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ØKOLOGIENS UDVIKLING I 
TURBULENTE TIDER

Salget af økologiske fødevarer 
er kendetegnet ved den uforud-  
sigelighed, som præger tiden. De 
seneste tal fra Danmarks Stati-
stik viser, at det økologiske salg 
i detailhandlen i 2021 er på sam-
me niveau som 2020. Er det så et 
tilbageslag for økologien? Her i 
rapporten vil du ud fra data, prog- 
noser og udtalelser fra førende 
aktører i markedet læse, at svaret 
er nej. For der er fortsat særdeles 

stor efterspørgsel på økologiske fødevarer. Og det 
vil der også være i fremtiden.

Markedsrapporten viser fx, at kategorien frugt og 
grønt (som udgør mere end 1/3 af det samlede 
salg af økologiske fødevarer) er i fortsat vækst. Det 
viser, at når økologien for alvor har bidt sig fast i 
en varekategori, så vokser den støt og roligt også i 
turbulente tider. Vi ved fra undersøgelser, at der er 
stigende forbrugerinteresse for, at vi sammen skal 
forandre det nuværende fødevaresystem i retning 
af en langt mere bæredygtig produktion, der tager 
de livsnødvendige hensyn til klima, biodiversitet, 
rent drikkevand og dyrevelfærd. Mere end seks ud 
af ti danskere køber økologiske fødevarer hver uge.

NYE VILKÅR
I 2020 oplevede det økologiske salg en rekordvækst 
på 14%. Coronapandemien sendte os alle hjem, 
og vi havde ikke meget andet at give os til end at 
handle fødevarer, tilberede og spise. Så måske er 
2021-tallene i nogen grad udtryk for en kalibrering 
af den lidt unaturligt store vækst i 2020? Ikke de-
sto mindre er 2021-tallene for det økologiske salg 
i detail en indikator, som vi tager alvorligt. For det 
giver en række aktører i markedet markante udfor-
dringer. 

Også i 2022 er der en række faktorer, der udfordrer 
markedet såvel som efterspørgslen - forsynings-
vanskeligheder, eskalerende råvarepriser og hi-
storisk høj inflation. Derfor vil 2022 nok også mere 

kendetegnes ved en konsolidering af den økologi-
ske afsætning snarere end progressiv vækst. Men 
vi tror ikke, at de nuværende markedsudfordringer 
vil ramme økologiske fødevarer hårdere end kon-
ventionelle varer. Vi er også fuldt overbeviste om, 
at de fundamentale kvaliteter og principper i øko-
logien er så rodfæstede i forbrugernes værdier og 
præferencer, at vi står foran snarlig ny vækst i den 
økologiske afsætning. Desuden skal vi huske på, at 
den afmatning, vi har set i væksten i 2021, og ser 
her i første halvdel af 2022, hovedsageligt skyldes 
vilkår, som er udefrakommende, og ifølge al empiri 
er forbigående.

ØKOLOGIENS POSITION I MARKEDET
I Markedsrapporten kommer både repræsentanter 
fra detailbranchen og en række øvrige eksperter 
med deres bud på, hvordan vilkårene kommer til 
at påvirke de økologiske fødevarer. Mange af dem 
spår, at økologien holder skansen, fordi de dedike-
rede økologiske forbrugere træffer deres valg ud 
fra flere værdier end kun pris. De påpeger også, at 
forbrugerne downtrader. Altså omprioriterer deres 
valg af varer til billigere varianter.

Det kan forbrugerne, fordi økologien gennem åre-
ne har opbygget et stærkt fundament med flere 
værdipositioner i mange kategorier. Det er umid-
delbart fint, men i den forbindelse skal vi naturlig-
vis være opmærksomme på, at på den lange bane 
vil økologien stå sig bedst ved også at være stærkt 
repræsenteret med førende mærkevarer på de 
øverste trin på værdiposition-trappen. 

Selvom vi lige nu oplever mange udfordringer og 
uforudsigelige vilkår, skal vi fortsat styrke arbejdet, 
dialogen og udviklingen af de økologiske fødeva-
rer på tværs af hele værdikæden. Det, vi oplever 
nu, er en midlertidig situation. Der kommer en tid  
efter – og da er økologien fortsat en væsentlig del 
af løsningen.

God læselyst!

A F  C A R ST E N 
A H R E N F E L DT

MARKEDS- 
CHEF  

I ØKOLOGISK
LANDSFORENING
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Eksotiske drømmerejser og dyre restaurantbesøg er nog-
le af de første poster, der ryger ud af husholdningsbud-
gettet som følge af den stigende inflation og generelle 
økonomiske usikkerhed. Også når det gælder fødevarer, 
forudser de fleste eksperter forsigtigt, at der vil ske en 
omprioritering mod mindre luksus og mere fornuft.

”Vi forventer, at det økologiske salg holder stand eller 
måske endda klarer sig lidt bedre end det konventionel-
le. Økologi er jo ikke luksus, men er en del af familiens 
basisvarer,” siger Thomas Roland, der er CSR-chef hos 
COOP.

”Det hænger sammen med, at de økologiske forbrugere 
vælger ud fra andre parametre end pris. For dem handler 
det bl.a. om rene fødevarer, dyrevelfærd og drikkevand, 
og har man først truffet det valg, gør det ondt i identite-
ten at skifte tilbage.”

Også hos Dagrofa, som er koncernen bag Meny, Spar, Min 
Købmand og Let-Køb, ser man positivt på den økologi-
ske fremtid.

”De seneste år har vi set en voksende klimabevidsthed 
og større interesse for økologi fra forbrugerne, hvilket 

ØKOLOGIEN 
HOLDER SKANSEN
Forsyningskrise, inflation og krig i Europa sætter forbrugernes husholdningsøkonomi under pres. De 
stigende priser mærkes også i dagligvarehandlen på alt fra luksus til basisvarer, men økologien spås en 
stabil udvikling.

også var tilfældet i 2021. Her så vi samlet en stigning i 
omsætning af økologiske varer, som lå 5 pct. over om-
sætningen af konventionelle varer,” fortæller Michael 
Christensen, kategoridirektør i Dagrofa.

”Det er en tendens, som vi forventer fortsætter, fordi den 
økologiske forbruger generelt vælger økologi ud fra et 
princip om at passe på sig selv og miljøet. Det afspejler 
sig også i vores CSR-strategi, hvori vi har indarbejdet et 
mål om at øge salget af økologi med 10 pct. hvert år til 
og med 2024. ”

FREMGANG I PRIVATE LABEL
Begge peger på, at den nuværende situation vil skubbe 
yderligere til udviklingen af økologiske private label pro-
dukter, som typisk har en lavere pris end mærkevarepro-
dukterne.

”Private label vil helt sikkert opleve en fremgang og er 
med til at bevare økologien i en tid, hvor der er grupper af 
kunder, som skal spare,” siger Thomas Roland fra Coop, 
der bl.a. forhandler private label-serierne Änglamark og 
365 Økologi.

I Dagrofa er salget af koncernens eget økologiske mærke, 
Grøn Balance i 2021 steget med 14 pct. og planen er, at 
udviklingen skal fortsætte.

”I et marked, der er præget af stigende inflation og ufor-
udsigelighed, har vi endnu mere fokus på at være kon-
kurrencedygtige på både pris, kvalitet og miljøværdier. I 
2022 skal vi blandt andet styrke økologiske produkter fra 
vores egne mærker, som vi oplever en stor forbrugerlo-
yalitet til,” forklarer Michael Christensen fra Dagrofa.

Vi forventer, at det økologiske 
salg holder stand eller måske 

endda klarer sig lidt bedre end 
det konventionelle.

T H O M A S  R O L A N D
 CSR-CHEF HOS COOP

DEN ØKOLOGISKE OMSÆTNING 
I DETAILHANDLEN

Tempoet i væksten for økologiske fø-
devarer blev i 2021 sat ned i forhold 
til det hæsblæsende 2020, hvor salget 
slog alle rekorder på grund af corona-
nedlukninger med mere hjemmetid og 
mindre udespisning. 

Af nedenstående figur ses det, at salget 
af økologiske fødevarer i detailhandlen 
inklusive online i 2021 var 16,0 mia. kr., 
hvilket svarer til omsætningen i 2020. 

Vi vil selvfølgelig altid helst se høje 
vækstrater, men vi er også realistiske. Tiden og udvik-
lingen både herhjemme og i verden omkring os påvirker 
selvfølgelig også det økologiske fødevareforbrug, fordi 
alle er nødt til at prioritere i forhold til deres privatøko-
nomi. Men tiden og udviklingen kalder også på en stærk 

økologisk bevægelse, når vi sammen skal skabe en grøn 
omstilling.
 
