	 Smart	teknologi:	robotter	og	automatisering	

... som model for bæredygtighed og sundhed
•	Recirkulering	af	næringsstoffer	fra	by	til	land
•	Målrettet	beskyttelse	af	biodiversitet	og	miljø
•	 Sammenhæng	mellem	lokal	produktion	og	forbrug	af	
økologi

•	 Sundhedsfremme	gennem	valg	af	sorter	og	dyrkning
•	 Sammenhæng	til	livsstil
•	Dyrevelfærd	hos	svin	og	høns
•	Nye	bedrifsformer	og	mangfoldig	arealanvendelse
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   Fremtidig finansiering  
Fra år 2000 frem til i dag er forbruget af øko-
logiske fødevarer mindst fordoblet, således at 
den økologiske sektor udgør ca. 7 pct. af detail-
markedet og næsten samme andel af det dyrkede 
areal. De politiske mål er endnu en fordobling 
til 2020:
 
Forsknings- og Innovationsstyrelsen  anslår1, at 
der i 2008  anvendtes ca. 1 mia. kr. til  offentlig 
fødevareforskning. På denne  baggrund udgør 
de midler, der i dag anvendes til forskning på 
økologiområdet, en  relativt lille andel af fødeva-
reforskningen, især sammenlignet med økologi-
ens nuværende og fremtidige rolle for landbrug 
og fødevarer i Danmark.

Det vil være mere realistisk at nå målene 
for økologiens udvikling, hvis forsknings- og 
udviklingsbevillingerne stiger til omkring 100 
mio. kr. per år. Økologiforskning og -udvikling 
har været  finansieret med midler efter aftaler i 
forbindelse med finanslovsforhandlingerne, og 
dette bør fortsætte, fx. fra Forskningsreserven, 

men på forhøjet niveau.

1.	”Kortlægning	af	dansk	fødevareforskning”,	2010,	www.fi.dk
Kilder:

Katalog over forskningsbehov for den økologiske sektor:

Foreløbigt katalog
Ny	strategi	for	forskning	og	
udvikling	vil	blive	offentlig-
gjort	senere	på	året	

http://www.fi.dk/publikationer/2010/kortlaegning-af-dansk-foedevareforskning-1

