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

Forskningsbehov for økologisk 
jordbrug og fødevarer

I Økologisk handlingsplan 2020 siger Fødevare-
ministeren:
•	 at omlægning til økologi bidrager til en grøn 

omstilling, der i højere grad bringer land-
brugserhvervet i harmoni med det omliggende 
samfund, 

•	 at omlægning fra konventionel til økologisk 
drift betyder, at biodiversiteten øges, drikke-
vandet belastes ikke af sprøjtemidler, dyrevel-
færden højnes, og

•	 at regeringen ser økologi som en hjørnesten i 
en grøn omstilling af det danske landbrug. 

Der står også i handlingsplanen, at forskning og 
udvikling udgør et centralt fundament for videre-
udviklingen af den økologiske sektor og dermed 
for at nå de politiske mål om fordobling af det 
økologiske areal inden 2020. Bl.a. er det vigtigt, at 
den økologiske produktions konkurrencedygtighed 
styrkes, og at økologiens rolle som leverandør af 
samfundsmæsige goder videreudvikles. 

Det er således et af målene med at fremme økolo-
gisk landbrug, at det bidrager til samfundsmæssige 
mål som f.eks. øget dyrevelfærd, reduceret antibio-
tika/medicin-, pesticid- og gødningsforbrug, bedre 
miljø og natur, jordens frugtbarhed, beskyttelse af 
grundvandet, øget biodiversitet og reduceret kli-
mapåvirkning m.m. Til trods for den økonomiske 
krise køber danskerne stadig f lere økologiske fø-
devarer, og Danmark havde i 2013 verdens højeste 
økologiske markedsandel på 8 procent. Handelen 
med økologiske varer på tværs af landegrænser øges 
også fortsat. En større andel af de importerede øko-
logiske varer kunne produceres herhjemme. Samti-
digt er der basis for stigende eksport af animalske 
fødevarer. F.eks. er der et stort arealmæssigt poten-
tiale i at udvikle dyrkningen af økologisk protein 
til foder frem for at importere det. Der er således 
basis for en fortsat forøgelse af det økologiske 
jordbrugsareal. Dette kræver dog en solid under-
støttelse i form af forskning og innovation, der kan 
løse udfordringer og udvikle metoder til forbedring 
af produktivitet og lønsomhed.

Verdensmarkedet for økologiske produkter stiger stadig og udgjorde i 2012 
ca. 362 mia. kr. Det danske marked er blandt verdens stærkeste med en 
støt stigende markedsandel. Der er bred politisk opbakning om den Øko-
logiske Handlingsplan, som bl.a. har som mål at fordoble det økologiske 
areal inden 2020, men det økologiske areal vokser alt for langsomt. 
Forskningsbaseret viden er påkrævet for udvikling af økologisk jordbrug, 
forarbejdning og markedsføring, der kan føre til øget produktivitet, 
mangfoldighed og produktudvikling inden for økologien såvel som øget 
troværdighed hos forbrugerne. Midlerne til finansiering af økologisk 
forskning og udvikling er imidlertid faldet over en længere periode. Hvis 
det skal være realistisk at nå de politiske mål for økologiens udvikling, er 
det afgørende at støtte erhvervet med en ambitiøs forskningsindsats på 
området. 

Læs mere om økologisk 
forskning på www.icrofs.dk

Figur 1. Årligt forbrug af forsknings- og udviklingsmidler udmøntet via de 
økologiske forskningsprogrammer 1996-2013, pristalsreguleret (2010 = 100).1 
Midler til forskning via GUDP, FØL, DSF, RUFF, Innovationsloven er 
ikke medregnet.

Figur 2. Bevilgede forskningsårsværk pr. år i de økologiske programmer via ICROFS, 
2000-2017 [Kilde: Ansøgninger/slutrapporter for FØJO II-III, CORE Organic I-II 
og Organic RDD1-2]. Bevilling via DSF og CORE Organic Plus er ikke udmøntet 
og kan derfor ikke omregnes til forskningsårsværk . GUDP-projekter med 
forskningsindhold er ikke medtaget. 



Nytteværdi af  øget økologiforskning 
Dansk økologi er i front i hele verden, respekteret 
for kvalitet og et højt fagligt grundlag.  Dansk øko-
logiforskning har været afgørende for denne posi-
tion, for landmænd såvel som for virksomheder, og 
har fået en meget positiv evaluering. I den analyse 
af økologi-forskningens effekt, som ICROFS fik 
udarbejdet i 20122, fremgår det, at såvel landmænd 
som konsulenter og forarbejdningsvirksomheder 
påpeger, at forskning og udvikling har bidraget 
væsentligt til at drive udviklingen. Der er fortsat 
et stort behov for forskning og udvikling, som skal 
bidrage til at øge produktiviteten og konkurren-
ceevnen, skabe nye højværdiprodukter og fremme 
miljø og dyrevelfærd i den økologiske sektor ved at:
•	 fjerne barrierer for omlægning
•	 medvirke til at sikre lønsomheden og 
    konkurrenceevnen af økologi
•	 fremme både højkvalitets nicheproduktion og 

produktion af dagligvarer i stor skala
•	 reducere behovet for import af økologiske 
    produkter
•	 øge eksporten af økologiske produkter. 