Alle landets detailkæder opretholder deres økologiske 
ambitioner, fordi forbrugerne efterspørger økologien. 
Gennem de mange år med konstant vækst har økologien 
skabt et solidt fundament, der kan stå i mod og har mod 
og innovationskraft til at imødekomme de krav, som for-
brugerne stiller til fremtidens fødevarer.

A F  B I R G I T T E 
J Ø R G E N S E N

MARKEDS- 
CHEF FOR  

DETAIL
I ØKOLOGISK

LANDSFORENING Størstedelen af det økologiske salg sker gennem 
dagligvarehandlen inklusiv online. Det økologiske 
salg i foodservice estimeres til 2,2 mia. kr. i 2021,  
og salget gennem gårdbutikker estimeres til 0,7 
mia. kroner. Dette svarer til, at hver dansker i gen-
nemsnit købte for 3.245 kr. økologiske fødevarer.
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TENDENS DETAIL

Kilde: Danmarks Statistik
Anm.: Fra og med 2017 er onlinehandlen medtaget i tallene
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DEN ØKOLOGISKE 
MARKEDSANDEL 

VERDENSMESTER 
I ØKOLOGI 

I 2021 var den økologiske markedsandel 12,7% målt i 
værdi. Det er samme niveau som i 2020. Som det ses af 
figuren på næste side, indtog Danmark med denne øko-
logiske markedsandel endnu en gang førerpositionen, 
som det land i verden med den højeste økologiske mar-
kedsandel. 

På andenpladsen lå Østrig med en økologisk markeds-
andel på 11,3%. Tredjepladsen havde Schweiz med en 
andel på 10,8%. Vores største økologiske eksportmar-
ked, Tyskland, lå på syvendepladsen med 6,4%, imens 
Sverige lå på femtepladsen med 8,7%.  

8     ØKOLOGISK LANDSFORENING  ØKOLOGISK MARKEDSRAPPORT 2022     9 

Kilde: FiBL Statistics 2022. 
Anm.: Tallene er fra 2020, hvilket skyldes, at det er det seneste år, hvor vi har sammenlignelige tal på tværs af landene.
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DETAIL

I de senere år har isæt frugt og grønt kategorien vækstet, og det har medvirket til, at frugt og grønt i dag udgør mere 
end en tredjedel af den økologiske omsætning i dagligvarehandlen, og dermed også er den største varegruppe. Efter 
frugt og grønt følger varegruppen mejeri, som står for 22% af økologiomsætningen. Frem til 2016 var mejeri og æg 
den største varegruppe.

DET ØKOLOGISKE SALG 
FORDELT PÅ VAREGRUPPER

DE ØKOLOGISKE VAREGRUPPERS ANDEL AF DEN TOTALE OMSÆTNING AF ØKOLOGISKE FØDEVARER I
DETAILHANDLEN I 2021

Kilde: Danmarks Statistik
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Som det ses af nedenstående figur, så er der store forskelle på den økologiske markedsandele for forskellige varegrupper. 
De højeste markedsandele ses inden for basisvarer som fx gulerødder, havregryn, æg og mælk, hvor de økologiske mar-
kedsandele alle er over 30%. Bananer har den højeste økologiske markedsandel på 79,5%, hvilket skyldes, at de fleste 
kæder i dag, kun sælger økologiske bananer. De høje markedsandele for basisvarerne afspejler, at det typisk er disse varer, 
som en forbruger starter med at købe i den økologiske kvalitet. Herefter udvides det økologiske forbrug med varer som fx 
pasta, mel, kartofler. 

Data fra Coop Analyse viser, at man ligefrem kan tale om en ”økologisk trappe”, som forbrugerne bevæger sig op ad. De 
øverste trin på den økologiske trappe er fersk kød, pålæg samt nydelsesvarer som alkohol og chokolade, som er varegrup-
per med en økologisk markedsandel under 10%.

Kilde: Kauzas hustandspanel
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ØKOLOGISKE MARKEDSANDELE FOR UDVALGTE VAREGRUPPER MÅLT I VÆRDI 2021
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KÆDERNES ØKOLOGISKE
MARKEDSANDELE

ØKOLOGISKE VÆRDIANDELE 
I KÆDERNE 

Af nedenstående figur ses det, at Netto med en økologisk andel på 17,5% fortsat er den kæde, der har den største 
markedsandel af den økologiske detailomsætning i 2021 stærkt efterfulgt af SuperBrugsen på en andenplads med 
16,5% og Rema1000 på en tredjeplads med 13,4%. 

Nemlig.com kommer ind på en femteplads med 9,8%, som den største onlineudbyder, hvilket blandt andet afspejler, 
at mange forbrugere grundet corona valgte at købe deres økologiske fødevarer online også i 2021.  

42,4% af Irmas salg af fødevarer er økologisk, og Irma er dermed klart den kæde med den højeste økolo-
giprocent efterfulgt af Nemlig.com med 27,2%. Derudover er COOP 365 kommet ind som en ny spiller, og 
den nyetablerede kæde har indtaget en tredjeplads med en øko-andel 21,2%.

Det fremgår også af figuren nedenfor, at både Kvickly, Netto, Fakta og SuperBrugsen har et økologisk salg, 
som ligger over landsgennemsnittet på 13%. 

Kilde: Kauzas husstandspanel
Anm.: Data for Aldi, Lidl, Aarstiderne, Bilka, Bilka to-go, coop.dk og føtex.dk indsamles ikke i Kauzas husstandspanel Kilde: Kauzas husstandspanel samt GfK ConsumerScan for 1. halvår 2021 for Aldi og Lidl
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KÆDERNES ØKOLOGISKE POTENTIALE
Af nedenstående figur ses kædernes økologiske poten-
tiale. ’Boblens’ størrelse angiver kædens potentiale de-
fineret som deres kunders samlede køb af økologiske 
fødevarer både i og udenfor kæden. Af figuren ses det, at 
Netto og Rema 1000 har de største økologiske potentia-
ler, hvilket primært skyldes, at mange danskere handler i 
kædernes butikker i løbet af et år.

Den lodrette akse angiver kundernes loyalitet over for 
kædens økologiske varer i forhold til kundernes loyalitet 
over for kædens dagligvarer generelt. De kæder, som lig-
ger over den vandrette akse er således relativt gode til at 
dække deres kunders behov for økologiske varer. Mens 
de kæder, som ligger under den vandrette akse, er rela-
tivt bedre til at dække deres kunders behov for daglig- 
varer generelt. Af figuren ses det, at Irma, COOP 365, 
Nemlig.com, Kvickly, Netto, Fakta og SuperBrugsen er re-
lativt bedre til at sælge økologi end dagligvarer generelt.
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Kilde: Kauzas husstandspanel

Den vandrette akse angiver, hvor tilbøjelig kædens kun-
der er til at købe økologi i forhold til danskerne generelt. 
De kæder, som ligger til højre for den lodrette akse har 
således kunder, som er relativt mere økologisk oriente-
rede end danskerne generelt. Af figuren ses det, at dette 
gælder for Irma, Nemlig.com, COOP 365, Kvickly, Fakta 
og SuperBrugsen.

Rema 1000, Daglí Brugsen, føtex, Meny, Spar, Min køb-
mand, Bilka og Løvbjerg er alle kæder, som er relativt 
bedre til at sælge dagligvarer generelt end økologi, og 
hvis kunder er mindre tilbøjelige til at købe økologi end 
danskerne generelt. Disse kæder har et stort uudnyttet 
potentiale, som de både kan udnytte ved at forbedre det 
økologiske sortiment samt markedsføringen og synlig-
heden af de økologiske varer samt ved at placere deres 
butikker i områder, hvor befolkningen er mere tilbøjelig 
til at købe økologi, fx hovedstadsområdet.

Indeks

Indeks
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I de pandemiske år 2020 og 2021 kom de danske 
forbrugere for alvor til tasterne. Antallet af dan- 
skere, der købte deres dagligvarer eller måltids-
kasser online steg ifølge Dansk Erhvervs E-handels- 
analyse 2021 fra 36 pct. i 2019 til 56 pct. i 2021. En 
udvikling, som online-supermarkedet Nemlig.com 
i den grad mærkede.

”Vi har fået en bredere kundekreds end tidligere, 
der fandt ud af, at det er bekvemt og effektivt at 
handle online. Det er både ældre mennesker, som 
typisk ikke efterspørger økologi, men også børne-
familier, der køber meget økologisk,” fortæller Jack 
Enevoldsen, som er kategoridirektør i Nemlig.com.

Ifølge Dansk Erhvervs e-handelanalyse 2021 er den 
primære årsag til at handle dagligvarer online, at 
varerne bliver leveret til døren.

