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Øko-midler er vigtigt signal til danske landmænd
Miljø- og fødevareministeriet har nu udmøntet 90 mio. kroner, der er afsat til en styrket økologiindsats over tre år. Økologisk Landsforening glæder sig over, at også den nuværende regering har
valgt at understøtte det stærke økologiske momentum i både marken og markedet. Det er et
vigtigt signal til de danske landmænd, påpeger foreningens formand.
Salget af økologi i den danske dagligvarehandel, på eksportmarkeder og til landets professionelle
køkkener udgjorde en værdi på 11 milliarder kroner i 2015. Det svarer til en vækst på 52 procent,
siden VK-regeringen i 2009 satte sit mål om en markedsdrevet fordobling af det økologiske
landbrug. Øko-efterspørgslen er markant, og det samme er interessen for at lægge om til økologi
blandt de danske landmænd.
Økologisk Landsforening glæder sig derfor over Miljø- og Fødevareministeriets udmøntning af de
90 mio. kroner, der er afsat til økologiske udviklingsinitiativer via Fonden for økologisk landbrug.
Kontinuitet i øko-støtte er afgørende
- Vi er glade for, at der nu er truffet en beslutning om udmøntning af midlerne, som viderefører
den tidligere regerings strategi om både at understøtte det økologiske momentum i markedet og i
landbruget. Kontinuiteten i støtten er afgørende for udviklingen af den økologiske sektor, som
både sikrer vækst og arbejdspladser i Danmark og samtidig er til gavn for natur og miljø, siger Per
Kølster, formand for Økologisk Landsforening.
Han peger på, at udmøntningen af midlerne er et vigtigt signal til de mange landmænd, der i
øjeblikket overvejer at omlægge til økologi.
- Markedsefterspørgslen på dansk økologi i ind- og udland er større end udbuddet og store spillere
som Coop, Arla og Friland A/S efterlyser flere økologiske producenter. Det er derfor afgørende, at
de landmænd, der overvejer omlægning, bliver forvisset om, at der også vil være efterspørgsel på
deres økologiske varer i fremtiden, siger Per Kølster.
I Fødevare- og Landbrugspakken er der afsat 90 mio. kr. til økologiske udviklingsinitiativer under
Fonden for økologisk landbrug i 2016-2018. 27 mio. kroner går til eksportfremme og 26 mio.
kroner til national afsætning. Derudover er det besluttet at hæve midlerne til bl.a. omlægningstjek
fra 13 mio. til 17 mio. kr. over de næste tre år.
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