ØKOLOGI 2021
- SAMMEN OM UDVIKLINGEN
Økologien vokser, og markederne er i bevægelse verden over. Danmark har en styrkeposition indenfor
økologien, som bygger på mange års indsats. Høj troværdighed og tillid hos forbrugerne – og et stærkt
samarbejde om udvikling af økologi – har været vejen til succes. Vi har i dag et rigtigt stærkt statsligt økologimærke. Det skal vi værne om samtidig med, at vi udvikler økologi og udnytter de vækstmuligheder,
der tegner sig.
Økologisk Landsforening og Landbrug & Fødevarer er derfor gået sammen om et fælles udspil ”Økologi 2021:
Sammen om udviklingen”, der skal skabe mere og bedre økologi.
Der skal ikke alene skabes grobund for, at endnu flere landmænd kan leve af økologien, men også for, at økologi
fortsat er det gode valg for den kritiske forbruger, der stiller krav til dyrevelfærd, klima, miljø- og naturbeskyttelse, det gode håndværk og bæredygtige ideer. Vi økologer er endnu ikke helt i mål på alle disse områder, men vi
vil videre!
I udspillet peger Landbrug & Fødevarer og Økologisk Landsforening på fire indsatsområder, hvor en række handlinger og investeringer skal understøtte udvikling af dansk økologi. Tiltagene følger op på ’Vækstplan for dansk
økologi’ fra regeringen og Dansk Folkeparti, men tager også nye skridt, der er væsentlige, hvis vi skal sikre økologi
som en dansk styrkeposition.
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FIRE INDSATSOMRÅDER,
SOM LANDBRUG & FØDEVARER
OG ØKOLOGISK LANDSFORENING
SÆTTER FOKUS PÅ FOR AT FREMME ØKOLOGI
1. ØKOLOGISK VIDENS- OG KOMPETENCELØFT
Økologi er et vidensintensivt håndværk. Der er brug for at udvikle ny viden og nye løsninger, som kan bringes i spil i mark og stald, ligesom produkterne løbende skal udvikles. Det er nødvendigt for at leve op til de
høje forventninger, som fremtidens forbrugere har til, at økologi leverer mere værdi for dem og samfundet.
Økologi har behov for et markant økologisk videns- og kompetenceløft.
• Der skal øremærkes midler til økologiforskning på 3 x 40 mio. kr. fra 2019-2021 via forskningsreserven. Forskningsindsatsen skal ligge i ICROFS, og målrettes klima og miljø, dyrevelfærd, recirkulering og ressourceudnyttelse samt
værdiskabelse og produktudvikling.
• Der skal afsættes statslige midler til at supplere den faste bevilling under Fonden for Økologisk Landbrug fra 10
mio. kr. til 20 mio. kr. om året. Indsatsen skal målrettes en styrkelse af det økologiske håndværk og faglig udvikling
samt kompetenceløft hos de økologiske landmænd.
• Økologi skal styrkes på landbrugs- og fødevareuddanelserne. Organisationer vil bidrage med indsatser, som kan
tilskynde skolerne til at tilbyde mere og bedre undervisning i økologi til næste generation af landmænd og fødevarehåndværkere.
• Økologisk markforsøg og økologisk husdyravl skal styrkes. Organisationerne vil arbejde for, at der tilvejebringes
bedre muligheder for finansiering af økologisk forsøgs- og avlsarbejde, der kan understøtte udviklingen af den
økologiske produktion.

2. RECIRKULERING AF NÆRINGSSTOFFER
Den økologiske produktion skal indgå i den cirkulære bioøkonomi, hvor landmændene får næringsstoffer
tilbage fra by til land. Der skal også være gode muligheder for økologisk biogasproduk¬tion samt udvikling af
bioraffinering af grønne afgrøder. Det giver bedre sædskifte, mere gødning, lavere klimaaftryk, grøn energi
og naturligt protein.
• Der skal skabes bedre grundlag for at bruge recirkulerede næringsstoffer i økologien.
• Landbrug & Fødevarer og Økologisk Landsforening vil samarbejde om at tilvejebringe ny faglig viden og muliggøre
øget brug af recirkulerede næringsstoffer i EU’s økologiregler og nationalt.
• Der skal etableres incitamenter til inputbaseret tilskud for biogasanlæg, som anvender grønmasse, kildesorteret
husholdningsaffald og restprodukter, der er tilladt i økologiske anlæg. Indsatsen bør indgå i udmøntningen af det
kommende energiforlig.
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3. MARKEDSFREMME NATIONALT OG INTERNATIONALT:
Et voksende økologisk marked er altafgørende for langsigtet vækst og lønsomhed i økologi. Det effektive
samarbejde om afsætning af danske økologivarer i såvel det danske detail- og foodservicemarked, som på eksportmarkeder skal fortsat udbygges, ligesom det er vigtigt, at forbrugerne er villige til at betale den merpris,
det koster at producere økologiske fødevarer. Det kræver, at der løbende kan laves afsætningsaktiviteter, og at
tillid og motivation hos forbrugeren sikres via en løbende udvikling af værdien i økologi.
• Der skal afsættes 40 mio. kr. årligt til økologisk eksportfremme og national afsætning, herunder indsatser i de private og offentlige spisesteder under Fonden for Økologisk Landbrug. Nuværende bevillinger suppleres med 10 mio.
kr. i 2019, 20 mio. kr. i 2020 og 30 mio. kr. i 2021
• Økologisk Landsforening og Landbrug & Fødevarer arbejder tæt sammen om at fastholde og udbygge tillid og motivation hos forbrugerne ved at holde barren højt for udvikling af økologien. Der skal indføres krav i økologireglerne,
som styrker klima- og naturindsatsen.

4. GODE VILKÅR FOR ØKOLOGISKE LANDMÆND
Det økologiske arealtilskud skal udbetales til tiden, og tilskudsniveauet skal sikre tilstrækkelig kompensation.
I EU’s kommende landbrugspolitik skal der arbejdes for administrative lettelser i ordninger og styrket belønning for offentlige goder. I miljø- og fødevarereguleringen skal der sikres sammenhæng mellem økologilovgivning og generel lovgivning, så dobbeltregulering undgås og kontrol og regler fungerer fornuftigt for både
store, små og alsidige bedrifter.
• Der skal i Landbrugsstyrelsen etableres et specifikt resultatmål for den økologiske arealtilskudsordning, hvor 97
pct. af tilskuddet skal være udbetalt inden 31. marts.
• Indsatsen skal sikre, at økologiske landmænd fremover kan få udbetalt deres økologitilskud uden urimelige forsinkelser.
• Der skal afsættes de nødvendige midler til økologisk omlægnings- og arealtilskud i 2020samtidig med, at eksisterende og nye økologer ligestilles i forhold til omlægningstilskud.
• Indsatsen skal sikre, at der, via tilførsel af yderligere midler, kan gives økologitilskud på nuværende niveau til alle
ansøgere.
• Der skal arbejdes på at skabe gode rammer for økologi i EU’s kommende landbrugspolitik og det næste danske
Landdistriktsprogram. Økologisk Landsforening og Landbrug & Fødevarer vil arbejde for øget administrativ fleksibilitet i de økologiske tilskudsordninger, samt mulighed for at belønne offentlige goder såsom klima, dyrevelfærd,
naturbevarelse mv.
• Der skal etableres en dialoggruppe i Miljø- og Fødevareministeriet om miljøregulering i forhold til økologi. Indsatsen skal sikre, at økologer reguleres med udgangspunkt i de økologiske principper, og at den generelle miljøregulering ikke har utilsigtede, negative konsekvenser for økologien.