Øget omlægning og udvikling af primærproduktio-
nen samt den forskning, der dokumenterer sam-
fundsmæssige effekter af forøget økologisk dyrk-
ning, vil kunne fremme offentlige goder ved at:
•	 skabe nye typer attraktive virksomheder og 

arbejdspladser især inden for højværdiprodukter, 
bl.a. i områder med lav beskæftigelse

•	 støtte udvikling af et bedre miljø, f.eks. gen-
nem reduceret pesticidbelastning, CO2-reduktion 
samt mere natur og større biologisk mangfoldig-
hed i landskabet, herunder som en del af Natur- 
& Landbrugskommisionens anbefalinger

•	 give øget dyrevelfærd og -sundhed, herunder re-
ducere risiko for antibiotikaresistens via mindre 
medicinforbrug

•	 videreudvikle den danske/nordiske madkultur 
ved at understøtte udviklingen af højkvalitets-
fødevarer

•	 fremme udviklingen af fremtidens fødevarepro-
duktion ved at økologisk landbrug afprøver og 
udvikler nye veje inden for dyrkningsmetoder, 
plantebeskyttelse, dyrehold med lavt medicinfor-
brug, mere velfærd samt innovativ recirkulering 
af næringsstoffer. 

Midler til økologiforskning er reduceret
Siden 1996 har der været afsat midler til forsk-

ning i økologisk jordbrug, se figur 1. I program-
merne FØJO III og CORE Organic I blev der 
tilsammen anvendt ca. 45 mio. kr. om året til forsk-
ning.  Fra 2011 har der været afsat knap 40 mio. kr. 
om året i alt til forsknings-, udviklings-, og demon-
strationsprogrammerne Organic RDD 1 & 2 under 
GUDP, hvilket er det laveste niveau siden starten i 
1996 (ca. 60% i faste priser). GUDP støtter desuden 
enkelte andre økologiske udviklingsprojekter med 
forskningsindhold under deres generelle ordning, 
men dette kompenserer ikke for faldet i de målret-
tede midler. Antallet af forskningsårsværk er endnu 
stærkere reduceret (se figur 2) som følge af, at
•	 midlerne til området er reduceret til under 

2/3 i faste priser
•	 en mindre andel af midlerne går til forskning
•	 en større del går til udvikling og demonstra-

tion.

Fremtidig finansiering
Hvis niveauet for forskningsmidler ikke kan holdes 
på mindst samme niveau som tidligere vil vi miste 
den opbyggede forskningskapacitet. Det vil være 
mere realistisk at nå målene for økologiens udvik-
ling, hvis forsknings- og udviklingsbevillingerne 
stiger til omkring 80-100 mio. kr. per år. Økologi-
forskning og -udvikling har været finansieret med 
midler efter aftaler i forbindelse med finanslovs-
forhandlingerne, f.eks. fra Forskningsreserven, og 
dette bør fortsætte, men på forhøjet niveau.

ICROFS har i tæt samarbejde med erhvervet udarbejdet en forsknings- og udviklingsstrategi, som bl.a. 
bygger på et katalog over forsknings- og udviklingsbehov. Nedenfor er vist emner fra strategien/kataloget, 
hvor forskning og udvikling ville gøre en forskel:
- inden for vækst og robuste systemer
•	Udbyttestigning	gennem	robuste	sædskifter,	her-
under	bælgplanter	og	selvforsyning	med	protein

•	Frugt	og	grønt:	stabile	udbytter,	øget	kvalitet	og	
holdbarhed	samt	mindre	spild

•	Forbedrede	fodrings-	og	managementsystemer	til	
kvæg,	svin	og	høns

•	Forbrugerønsker	og	valg	i	Danmark	og	på	eksport-
markeder

•	Lokal	forarbejdning	eller	bioraffinering	af	afgrøder	

-som redskab og model for bæredygtighed og 
sundhed

•	Dokumentation	af	økologiske	systemers	bidrag	til	
offentlige	goder

•	Udvikling	af	økologiske	systemer	til	målrettede	
miljø-	og	naturhensyn

•	Recirkulering	af	næringsstoffer	fra	by	til	land
•	Klimavenlig	økologisk	produktion
•	Økologiens	rolle	i	forhold	til	antibiotikaresistens
•	Bæredygtighedsværktøjer	til	økologien
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1:	Danmarks	Statistik	(http://www.dst.dk/da	),	Nettoprisindeks	basisår	2000.	
2:	Halberg,	N.;	Kledal,	P.R.;	Rasmussen,	I.A.;	Mathiesen,	C.;	Sørensen,	L.S.	and	Madsen,	K.H.	(editor):	Ma-
thiesen,	C.	and	Sørensen,	L.S.	(Eds.)	(2012)	Økologisk	forskning	og	udvikling	gennem	15	år	-	effekter	i	erhverv	
og	samfund.	International	Centre	for	Research	in	Organic	Food	Systems	(ICROFS),	Tjele,	DK.		
Kan	downloades	fra	http://www.icrofs.dk/pdf/2012_web_oekoanalyse.pdf