Men selvom der er kommet nye kunder til, vil 2022 

FLERE DANSKERE HANDLER 
ØKOLOGI ONLINE
Corona-krisen lærte groft sagt danskerne at handle dagligvarer online. Og noget tyder på, at 
en del af de nye kunder fortsat handler med tastaturet, fordi det er bekvemt. 

ligesom i de fleste andre handelsbrancher blive 
kendetegnet af pres på priserne på grund af forsy-
ningskrise, inflation og krigen i Ukraine.

”Al logik taler for, at forbrugerne får et større fokus 
på prisen, og det medfører en vis risiko for, at der 
generelt købes lidt lavere kvalitet, lidt billigere va-
rer og lidt mindre økologi. Men vi ser samtidig en 
tendens til, at forbrugerne vil have lidt, men godt. 
Vi har tilmed set en stigning i andelen af økologisk 
kød,” forklarer han. 

Også økologisk vin, færdigretter, drikkevarer og 
frugt og grønt har godt fat hos online-supermarke-
dets kunder, som oplever stigende økologiske ande-
le i forhold til sidste år.

”Vores kunder har også fokus på pris og tilbud, men 
de er ikke de mest prisfølsomme, så de efterspør-
ger fortsat kvalitet, smag, dyrevelfærd og økologi.”

Først på ugen går det stærkt. Børn skal hentes, fritids-
interesser skal passes og så er der indkøbene. Flere kla-
rer de nødvendige hverdagsindkøb på nettet. Men når 
weekenden kommer eller når der er tid til forkælelse, vil 
man ud at røre, smage og udvælge.

”Der er en gruppe, som har fået øjnene op for det be-
kvemme i at handle online, fordi det giver tid i hverdagen. 
Men online-handel kommer ikke til at overtage det hele. 
Faktisk er det ikke et spørgsmål om enten eller, snarere 
handler det om både og,” siger Carsten Rose Lundberg, 
der er fagchef for digital handel i Dansk Erhverv.

Han peger på, at den digitale opvågnen giver nye mu-
ligheder, der både kommer de store detailkæder og de 
mindre specialbutikker, samt små producenter til gode.

”Under corona opstod forskellige nye digitale shopping-
tilbud. Lige fra live- og videoshopping til hybrider mel-
lem fysisk og digital handel, hvor man fx kunne bestille 
en smagekasse og blive introduceret til produkterne på 
livestreaming,” siger han.

ONLINESHOPPING ÅBNER NYE MULIGHEDER
Og netop hybriden eller synergien mellem den fysiske 
oplevelse og den digitale bekvemmelighed, ser ud 
til at være en succes. Online ginsmagning, virtuelle 
bagekurser og chatrådgivning direkte fra en fysisk butik 
fortsætter efter corona.
 
”De fleste specialvarer skal skille sig ud på deres histo-
rie og fortællingen om, hvad der gør dem attraktive. Det 
kræver hårdt arbejde at blive hørt i mængden, men det 
er også her sammensmeltningen mellem fysisk og digi-

FREMTIDENS INDKØB BLIVER 
BÅDE FYSISK OG DIGITALT
Danskerne har vænnet sig til at handle dagligvarer på nettet, men de er også vendt tilbage til de fysiske 
indkøb. Hvordan kan man så udnytte synergien mellem fysisk og digital handel? Det giver Carsten Rose 
Lundberg, fagchef for digital handel i Dansk Erhverv et bud på. 

tal handel bliver relevant,” siger han. Flere er begyndt at 
benytte sig af handelshybriderne, hvis rette betegnelse 
er omnichannel, som betyder noget i retningen af ”alle 
steder”. Altså at være til stede og relevant der, hvor kun-
dernes behov er. 

Når dagligvarekæder tilbyder click-and-collect bestiller 
kunden online men afhenter fysisk, og når du kan chatte 
med den lokale vinhandel i frokostpausen og efter job 
droppe ind forbi, smage og tage med hjem, er det eksem-
pler på de muligheder, som ligger i omnichannel til at nå 

kunder, som man ellers ikke ville møde.

”I bund og grund handler det om at finde de områder, 
hvor fysisk og digitalt komplementerer hinanden,” siger 
Carsten Rose Lundberg.

Dette afspejler også udviklingen i detailhandlen, hvor 
Coop forhandler fødevarer på Coop.dk, Bilka på Bilka-to-
go, Rema 1000 på Vigo samt føtex på føtex.dk.

I bund og grund handler det 
om at finde de områder, 

hvor fysisk og digitalt 
komplimenterer hinanden.

C A R ST E N  R O S E  LU N D B E R G
FAGCHEF FOR DIGITAL HANDEL 

I DANSK ERHVERV

TENDENS



Hver tredje danske forbruger 
forventer at handle mere i 

discount fremover. 

UNDERSØGELSE FORETAGET AF 
MEGAFON FOR TV2 I MAJ 2022
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Økologi er et vigtigt konkurrenceparameter i de 
danske discountkæder. År efter år er sortimenterne 
blevet større både inden for private label og inden 
for mærkevarer, fordi kunderne forventer og ef-
terspørger dem. I dag er økologiske varer en del af  
basissortimentet og mere til – og økologien har i 
2021 holdt kadencen hos de tre discountkæder.

”Økologien har holdt det momentum, som lå i mar-
kedet. Væksten har i 2021 været mindre i forhold 
til 2020, men vi har oplevet, at der er efterspørgsel 
i andet end basiskategorier fx på drikkevarer og 
konfekturer,” siger Martin Hasgard Olesen, som er 
sortimentschef i Netto.

Noget tyder på, at discountkæderne står over for 
et sandt rykind af kunder i en tid, hvor inflationen 
buldrer derudaf og priserne på varer stiger. En  
undersøgelse foretaget af Megafon for TV2 i maj 
2022 viser, at hver tredje danske forbruger forven-
ter at handle mere i discount-butikkerne fremover.

”Når energipriser og brændstofpriser stiger, vil 
nogle forbrugere være nødt til at spare , og den 
lave forbrugertillid tyder på, at de, der har pen-
ge, også vil skrue ned for de variable udgifter som 
eksempelvis dagligvarer. Så er det oplagt at søge 
discountsegmentet,” siger Anders René Jensen, der 
er indkøbs- og marketingdirektør i Rema 1000.

- Forbrugerne vil ikke alene trade ned og finde en 
billigere udgave af varen som eksempelvis private 
label-varerne. De vil også købe mindre, siger han.

Også hos Lidl er man forberedt på, at flere forbru-
gere søger mod discount.

ØKOLOGI HAR EN VIGTIG 
PLADS I DISCOUNT
Gennem de seneste år har discountkæderne udbygget sortimentet af økologiske varer. Og nu 
hvor vi aktuelt står midt i en krise, viser en undersøgelse, at hver tredje dansker forventer at 
handle mere i discount. Både Netto, Rema 1000 og Lidl ser, at økologien fortsat har en vigtig 
rolle at spille i discount og på klimadagsordenen.

”Økologien vil ligesom de konventionelle produk-
ter kunne blive presset, men vi håber og satser på, 
at vareforsyningen kan opretholdes, da økologi nu 
er mainstream og råvaretilgængeligheden dermed 
større,” siger Khalil JehyaTaleb fra Lidl.

ØKOLOGI OG KLIMA SKAL FORKLARES
Sideløbende stiger forbrugernes fokus på fødeva-
rer, der kan afhjælpe den klimabelastning, som 
fødevareproduktionen udgør. En undersøgelse of-
fentliggjort af Klimarådet i december 2021 viser, 
at knap halvdelen af danskerne mener, at vi fx bør 
spise mindre kød.

”Økologi i Netto vil fylde mere i fremtiden sammen 
med fødevarer, der er produceret med klima for 
øje. Derfor er det vigtigt for økologien at bliver bed-
re til at forklare sammenhængen mellem økologi 
og klima. Der er ingen tvivl om at hvis det lykkes, 
kan klimadagsordenen løfte økologien yderligere,” 
mener Martin Hasgard Olesen fra Netto.

TENDENS
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Klima, biodiversitet, rene fødevarer og dyrevelfærd er 
blot nogle af de temaer, som fylder og kommer til at fylde 
hos den voksende gruppe af bevidste forbrugere i frem-  
tiden. Økologiske virksomheder og producenter, der al-
lerede nu arbejder med bæredygtighed både i produk-
tion og strategier, skal blive bedre til at kommunikere 
videre til forbrugerne og ind i en grøn dagsorden.

Økologisk Landsforening vurderer, at 90 pct. af de øko-
logiske produkter, der findes på markedet i dag, ikke 
formår at udnytte de ekstra fordele, som den økologiske 
produktionsform giver. Langt de fleste kommunikerer 
alene Ø-mærket. Det samme gør sig gældende for de 
professionelle køkkener, der med fordel kan blive bedre 
til at fortælle deres gæster, at der er merværdi i det øko-
logiske måltid. 

