PRESSEMEDDELELSE
13.02.2019

PRESSEMEDDELELSE 15.02.2019

Dansk økologipolitik deles med ledere fra hele verden
Politiske ledere og erhvervsledere fra hele verden hører i dag om danske erfaringer med effektiv
økologipolitik. Det sker under overskriften ”World’s Best Policies for an Organic Future” på BioFachkongressen i Tyskland. Det er politisk direktør Paul Holmbeck, Økologisk Landsforening, der formidler de
danske erfaringer. Samtidig arbejder Økologisk Landsforening hjemme i Danmark for at fastholde den roste
økologipolitik.
På verdensplan er der fokus på Danmarks ledende rolle i økologisk salg. Samtidig søger flere og flere lande
inspiration fra Danmarks førende økologipolitik.
I dag får politiske ledere samt organisations- og erhvervsledere fra hele verden inspiration fra Danmark om
effektiv økologipolitik. Det sker på en række møder og ved oplæg på verdens største økologiske fødevaremesse,
BioFach, i Nürnberg, Tyskland. Under overskriften ”Worlds Best Policies for an Organic Future” skal Paul
Holmbeck, politisk direktør i Økologisk Landsforening, formidle de danske erfaringer.
- Der er stor interesse for, hvordan vores økologipolitik i Danmark har medvirket til udviklingen af økologi, både i
marken og i markedet. Mit budskab er, at økologipolitik virker, både ved at skabe forbrugeropbakning,
markedsvækst, nye leveveje for landmænd og nye fordele for miljø, natur og samfundet. En aktiv økologipolitik
giver fordele på stribe, siger Paul Holmbeck, og fortsætter:
- En række lande har brugt de danske erfaringer. Således er vi med til at udvikle økologisk landbrug og det
økologiske marked i mange lande efterhånden. Det er godt for den grønne omstilling, og når økologiske
markeder modner i andre lande, sælger vores danske landmænd og virksomheder endnu mere økologi.
FN-pris skaber også interesse for dansk økologipolitik
Danmark modtog i efteråret 2018 FN’s Future Policy Award 2018 i sølv for en økologi-politik, der bidrager til at
fremme økologien og en bæredygtig samfundsudvikling. Økologisk landbrug bidrager med løsninger for naturen,
klimaet og drikkevandsbeskyttelse og anbefales af FN som redskab mod fødevaremangel i udviklingslande. Det
skyldes, at økologiske metoder styrker jordens frugtbarhed og giver små producenter 2-3 gange mere mad fra
markerne.
- Mange lande interesserer sig især for dansk politisk investering i markedsudvikling, herunder også Danmarks
tidligere mål om 60 procent økologi i offentlige køkkener og investering i uddannelse i de offentlige køkkener,
siger Paul Holmbeck.
- Vi håber, at den opmærksomhed uden for landets grænser også vil gøre indtryk på danske politikere. Flere
markeds- og udviklingsaktiviteter på det politiske område drosles ned i disse år. Så vi har også en opgave på
hjemmefronten, slutter Paul Holmbeck.
Danmarks Økologiske Spisemærker, som synliggør brug af mindst 30, 60 og 90 procent økologi i offentlige
kantiner, restauranter og hoteller har allerede inspireret lignende ordninger i Tyskland og Norge, og andre lande
er i gang.
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