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Dansk økologipolitik hædres med verdenspris af FN
Danmark modtager FN’s Future Policy Award i sølv for et af verdens mest effektive økologipolitiske
initiativer. Det offentliggør FN’s Fødevare- og Landbrugsorganisation, FAO, her til morgen. Prisen hylder
politik, som fremmer overgangen til bæredygtig fødevare- og landbrugsproduktion – i tråd med FN’s
verdensmål. I alt 51 politikker fra 25 lande var nomineret. Økologisk Landsforening glæder sig og kæmper
aktuelt videre herhjemme for at fastholde og udbygge den meget roste danske økologipolitik.
Danmark modtager sølv ved Future Policy Award 2018. Det har FN’s Fødevare- og Landbrugsorganisation,
FAO, netop offentliggjort.
Prisen har til formål at udvikle og udbrede politik, der skaber bæredygtig fødevareproduktion og forbrug. I
år uddeles der priser for økologipolitik, og Danmark er udvalgt som sølvvinder blandt i alt 51 politikker fra
25 lande. Guldvinderen er Sikkim i Indien, som er den første økologiske stat i verden, hvor al landbrugsjord
er certificeret økologisk. Læs mere her.
Stolte over global anerkendelse
Det er ’Økologiplan Danmark 2011-2020 – sammen om mere økologi’, der hædres ved Future Policy Award
2018. Planen blev lavet af Fødevareminister Mette Gjerskov i 2011 og udbygget i 2015 under Dan
Jørgensen. Økologisk Landsforening, som var dybt involveret i udviklingen af planen, glæder sig over prisen.
- Vi er helt fantastisk stolte over, at vores økologipolitik får så stor en anerkendelse på globalt plan. Ligesom
med vindmølleeventyret har et vedholdende og visionært politisk fokus og investeringer bidraget til at gøre
Danmark til verdens førende økologination. Dansk økologipolitik virker. Det har skabt ny viden, nye
markeder og omlægning til økologi, hvilket baner vej for bedre miljø, natur og dyrevelfærd samt rent
drikkevand og fødevarer fri for pesticidrester, siger Paul Holmbeck, politisk direktør i Økologisk
Landsforening.
Han modtager prisen på mandag i Rom, som en del af World Food Week, sammen med Vibeke Gram
Mortensen fra den danske ambassade, der deltager på vegne af miljø- og fødevareminister Jakob EllemannJensen (V), og forhenværende fødevareminister, Mette Gjerskov (S).
-Jeg er umådelig stolt over, at FN nu slår fast med syvtommersøm, at andre lande kan bruge vores
resultater til at fremme økologi. At vi kan være en inspirationskilde. Det helt nye vi gjorde i denne
økologiplan, var at satse på økologi i de offentlige køkkener. De 500.000 daglige måltider i det offentlige
skulle bidrage med efterspørgsel efter økologi. Samspillet mellem et stærkt offentligt mål, støtte til
udvikling i køkkenerne og økologernes mobilisering på varesiden har givet resultater. Det bidrager til, at vi
når vores oprindelige mål om fordobling af det økologisk areal i Danmark. Det er ikke hver dag, at så
ambitiøse politiske mål bliver til virkelighed, siger Mette Gjerskov (S).
Markante resultater
Siden ’Økologiplan Danmark’ blev vedtaget i 2011 er det økologiske areal vokset med 57 procent og økosalget i dagligvarehandlen er mere end fordoblet. Den økologiske omsætning i landets professionelle
køkkener er i samme periode steget med cirka 170 procent, og 30 kommuner arbejder i dag med økologisk
køkkenomlægning.
- Den danske økologipolitik har spillet en afgørende rolle i forhold til de markante resultater, økologi har
opnået i Danmark, og det vækker opmærksomhed rundt omkring i verden. Ligesom der er meget stor
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interesse for det unikke samarbejde mellem Økologisk Landsforening, virksomhedsmedlemmer og
supermarkederne om udvikling af markedet for økologi, siger Paul Holmbeck, der har rådgivet politikere og
organisationsledere i flere end 30 lande de sidste fem år med udgangspunkt i erfaringerne fra den danske
økologi-model.
- Vi håber, at danske politikere helt aktuelt sikrer finansiering i finansloven til investeringer i
økologiforskning, markedsudvikling og uddannelse - hvor de statslige investeringer er faldet de senere år så Danmark kan fastholde den globale frontløber-positionen indenfor økologi, afslutter Paul Holmbeck.
Vinderne af årets Future Policy Award bliver fejret under World Food Week ved en ceremoni den 15.
oktober 2018 på FAO’s hovedkvarter i Rom.

Læs mere her
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