”Det er overraskende, at økologiske fødevareprodu-
center gør så lidt ud af at fortælle deres kunder om alle 
de bæredygtighedstiltag, de gør i værdikæden,” siger  
Birgitte Jørgensen, som er markedschef for detail i Øko-
logisk Landsforening og medforfatter til håndbogen ”Så-
dan får du bæredygtighedsstatus”.

Forklaringen findes hovedsageligt i, at både det røde 
ø-mærke og Det økologiske spisemærke, som benyttes 
af spisesteder, er velkendte og troværdige mærknings-
ordninger, der guider forbrugerne til de økologiske pro-
dukter og måltider. 

”Mærkningsordningerne er meget stærke og særligt 
Ø-mærket har en høj kendskabsgrad, men mærknings-
ordningerne er ikke fuldt dækkende, når det kommer til 
bæredygtighed. Økologien kan så meget mere, og det 
skal virksomheder og producenter ikke være bange for 
at fortælle. Selvom den grønne dagsorden er kompleks, 
og debatten om fx klima kan være skarp, så skal økolo-
gien på banen og turde fortælle om alt det, den byder 
ind med,” siger Birgitte Jørgensen og tilføjer, at man-
ge økologiske virksomheder og producenter selv kan 
være i tvivl om, hvordan de får budskabet ud uden at  
greenwashe eller blive for komplekse.

ØKOLOGISK BÆREDYGTIGHED 
HAR ET UFORLØST POTENTIALE
Økologiske fødevarer har et stort potentiale på den grønne dagsorden og er en del af løsningen. Derfor 
skal fødevarevirksomheder fremover være bedre til at kommunikere økologiens bæredygtighed. Økolo-
gisk Landsforening har udarbejdet et redskab, der skal hjælpe det uforløste potentiale på vej.

Økologisk Landsforening har derfor udviklet en håndbog 
til de økologiske aktører, som tager afsæt i de fire øko-
logiske principper: retfærdighed, kredsløb, sundhed og 
forsigtighed, og sammenholder dem med fremtidens 
forbrugeres værdier. Håndbogen giver viden og inspira-
tion til, hvordan virksomheder med udgangspunkt i de 
fire økologiske principper kan anlægge en 360-graders 
vinkel på deres strategiske forretnings- og produktud-
vikling, emballager, smag, råvarer, samarbejdspartnere, 
ansvarlighed, salgspotentiale, kunder, CSR, markedsud-
vikling på bestående og nye markeder mm. Dermed kan 
de arbejde med bæredygtig økologi og opnå unikke kon-
kurrencefordele til at få plads på hylderne hos grossister, 
i detailhandlen og i forbrugernes kurve.

”Målet er at give konkrete handlingsanvisninger til, hvor-
dan virksomheder kan bruge økologien til også at pro-
dukt- og forretningsudvikle til fremtiden,” siger Birgitte 
Jørgensen.

Håndbogen kan downloades gratis på: okologi.dk

ØKOLOGI & BÆREDYGTIGHED 
– I HELE VÆRDIKÆDEN

SÅDAN FÅR DU 
BÆREDYGTIGHEDSSTATUS

Støttet af:

TENDENS



Som det fremgår af de demografiske data på den forrige side, så er andelen, som småbørnsfamilier bruger 
på økologi i deres madbudget signifikant større. Ifølge tal fra Kauza har småbørnsfamilierne også flere 
indkøbsture, hvor de lægger økologiske fødevarer i indkøbskurven, når de handler. De er dermed en at-
traktiv kundegruppe for detailkæderne. 

Familier med små børn har et særligt fokus på økologi især ud fra et sundhedsperspektiv, da de vælger 
økologi primært for at undgå rester af sprøjtemidler og tilsætningsstoffer. Mange familier vælger derfor 
økologi først og fremmest ud fra et forsigtighedsprincip. 
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DE ØKOLOGISKE
FORBRUGERE

ANDELEN AF ØKOLOGI I MADBUDGETTET FORDELT PÅ DEMOGRAFISKE SEGMENTER 

ALDER

18-29 årige

30-39 årige

40-59 årige

50-59 årige

60-75 årige

1 personer

2 personer

3 personer

4 personer

5+ personer

Hovedstaden

Midtjylland

Nordjylland

Sjælland

Syddanmark

Børn over 8 år

Børn under 8 år

Uden børn

Ældre uden børn

Yngre uden børn

HUSSTAND BØRN

133

129

90

90

94

92

88

82

95

71

Indeks 100

101

103

114

92

91

114

105

90

95

98

Indeks 100 Indeks 100

Indeks 100

GEOGRAFI

Danskerne er de forbrugere, som lægger flest økologiske varer i deres indkøbskurv, når de handler. Der er imidlertid 
forskel på det økologiske forbrug afhængig af forbrugerens alder, husstandsstørrelse, geografi, og hvorvidt der er børn 
i husstanden eller ej. Nedenfor ses det, hvilke demografiske segmenter der bruger den største andel af deres daglig-
varebudget på økologi. Som det ses af figuren, har de 30-39 årige og de 50-59 årige en relativ højere økologiandel end 
danskerne generelt, mens økologiandelen for de 18-29 årige ligger på indeks 90 i forhold til gennemsnitsdanskerens 
økologiandel, som er 12,7%. Det ses også af figuren, at husstande med 4 personer, husstande i hovedstadsområdet 
og husstande med børn under 8 år har en relativ høj økologiandel.

Kilde: Kauzas husstandspanel

BØRNEFAMILIER ER ET 
ATTRAKTIVT SEGMENT



1. GØR FORDELENE VED ØKOLOGI KONKRETE OG SYNLIGE 
I eksperimentet blev fordelene ved at vælge økologiske citroner synliggjort ved hjælp af en hyldesvirper 
udformet som en citron med teksten: Når du vælger økologiske citroner, sparer du dig selv for pesticider 
– så kan du også bruge skallen. Resultatet i discount-testbutikkerne var, at salget af økologiske citroner 
steg med 8,4 procentpoint mere end i kontrolbutikkerne.

2. GØR DET SYNLIGT, AT VAREN ER DANSK OG ØKOLOGISK
I eksperimentet blev det synliggjort, at det økologiske grisekød både er dansk og økologisk ved hjælp af et 
skilt med teksten: DANSK ØKOLOGI. Baggrunden er himlen, der illustrerer, at de økologiske grise kommer 
ud under åben himmel. Skiltet blev testet i kombination med et gulvklæb, der viste 1:1, hvor meget plads 
en konventionel gris, en frilandsgris og en økologisk gris har. Interventionerne resulterede i et mersalg i 
test-supermarkederne på 19,8 procentpoint og i discount-testbutikkerne var mersalget 36,8 procentpoint

3. GIV INSPIRATION OG SAMEKSPONER
Dette løsningskoncept tapper ind i adfærdsbarrierer, som ikke kun relaterer sig til de økologiske varer, 
nemlig manglende inspiration og følelsen af choice overload i frugt og grøntafdelingen. 

I eksperimentet blev det forsøgt at nedbryde disse barrierer med skilte, der gav opskriften på en nem, 
økologisk salat med tre ingredienser samtidig med, at de økologiske solsikkekerner blev sameksponeret 
med æblerne. Resultatet var, at salget af økologiske solsikkekerner i discount-testbutikkerne steg 91,8 
procentpoint mere end i kontrolbutikkerne.

NUDGING KAN LØFTE SALGET 
AF ØKOLOGISKE VARER

Et nudgingprojekt med butiksobservationer, forbrugerinterview og eksperimenter, som Økologisk 
Landsforening har gennemført i samarbejde med Inudgeyou og Coop i efteråret 2021 viste, at der 
kan være et stort potentiale for at anvende adfærdsvidenskab og nudging i butikkerne til at få flere 
forbrugere til at vælge flere økologiske varer. 

Nedenfor ses de væsentligste adfærdsbarrierer, som går på tværs af de undersøgte økologiske va-
regrupper; frugt og grønt, grisekød og fjerkræ. Derudover ses udvalgte løsningskoncepter og test- 
resultater.

Resultaterne er offentliggjort i tre rapporter, som kan downloades gratis på okologi.dk.

LØSNINGSKONCEPTER

1. FORBRUGERNE KENDER IKKE DE KONKRETE FORDELE VED AT VÆLGE ØKOLOGI
Interviews med kunder i butikkerne viste, at mange forbrugere ikke kender de konkrete fordele ved at 
vælge økologisk, fx tror mange fejlagtigt, at frilandsgrisen har mere plads end den økologiske gris. Dette 
er en fundamental adfærdsbarriere for økologien, for hvis forbrugeren slet ikke ved, hvorfor de skal vælge 
økologi og samtidig betale en merpris, er der intet motiv for at gøre det. 

