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Danmark har behov for en stærk og
koordineret økologisk forskningsindsats
•
•
•
•

For at styrke en markedsdrevet udvikling af dansk økologi gennem innovative produktionsformer
For at give bedre forudsætninger for øget omlægning til økologi
For at styrke økologiens bidrag til samfundsgoder, herunder klima og miljø
For at bidrage til forbrugernes tillid til økologiske produkter

 Danmark er verdensmestre i økologisk forbrug
Med en markedsandel på over 13% i 2017 er Danmark det land i verden, hvor den økologiske andel af det
samlede fødevaresalg i dagligvarehandelen er størst. Derfor er der både behov for flere økologer og for mere
viden til de landmænd, der overvejer at omlægge til økologisk produktion, så de fortsat kan opretholde en
økonomisk rentabel produktion. Én af forudsætningerne for, at forbrugerne bliver ved med at købe økologiske
varer, er, at de fortsat kan have tillid til, at danske økologiske produkter bidrager til samfundsmæssige goder
og tager hensyn til dyrevelfærd, miljø og klima.
 Det går bragende godt med afsætningen af økologiske produkter
Aldrig før har der været solgt, eksporteret og efterspurgt så mange økologiske fødevarer i Danmark,
og tendensen er fortsat stigende. Salget af økologiske fødevarer udgjorde i 2017 godt 8 mia.
kr. svarende til 11,3% af det samlede fødevaresalg i detailhandelen. I 2016 eksporterede
danske virksomheder økologiske fødevarer for 2,4 mia. kroner - en stigning på 23% i forhold til året før.
 Behov for flere økologer de kommende år
Den øgede efterspørgsel betyder, at produktionen bør øges, hvis Danmark skal udnytte det fulde
potentiale i økologien. I 2017 blev der omlagt godt 28.000 ha, således at knap 275.000 ha nu
dyrkes økologisk, svarende til 9,2% af det samlede landbrugsareal - en stigning på ca. 13% fra året før.
Regeringens Vækstplan for Dansk Økologi (April 2018) lægger op til fortsat vækst i omlægningen de
kommende år.
 Forskning er afgørende for en fortsat positiv udvikling af økologien
Der er behov for, at økologien løbende udvikler sig, hvis dansk økologi skal bevare sin førerposition og
imødekomme fremtidens forbrugerkrav og bevare en høj troværdighed. Det kræver, at der udvikles nye
løsninger og tilpasninger i produktionen, der kan rykke hele det økologiske landbrug mod en øget produktivitet, som sikrer indtjeningen samt en reduceret miljø- og klimabelastning og fortsat høj dyrevelfærd
med lavt medicinforbrug. Den positive markedsudvikling skal også i de kommende år omsættes til succes
til gavn for det danske fødevareerhverv og forbrugerne; det kræver, at forskning og innovation i sektoren
prioriteres højt. Globalt set er Danmark også førende inden for økologiforskning. Desuden har et tæt
samarbejde mellem politikere, myndigheder, landmænd, virksomheder og forskerne gennem mere end 20 år i
høj grad været med til at sikre udviklingen af en stærk økologisektor og gøre Danmark til et økologisk ”fyrtårn”
internationalt.
 Innovation, vækst og troværdighed
Med høj faglighed og aktiv inddragelse af brugerne i prioriteringen af forskningsemner såvel som i
projekterne har de økologiske forskningsprogrammer været en hjørnesten i udviklingen af nye
produkter og metoder i den økologiske sektor. Tænk på Høost, udviklet af mejeriet Naturmælk i samarbejde med
forskere i biodiversitet, eller nye maskintyper og teknologi til mekanisk ukrudtsbekæmpelse, som konventionelle
landmænd også har glæde af. Også inden for bioraffinering – raffinering af kløvergræs og andre afgrøder til
foder – går økologiforskningen forrest.
Forskning og udvikling skal skabe basis for erhvervsrettet og praksisnær viden, som understøtter fremtidig
vækst og troværdighed. Dette sikres ved, i et fortsat tæt samspil med sektoren, at afdække konkrete
aktuelle vidensbehov. Samtidigt sikrer inddragelse af erhverv og brugere i forsknings- og udviklingsprojekter
kort vej mellem ny viden og dens implementering i praksis.
Fortsat vækst for økologien kræver:
• Et stærkt udbud af danske råvarer på baggrund af effektive og robuste produktionssystemer
• Fortsat voksende efterspørgsel, baseret på høj forbrugertillid
• Økologiens fortsatte bidrag til samfundsgoder, herunder biodiversitet, miljø, klima, sundhed og
• velfærd for mennesker og dyr samt udvikling af erhverv og landdistrikter.
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Dansk økologisucces bygger på forskning
Det kræver penge at blive klogere og
mere effektiv

Forskning skal sikre de økologiske principper

Forsknings- og udviklingsindsatsen skal styrke
primærproduktion, forarbejdning, afsætning og
efterspørgsel gennem løsning af konkrete
vidensbehov og ved at komme med bud på
visionære løsninger, der rækker ud i fremtiden.
Bevillingerne til økologisk forskning og udvikling hos
ICROFS via GUDP (Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram) har været faldende siden 2013, hvor
der var afsat 60 mio. kr. I 2018 er der afsat 25 mio. kr.
på finansloven til at løse presserende problemer samt
udvikle nye metoder i den økologiske produktion.