Observationsstudiet viste, at der sjældent informeres om fordelene ved at vælge økologi i butikkerne. Der 
bliver ofte kun kommunikeret, at varen er økologisk. Adfærdsbarrieren forstærkes af, at flere ikke-øko-
logiske brands er særdeles gode til at brande sig på fx dyrevelfærd og positionere sig tæt på økologien i 
forbrugerens bevidsthed.

2. ”GODT-NOK” AT VÆLGE DANSK
Flere forbrugere mener, at det er ‘godt nok’ at købe dansk frugt, grønt og grisekød. Dansk forbindes med 
kvalitet og tryghed, ligesom økologien gør, og derfor vil forbrugeren have en følelse af at have gjort et godt 
og ansvarligt køb, blot fordi det er dansk. Observationsstudiet viste, at på varer, som både er økologiske 
og danske, viger dannebrog ofte for ø-mærket. 

3. IKKE-HENSIGTSMÆSSIG PLACERING AF DE ØKOLOGISKE VARER
Økologisk grisekød opfattes af mange forbrugere som værende for dyrt. Observationsstudiet viste, at 
økologisk grisekød ofte er placeret lige op ad det konventionelle grisekød. Hvis forbrugerne, som nævnt 
ovenfor ikke kender de konkrete fordele ved at vælge det økologiske produkt kan denne placering ud fra 
et adfærdsperspektiv være en dårlig placering. 

Modsat prisopfattelsen af økologisk grisekød viste analysen, at mange forbrugere troede, at økologisk 
frugt og grønt var dyrere end det reelt er. Studiet viste, at flere butikker har en økologisk ø i frugt og grønt- 
afdelingen. Denne placering af økologisk frugt og grønt vil være en barriere for de forbrugerne, som ikke 
er økologisk bevidste og som tror, at økologisk frugt og grønt er dyrere end det reelt er.

ADFÆRDSBARRIERER

I projektet blev der identificeret nogle centrale adfærdsbarrierer for køb af økologisk frugt, grønt og gri-
sekød i butikkerne. De identificerede adfærdsbarrierer kan deles op i to kategorier: 1. Generelle barrierer 
relateret til forbrugeropfattelser og 2. mere kontekstspecifikke barrierer, der hænger sammen med ad-
færdsarkitekturen i butikkerne.

Til at nedbryde adfærdsbarriererne blev der udviklet og testet 4 løsningskoncepter i 5 udvalgte butikker, 
som tappede ind i en eller flere adfærdsbarrierer.
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A F  H E L L E
B O SS E N

CHEF- 
KONSULENT 
I ØKOLOGISK

LANDSFORENING



Der er ingen tvivl om, at det 
er på klimaspørgsmålet, 

at slaget kommer til at stå.
F L E M M I N G  B I R C H

FORBRUGER- OG DETAILEKSPERT 
BIRCH & BIRCH 
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At spå om fremtiden er en svær øvelse. Særligt i en tid 
hvor den ene krise afløser den anden, og hvor inflation, 
prisstigninger og forsyningsproblemer er en realitet. Da 
2022 afløste 2021, var de fleste ellers ret optimistiske.

”Vi kom fra to år med surdej og strikketøj og var så klar 
til at komme videre. Men så ramte krigen Europa, og den 
har forstærket forsyningskrisen og udfordret trygheden,” 
siger Flemming Birch, der er forbruger- og detailekspert 
hos Birch & Birch.

”Den nuværende situation fremstilles ofte som en spa-
retid, men det handler det ikke kun om. Vi vil også se, at 
forbrugerne omprioriterer deres indkøb og får fokus på 
de nære ting, på oplevelser og værdier, der stikker dyb-
ere end kun pris.” 

VÆRDIER I FOKUS
Det betyder, at husholdningsbudgetterne tilpasses. Dyre 
rejser, restaurantbesøg, nyt køkken og andre store inve-
steringer bliver udskudt. Men til gengæld vil man stadig 
skulle have mad.

”Fødevarer er en nødvendighed. Og vi har naturligvis 
forskellige definitioner på nødvendighed, men de kerne-
økologiske forbrugere vil stadig hænge ved økologien.
Det så vi også under finanskrisen,” siger han.

”Det kan være, de spiser lidt mindre ude og finder ud af, 
at der er ting, de sagtens kan undvære. Men der vil være 
basis for produkter, der gør det lækkert og nemt at spise 

KRISETIDER SÆTTER FOKUS 
PÅ VÆRDIER OG OPLEVELSER
Klima, dyrevelfærd og oplevelser, der forsøder tilværelsen, kan komme mere i fokus hos de økologiske 
forbrugere midt i en krisetid. De fleste vil nemlig omprioritere deres forbrug, udsætte rejser, vente med 
store investeringer og i stedet fokusere på det nære.

hjemme og for produkter, der leverer på værdi.”

Værdier kan bl.a. handle om fødevarer, der gør forbru-
get meningsfuldt og er produceret bæredygtigt. Dyrevel-
færd, biodiversitet får yderligere betydning, men særligt 
klima vil blive en afgørende faktor for, hvilke varer den 
bevidste forbruger tager ned fra hylden. 

Klimaspørgsmålets vigtighed understøttes også af, at 
det nu er politisk besluttet, at Danmark skal have et 
statskontrolleret klimamærke. Arbejdet med at udvikle 
mærket skal være færdigt inden jul, og Økologisk Lands-
forening er inviteret med i udviklingen.

 ”Der er ingen tvivl om, at det er på klimaspørgsmålet, 
at slaget kommer til at stå. Men det bliver også svært at 
navigere i. Kan økologien blive en stærk partner her, vil 
det hjælpe forbrugerne og bringe økologien frem,” me-
ner Flemming Birch.

TENDENS



EN VÆRDIFULD FREMTID 
- OGSÅ FOR ØKOLOGIEN

Hvem vil ikke gerne vide, hvad marke-
det efterspørger? Hvornår, hvorfor og 
hvor meget. Med viden om firstmover-
nes adfærd og værdier kan man få et 
forspring i markedet på 4-7 år. First-
moverne er de 3%, der er først med ny 
adfærd. En adfærd som sætter standar-
den og påvirker alle andre over tid - helt 
ubevidst. Firstmoverne er mennesker 
som alle andre, de er blot kendetegnet 

ved særlige personlighedstræk og en adfærd, der tids-
mæssigt adskiller sig fra det øvrige marked. 

Indsigt i firstmovernes adfærd og behov i dag, giver så-
ledes valid viden om tendenser, der endnu ikke er slået 
igennem i markedet, og som det brede massemarked vil 

efterspørge og handle på i fremtiden. Når det først er ad-
færd blandt firstmoverne, vil adfærden sprede sig til det 
kommercielt interessante massemarked. Firstmoverne 
er 2-4 år foran på branche- og kategoriniveau, og 6-7 år 
foran på værdiniveau.

VÆRDIERNE DRIVER ADFÆRDEN
Det er værdierne, der driver og forklarer adfærd. Værdier 
er undervejs i lang tid. Men de vil manifestere sig til ad-
færd, først hos firstmoverne og senere i det brede mar-
ked. Adfærden udvikler sig, for værdierne udvikler sig. 
Og vice versa. Uforudsigelige påvirkninger som covid-19, 
krigen i Ukraine og inflation ændrer ikke grundlæggen-
de adfærden. Ydre faktorer kan sætte nogle værdier på 
standby eller sætte skub i andre. Men overordnet ændrer 
det ikke på den adfærdsbølge, der er sat i gang.

A F  K I R ST E N
P O U LS E N

CEO, 
FIRSTMOVE

HISTORIEN/ FORWARD TO THE PAST 
For første gang, for alvor, trækker firstmoverne histori-
en frem, for at vurdere det, der var og virkede. Og som 
kan bruges på ny, med eventuelle få omskrivninger og 
fortolkninger. For det opleves meget mindre belasten-
de end den belastning, det er, hele tiden at prøve nyt af. 
Det er foreward to the past og dermed direkte tilbage 
til gamle, gangbare måder med nyfortolkning og foran-
dring som motor. 

TIDSFORLØSTE/FYSIALISME 
Som aldrig før er tiden blevet meget mere, og firstmover-
ne er blevet tidsforløste. Der er faktisk mere end rigeligt 
af den. Tid til at være uden forbrug. Og tid til at finde ud 
af, hvad man ikke vil bruge tiden på. Den store mæng-
de tid tilsammen med mange års immateriel og ”oppe 
i skyen” adfærd har affødt et behov for stofliggørelse, 
dvs. det fysiske manifesterede som fx bogen eller kas-
settebåndet. Behovet er langsommelighed, hvor samme 
oplevelse nydes og fordøjes flere gange og leverer på 
den fordybelse, der søges, og som slet ikke belaster på 
samme måde som tidligere tiders forbrug. Når digitale 
forstyrrelser og baggrundsstøj er blevet for invaderende, 
søges tilbage til stoffet igen. 