Økologiske forskningsprojekter er helhedsorienterede og løser flere udfordringer på
én gang
Forskere fra forskellige universiteter, landbrugsrådgivere, landmænd og erhvervsvirksomheder
arbejder blandt andet sammen om at udvikle
metoder til at producere højværdi-protein baseret på
kløvergræs og andre bælgplanter. Idéen er at
fremstille 100% økologisk foder med en optimal aminosyresammensætning til svin, høns og
andre enmavede dyr, så økologerne kan blive
uafhængige af importerede proteinkilder. Restprodukterne fra processen kan tilmed bruges til
produktion af bioenergi eller foder til drøvtyggere
eller som gødning. Konventionelle landmænd kan
også få glæde af det nye dyrkningssystem og de nye
metoder, som er under udvikling i forskningsprojekter
finansieret under Organic RDD-programmerne under
GUDP. Forsknings- og udviklingsindsatsen skal styrke
primærproduktion, forarbejdning, afsætning og efterspørgsel gennem løsning af konkrete vidensbehov og
ved at komme med bud på visionære løsninger, der
rækker ud i fremtiden.

Der er mange områder, hvor økologerne stadig
savner viden, dokumentation, metoder og systemer,
som kan bringe produktionen i bedre overensstemmelse med de overordnede økologiske principper.

For eksempel skal der arbejdes på at opnå en endnu bedre ressourceudnyttelse i den økologiske
produktion og udvikles miljøforbedrende staldsystemer til udegående dyr. Der skal også forskning
til for at tilvejebringe viden, som kan hæve niveauet
for både bæredygtighed og produktivitet uden at
give køb på husdyrsundheden og produktkvaliteten.

Frontløberne behøver ny viden

De danske økologer har aldrig været bange for at gå
foran og stille skrappe krav til sig selv for at leve op til
forbrugernes og samfundets forventninger.
Forbrugerne tager for givet, at økologiske dyr får økologisk foder, og at markerne kun bliver gødet med
økologisk husdyrgødning, selv om loven ikke kræver
det i dag. Derfor har økologerne et mål om at udfase
konventionel husdyrgødning og halm, skønt de endnu
ikke nødvendigvis har metoderne til at kunne gøre det
i praksis. Hvordan kan recirkulerede næringsstoffer
fra byerne indgå i dette? Hertil mangler økologerne
blandt andet forskningsbaseret viden om, hvordan de
bedst muligt kan sikre bæredygtighed, samtidig med
at de imødekommer forbrugernes fremtidige forventninger til de økologiske produkters kvalitet og pris.
Det er nogle af de presserende spørgsmål.
En ny pulje af GUDP-midler til fortsættelse af Organic
RDD-programmet skal gerne gøre det muligt at levere
svarene, som de økologiske landmænd efterfølgende
kan omsætte til praksis.

Vidensyntese har kortlagt forskningsbehovet

I 2014-15 har omkring 70 danske forskere og eksperter med finansiering fra NaturErhvervstyrelsen udarbejdet en vidensyntese om
økologiens betydning for en række samfundsgoder. Formålet var at give politikere og andre interessenter et bedre grundlag for at
træffe beslutninger om, hvordan økologien kan bruges som et videnskabeligt funderet, samfundsnyttigt værktøj.
Forskerne kortlagde også behovet for ny viden og innovation: På alle områderne er der behov for en forskningsindsats for at sikre,
at potentialerne i den økologiske produktion bliver udnyttet.
Læs mere i vidensyntesen ”Økologiens betydning for samfundsgoder” på www.icrofs.dk

Om ICROFS
• ICROFS inddrager nyeste internationale forskningsviden til gavn
for dansk erhvervsliv
• Praksisnære forskere arbejder blandt landmænd og konsulenter
gennem hele projektforløbet
• Forskningsresultaterne danner skole for, hvordan økologien
udvikler sig
• Kort sagt: Kort vej fra skrivebord til mark

ICROFS koordinerer de danske Organic RDD-forskningsprogrammer
under GUDP og har i 15 år været koordinator på EU ERA-nettet CORE
Organic, som omfatter 21 europæiske lande. Desuden har ICROFS skabt
og koordineret arbejdet med den internationale “open access” database,
Organic Eprints, http://orgprints.org/, som nyder stor international
anerkendelse, og som omfatter over 20.000 artikler.
Besøg www.icrofs.dk