NÆREDYGTIGHED/BIOCENTRISME 
Bæredygtighed er en hygiejnefaktor for firstmoverne, 
så generisk at det blev til Væredygtighed, og nu er ud-
viklet til altruisme - Næredygtighed, hvor alt og alle skal 
inkluderes og samles op, være med og have absolut lige 
vilkår. Der gælder også naturen, der nu manifesterer sig i 
Biocentrisme, hvor der også tilstræbes et ubetinget lige-
byrdigt forhold, som det også gælder mellem mennesker 
og dyr. 

NYSPIRREN / TAKNEMMELIGHEDEN 
Nyfødt som nyt paradigme for reel transformation til at 
starte forfra. Firstmoverne finder mening i den blotte 
eksistens. De er dybt taknemmelig over at være. Føler 
sig dybt privilegeret på mange planer. Nydelsen ligger i 
selve livet, og taknemmeligheden afføder et helt nyt livs-
syn, også når det kommer til forbrug. Tilbageværende 
forbrug er meget, meget rationelt, nøjsomt, akkurat og 
manifesteret i et målrettet forbrug. Helt uden spild. Med 
afståelse, hvor det er muligt og underforbrug over hele 
linjen. Alt skal give mening på alle planer, have en funk-
tion, frem for den blotte mulighed. Firstmoverne dyrker 
beskedenheden og lader sig nøjes. 

HELHJERTET / TILLIDEN 
Firstmoverne kræver kompromisløs (k)ærlighed fra alle. 
Selv hvis historien ikke er god. De kræver 125% Transpa-
rens og total sporbarhed. Der skal være fuld gennemsig-

FIRSTMOVERNES VÆRDIER
tighed i alle forhold, på alle niveauer med transparens 
som bærende troværdighedsplatform. De kræver værdi-
filter på etik og bæredygtighed. Vil kunne stole ubetinget 
på det, der købes og på dem, der købes fra. Ærlighed op-
timerer kvaliteten og gør det sværeste valg det letteste - i 
relationer og i livsvalg. Gennemsigtighed til yderste kon-
sekvens har en ubetalelig værdi. 

HEALTHCARE / RETTIGHEDEN 
Sundhed handler især om at have det godt i og med den 
verden, man er er del af. Firstmoverne kan ikke føle sig 
sunde i en usund verden. Eller mærke Sundheden, hvis 
levende organismer og befolkninger er afskåret fra den. 
Sundheden er blevet fælles og favnende, hvor det hand-
ler om at skabe et sundt miljø, hvor alt og alle føler sig 
sundt tilpas i. Selv universets sundhed, som nu er fyldt 
til bristepunktet med affald og falske stjerner, spiller 
ind. Et sandt skræmmebillede for den universelle sund-
hed. Med andre ord, summen af sundhed definerer egen 
sundhedstilstand. 

DOKUMENTARISME / BEVISFØRELSEN 
Retfærdighed, ærlighed og bæredygtighed står sammen 
med en spirrende årvågenhed og et skarpt kritisk syn 
på den verden, der udspiller sig lige foran én. Og på den 
måde, den håndteres. Indsigt og faglighed taler gennem 
‘the documented reality’, hvor det handler om at bevise og 
handle samt udvikle og validere, frem for at eksperimen-
tere og føle sig frem. Firstmoverne søger aktivt nye per-
spektiver og dimensioner og dygtiggør sig i nye metoder 
og måder som afsæt for forandring. De tror på fagkund-
skabens genopstandelse og Dokumentarisme. Forbruget 
er ikke nødvendigvis bæredygtigt, fordi det er stemplet 
med et eller andet. Mærkningsordningerne, med trovær-
dige afsendere bag, er bedste dokumentation. 
 
LOKALISERET / NÆRTIDEN 
Livet fanges i det nære, lige mens det leves. Firstmover-
ne er ekstremt lokalt forankret og orienteret. Helt ned 
på mikroplan. Lokalmiljøet leverer på trygheden, på 
genkendeligheden og på gentagelsen ikke mindst. Det 
levner frirum til at være frem for at forholde sig. Dyrkel-
sen af det mikrolokale gør det også nemmere at agere og 
bedømme effekten af egne handlinger i en bæredygtig 
kontekst, for det store billede synes uoverskueligt. Mi-
krolivet er muligheden for at se producent eller distri-
butør i øjnene. Føle det forbrug, der er, og se, hvor det 
bærer hen. Livet i det nære skaber gensidig involvering 
og forpligtigelse. Det lokale handelsliv er andet og mere 
end forbrug og udveksling af varer. Det er fundamentet 
for tilhørsforhold og fællesskab samt en forpligtigelse, 
alle skal tage del i. 
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Firstmovernes fødevarer rummer også en række generiske parametre, opbygget gennem mange år. Disse 
parametre er yderst essentielle, hvorfor fødevareudviklingen skal integrere disse grundstenene:

FRISKHED
KLIMAVELFÆRD
ØKOLOGI 

BIODYNAMIK / DIVERSITET
PLANTEVELFÆRD
HØJ DYREVELFÆRD

SUNDHED
HÅNDVÆRK
TRANSPARENS

FIRSTMOVERNES ADFÆRD 
I 2022 - FØDEVARERNE ER 
FRISATTE

TIDSFORLØSTE FØDEVARER 
Indkøb er droppet. Madforbruget er ude, selvhen-
tet eller leveret. Der bruges ikke tid på madlavning 
og dermed heller ikke tid på at købe ind til madlav-
ning. Dagligvarehandlen kan ikke levere på mad-
løsningen, som efterspørges, og for meget take 
away begynder at ligne hinanden.

RATIONALISEREDE FØDEVARER
Rationalitet og forenkling af maden manifesterer 
sig i en madadfærd renset for overforbrug. Grå-
dighed og begær afskyes på det kraftigste. Næsten 
mæt rækker rigeligt. Der spises kun til måltiderne. 
(Under)spiseriet kun skal dække det akkurate be-
hov. Gammel ny værdi banker på: Nøjsomhed.

MÅLRETTEDE FØDEVARER
Fokus er ikke på maden. Men på overlevelsen. Der-
for ses et meget afmålt forbrug med et begrænset 
repertoire, der er nøje selekteret. Der er få katego-
rier, få bestanddele, få råvarer i spil. Det skaber stor 
kamp om pladsen for, hvem får plads på tallerke-
nen i fremtiden. Det er simpliciteten i de rene råva-
rer og i den enkle madløsning.

OPRINDELIGE FØDEVARER
Vælger enkelte råvarer og undgår eksotisk frugt, 
grønt eller anden import. Appelsin erstattes af æb-

ler og avokadoen er udkonkurreret af danske alter-
nativer. Det polske svin og den udmattede kylling 
er slet ikke i overvejelserne, for sådan var kyllingen 
slet ikke i gamle dage.

LOKALISEREDE FØDEVARER
Råvarernes ophav betyder alt. Lokal og nærprodu-
ceret mad er både klimafornuft og tryghed. Der spi-
ses så godt som udelukkende dansk. Så lokalt som 
overhovedet muligt. For ophavet og nærheden er 
også indsigt i etikken. For en produktion helt tæt på, 
gør gør det nemmere at vurdere ordentligheden.

BIOCENTRISTISKE FØDEVARER
Spiser naturligt. Rent indhold et must. Fødevarer 
skabt på det, naturen kan og vil. Så tæt på origina-
len som muligt, for mere naturlig produktionsme-
tode findes ikke. Naturen opleves nemlig som ægte 
ekspert, der tryller med rene råvarer og få, natur-
lige ingredienser, som giver smagsfylde i sig selv.

ÆRLIGE FØDEVARER
Kræver klar tale og reel indsigt i, hvad der kommer 
indenbords. Hvad produktet gør ved én
nu - og i fremtiden ikke mindst. Kræver indsigt i, 
hvor produktet kommer fra. Til mindste detalje. 
Hvornår det er fanget, groet, produceret? Eller 
shippet? Sidste holdbarhedsdato er ikke nok.

Fødevarebehovene forfines mere og mere, men heldigvis er betalingsvilligheden også 
stadig støt stigende hos firstmoverne. De betaler ved kasse ét for værdiindfrielsen, for 
der er meget på spil, når det kommer til klima, velfærd og sundhed. Jo flere værdier 
og parametre, der reelt er integreret, jo højere pris. En logik, der er meget håndgri-
belig for firstmoverne. Og hermed højnes kvalitetsopfattelsen helt naturligt. Ikke pga. 
selve prisen, men på grund af det essentielle indhold.
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Jeg kan ikke gentage nok, at det netop 
er de professionelle køkkener i samar-
bejde med virksomheder og producen-
ter, som er med til at løfte fremtidens 
gastronomi i en bæredygtig og økolo-
gisk retning. Det er i kantinen, på cafe-
en, i institutionen og på ferier, til fester 
og i venners lag, at forandringen præ-
senteres for gæsterne lige der på taller-
kenen i det veltilberedte måltid.

Nogle vil måske argumentere for, at 
gæsterne er ligeglade. De vælger ikke 

deres kantine, og de vælger da vel ikke hotel, konferen-
cested eller restaurant efter økologi og bæredygtighed. 
Og det er måske også rigtigt nok – i første omgang. De 
undersøgelser, som vores samarbejdspartnere og vi selv 
har lavet, viser nemlig, at gæsterne faktisk forventer, at 
det sted, de booker, har styr på økologi og bæredygtig-
hed. At det slet ikke er noget, som gæsten skal tilvælge, 
men at det indgår helt naturligt i værtskabet.

Når Økologisk Landsforening i 2022 pakker Nordjylland 
ind i bronze, betyder det, at vi sammen med grossister, 
producenter og virksomheder, samt en række lokale 
økologiske ambassadører, gør en regional strategisk ind-

VI LØFTER BÆREDYGTIGHEDEN I 
DET ØKOLOGISKE FÆLLESSKAB
I 2022 har vi et særligt fokus på fællesskaberne, fordi de er så vigtige for at skubbe økologien ind i de 
professionelle køkkener, som et redskab til mere bæredygtighed.

sats for at få flere spise- og overnatningssteder med i det 
økologiske fællesskab – i første omgang med det mål at 
opnå Det økologiske spisemærke i bronze. 

Vi har udvalgt Nordjylland, fordi det er den region i Dan-
mark, hvor økologien er svagest repræsenteret i hotel- 
og restaurationsbranchen. Da regionen samtidig er den 
næststørste indenfor kyst- og naturturisme, er der et 
uudnyttet økologisk markedspotentiale i de velbesøgte 
kystbyer. 

Markedspotentialet er i det hele taget stort over alt i Dan-
mark, og det leder til selvransagelse i hele branchen. For 
hvor spiser vi og du, når der er ferie, fest eller firmafro-
kost? Økologiens udbredelse afhænger i høj grad af vo-
res adfærd og krav. Det er udbud og efterspørgsel. Vi, der 
er en del af det økologiske fællesskab, hvad enten vi age-
rer som forbruger eller professionel, har en forpligtelse 
til at støtte op om dem, der hver dag gør en indsats for at 
arbejde økologi og bæredygtighed ind i menuerne. Lad 
os sammen bruge spisemærkerne som pejlemærker for 
vores valg.

Jeg ser frem til de kommende år at arbejde tættere sam-
men med jer alle – mod mere økologi og dermed en mere 
bæredygtig praksis i de professionelle køkkener.

A F  TO R B E N
B LO K

MARKEDS- 
CHEF FOR  

FOODSERVICE
I ØKOLOGISK

LANDSFORENING

FOODSERVICE

ANTAL ØKOLOGISKE SPISEMÆRKER I 2022

769 GULDSPISEMÆRKER 1441 SØLVSPISEMÆRKER 1227 BRONZESPISEMÆRKER
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Af nedenstående figur fremgår det, at Økologisk Lands-
forening forventer, at det økologiske salg i foodservice 
atter kom tilbage på vækstsporet i 2021 efter et hårdt 
corona-nedlukningsår i 2020, som påvirkede salget  dra-
stisk. Økologisk Landsforening estimerer således en 
vækst på 10 procent i 2021, så det økologiske salg runder 
2,2 mia. kroner. 

På trods af at foodservicebranchen har haft nogle svære 
år i skyggen af covid-19, så har økologien formået at vin-
de fodfæste i de professionelle køkkener, og der er derfor 
fortsat vækstpotentiale både i de offentlige og private 
køkkener, som vi vil se udspille sig i de kommende år. 

DET ØKOLOGISKE SALG 
I FOODSERVICE

DEN ØKOLOGISKE  
OMSÆTNING FORDELT PÅ 
AFSÆTNINGSKANALER
Af figuren nedenfor fremgår det, at de offentlige køkkener (hospitaler, børnehaver, institutioner osv.) står 
for hele 41% af den økologiske omsætning i foodservice. Det er de offentlige køkkener, som har været med 
til at bane vejen for omlægningen til økologi i de professionelle køkkener, og de er stadig drivkraften i den 
økologiske omstilling i foodservice. Restauranter, cafeer og hoteller ser dog også et stigende potentiale i 
at omlægge til økologi, hvorfor denne kanal forventes at vokse i de kommende år.

Forbrugerne efterspørger i stigende grad mindre mad-
spild og grønnere tallerkner både derhjemme – og også 
når de spiser ude - for at imødekomme klima- og miljø-
udfordringerne. 

At agere og tænke bæredygtigt bliver derfor fremtidens 
altoverskyggende konkurrenceparameter. Økologien er 
netop en del af løsningen til at imødekomme en mere 
bæredygtig måltidskultur, og spiller derfor en markant 
rolle i foodservicebranchens udviklingsarbejde for at 
imødekomme forbrugernes stigende krav til bæredyg-
tighed og grøn omstilling. 

Kilde: Danmarks Statistiks. Økologisk Landsforenings estimat for 2021. Kilde: Danmarks statistik
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Kategorien ”Andet” som bl.a. inkluderer takeaway er gået frem fra 5% i 2019 til 7% i 2020. Det skyldes især 
danskernes stigende ønsker om convenience, som under covid-19 har været efterspurgt som et nemt alter-
nativ i en periode, hvor restauranter og cafeer var lukket ned. 
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Vi ved, at vestlige forbrugere mere end 
nogensinde har fokus på egen sund-
hed, bæredygtighed og klima. Og vi 
ved, at økologien er en del af løsningen, 
men er vi gode nok til at fortælle det?

Mens verden stadig lå pakket ind i re-
striktioner og nedlukninger, steg salget 
af økologiske fødevarer globalt og nå-
ede i 2020 120 mia. euro. Salget slog 
simpelthen alle rekorder i en tid med 
usikkerhed, hvor forbrugerne ønskede 
sikre fødevarer. Man kan sige, at pande-

mien disruptede fødevareforbruget.

Vi har lært noget af corona-tiden. Den læring skal vi tage 
med os ind i 2022. Krigen i Ukraine og forsyningskrisen, 
får betydning for alle. Lige nu ved vi ikke hvilken betyd-
ning, og det skaber usikkerhed hos producenter, virk-
somheder og forbrugere.

Det er kendt, at man skal investere, når der er krise. Øko-
logiens vigtigste investering er at skærpe sine budskaber 
om bæredygtighed over for kunderne og forbrugerne. 
For den krisestemning, som hersker lige nu, er midlerti-
dig. Men det er vores udfordringer med klima, biodiversi-
tet og rent drikkevand ikke. 

Økologiske producenter og virksomheder tilbyder føde-
varer, der er en del af løsningen på de udfordringer. Det 

VI SKAL INVESTERE 
I ØKOLOGIENS VÆRDIER
I 2022 bliver vores vigtigste opgave både hjemme og på eksportmarkederne at fortælle, hvorfor økologi 
er fremtiden, og hvorfor økologi har en merpris.

EKSPORT

skal vi fortælle mere aktivt, mere nytænkende. Vi skal  
blive ved med at producere økologiske fødevarer af høj 
kvalitet, men vi skal også fortælle kunderne og forbru-
gerne om økologiens grundlæggende værdier – de fire 
økologiske principper, der taler direkte ind i verdens- 
målene. Og dermed ind i det globale forbrugermindset.

Danske økologiske producenter og virksomheder er mo-
dige og innovative. Det er derfor, vi stadig har verdens-
mesterskabet i økologi. Politisk er vi modige, når Dan-
mark går enegang i EU og insisterer på, at den grønne 
omstilling af fødevaresystemet ikke må sættes på pause. 

Modet, innovationen og forankringen i økologiens ind-
byggede bæredygtighed er vores fremtidige spydspids 
og kilde til vækst både på hjemme- og eksportmarkedet.

A F  P E R N I L L E
B U N D G Å R D

MARKEDS- 
CHEF FOR  
EKSPORT

I ØKOLOGISK
LANDSFORENING Økologiens vigtigste 

investering er at skærpe sine 
budskaber om bæredygtighed 

over for kunderne og 
forbrugerne.

P E R N I L L E  B U N D G Å R D
MARKEDSCHEF FOR EKSPORT

I ØKOLOGISK LANDSFORENING
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Kilde: Danmarks Statistik
Anm.: Økologisk Landsforening forventer, at fordelingerne er uændrede i 2021

ØKOLOGISK EKSPORT 
FORDELT PÅ LANDE OG 
VAREGRUPPER
44% af den danske eksport gik til Tyskland i 2020, 
og Danmarks naboland mod syd udgør dermed 
det største eksportmarked for økologiske fødeva-
rer. Dertil kommer, at den økologiske eksport til 
Tyskland tilmed vækstede med 15 mio. kr. i 2020.  
Herefter følger Sverige med 13% og Kina med 6%. 
Generelt gik den økologiske eksport til Asien tilba-
ge og særligt svigtede salget til det coronaplagede 
Indonesien, hvilket i høj grad har været med til at 

UDVIKLINGEN I DEN 
ØKOLOGISKE EKSPORT
Efter mange år med konstant vækst i den økologiske eks-
port, oplevede salget af økologiske fødevarer til udlandet 
i 2020 sin hidtil største tilbagegang med et fald på 8%. 

Tilbagegangen kan især tilskrives et svigtende salg af 
økologisk mælkepulver til Asien, hvor særligt Indonesien 
på grund af covid-19 har været ramt af økonomisk reces-
sion. Generelt var det forventeligt, at den økologiske eks-
port også ville blive ramt at konsekvenserne af covid-19 
på samme måde som resten af markedet.

Økologisk Landsforening estimerer dog, at den økologi-
ske eksport kom tilbage på vækstsporet i 2021 med en 
værdi på 3,2 mia. kr. Danske virksomheder har et solidt 
udgangspunkt, da de er kendt for at levere høj kvalitet 
og sikkerhed, og det er netop dette fundament, som skal 
få gang i markedet igen. Dertil kommer, at covid-19 har 
medført et øget fokus blandt forbrugerne globalt set på 
bl.a. sundhed og bæredygtighed, som økologien i høj 
grad bidrager til og taler ind i. Der er derfor fortsat et stort 
potentiale for dansk økologieksport i de kommende år.
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Kilde: Danmarks Statistik og estimat fra Økologisk Landsforening for 2021

påvirke det samlede fald i den danske økologiske 
eksport. Samlet set er det mejeriprodukter og æg, 
der udgør den største økologiske eksportvare med 
37%. Eksporten af økologisk kød og kødvarer gik 
en smule frem i 2020 og udgjorde 13%. Varegrup-
pen næringsmidler oplevede et tilbagefald, hvilket 
særligt skyldtes et fald i eksport af modermælkser-
statning til Asien. Endelig er frugt og grønt også et vig-
tigt eksportområde, som som i 2020 udgjorde 14%.
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Kilde: Danmarks Statistik og estimat fra Økologisk Landsforening for 2021 Kilde: Danmarks Statistik.  Økologisk Landsforening estimerer, at fordelingen er uændret for 2021

DEN ØKOLOGISKE IMPORT FORDELT PÅ VAREGRUPPER 2020
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IMPORT AF 
ØKOLOGISKE FØDEVARER

ØKOLOGISKE IMPORT  
FORDELT PÅ VAREGRUPPER
I Danmark importerer vi en lang række økologiske fødevarer for at kunne imødekomme forbrugernes ef-
terspørgsel. Den klart største økologiske importvare er frugt og grønt, som udgjorde 47% af den samlede 
økologiske import i 2020. 

Der er flere årsager til, at det kan være nødvendigt at importere fødevarer. For det første importerer vi i Dan-
mark fødevarer, som vi ikke rationelt kan dyrke selv såsom bananer, citrusfrugter, kaffe, the, ris og soya. For 
det andet importerer vi varer, hvor vi er særligt konkurrenceudsatte fx grynhavre, brødkorn, proteinholdigt 
foder osv. For det tredje importerer vi varer, som vi ikke selv kan levere uden for sæson såsom frugter og 
grøntsager. Endelig importerer vi varer ved periodevis underforsyning af dansk produktion, som det fx er 
oplevet med frugt og grøntsager samt korn og kornprodukter.

UDVIKLINGEN I IMPORTEN AF ØKOLOGISKE FØDEVARER 2010-2021
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Importen af økologiske fødevarer steg i 2020 med 2%. fra 4,8 til 4,9 mia. kr. Væksten i importen er der-
med også en opbremsning af væksten i 2019, som ved eksporten er det også her det coronaplagede 
Asien, som sætter de tydeligste aftryk, idet den samlede import af økologiske varer fra Asien blev mere 
end halveret i 2020. 

Økologisk Landsforening vurderer, at væksten i den økologiske import vil blive tilsvarende lav i 2021, 
og estimeres dermed til 5 mia. kr.
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AREAL

DET ØKOLOGISKE 
LANDBRUGSAREAL

I 2021 blev 313.111 ha landbrugsland dyrket økologisk i 
Danmark, hvilket svarer til 11,8% af det samlede land-
brugsareal. 

Forøgelsen af det økologiske areal har været markant i 
perioden 2015 til 2019, hvor arealet blev øget med mel-
lem 8% og 21% årligt. De sidste to år har stigningen væ-
ret mindre med vækstrater på henholdsvis 3% og 1%.

De lavere vækstrater i 2020 og 2021 skyldes primært, at 
afregningspriserne til de økologiske landmænd har væ-
ret under pres, og at der dermed ikke har været et økono-
misk incitament til at omlægge til økologisk produktion.

Kilde: Landbrugsstyrelsen, Statistik over økologiske jordbrugsbedrifter 2021. Kilde: Landbrugsstyrelsen, Statistik  over økologiske jordbrugsbedrifter 2021

UDVIKLINGEN I 
PRODUKTIONSGRENE
Som det fremgår af nedenstående figur, så har ud-
viklingen i de forskellige produktionsgrene varieret 
fra 2020 til 2021. 

Arealet til produktion af økologisk korn er faldet 
6% fra 2020 til 2021. Det forventes, at arealet vil 
stige på grund af de høje priser, som blandt andet 
krigen i Ukraine har medført. Omvendt er arealet 
til dyrkning af økologisk bælgsæd steget markant 
med 36%. Stigningen skyldes primært et ønske om 
at skrue op for selvforsyningen af protein til hus- 
dyrene og ned for importen af udenlandsk soya.

Det økologiske areal til dyrkning af frugt, bær og 

nødder samt grøntsager, rodfrugter mv. er også 
steget med hhv. 2% og 5%. Især er arealet til kål, 
spinat og krydderurter steget. Måler man kun på 
arealet, er gulerødder, spisekartofler og ærter de 
største økologiske afgrøder, og i 2021 var 52,6% el-
ler mere end hver anden gulerodsmark økologisk.

Inden for den økologiske husdyrsproduktion ses 
det, at der har været stigninger i både i antallet 
af malkekøer, slagtesvin, æglæggere og slagtekyl-  
linger. De største stigninger var inden for økolo-
giske slagtesvin og slagtekyllinger, som steg med 
hhv. 15% og 13% fra 2020 til 2021. Stigningerne 
skyldes hovedsageligt fornuftige afregningspriser. 

ÆNDRINGER (%) I DE FORSKELLIGE PRODUKTIONSGRENE 2020-21
SAMLET ØKOLOGISK AREAL I HA 2010 - 2021

Foder af græs, kløver og lucerne (134.852 ha i 2021) Grøntsager, rodfrugter mv. (7.730 ha i 2021) Malkekøer (81.623 i 2021)

Frugt, bær og nødder (1.648 ha i 2021) Høns, æg 1.247.055 i 2021)

Slagtesvin 35-105 kg (230.744 i 2021) Slagtekyllinger (1.662.123 i 2021)

Korn (94.225 ha i 2021)

Bælgsæd (19.938 ha i 2021)
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Følg Økologisk Landsforening

Økologisk Landsforening@okologidk #iloveøko /okologi.dk
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Økologisk Landsforenings rapporter:
okologi.dk/viden-om-oekologi/salg-og-forbrug 

Gå også selv på opdagelse i Statistikbanken hos Danmarks Statistik, hvor du kan finde tal på:

Detailhandlen  
Statistikbanken.dk/OEKO3

Import/Eksport  
Statistikbanken.dk/OEKO4
Statistikbanken.dk/OEKO55
Statistikbanken.dk/OEKO66

Foodservice  
Statistikbanken.dk/OEKO7
Statistikbanken.dk/OEKO8

Det økologiske areal  
Statistikbanken.dk/OEKO1
Statistikbanken.dk/OEKO11
lbst.dk (Statistik over økologiske jordbrugsbedrifter_ 2021)

Økologiske dyr  
Statistikbanken.dk/OEKO2

Hvis du har spørgsmål til den økologiske markedsudvikling eller til denne markedsrapport, er 
du altid velkommen til at kontakte Markedsafdelingen i Økologisk Landsforening.  

Find vores kontaktinfo her: okologi.dk/om-os/kontakt

HVIS DU VIL VIDE MERE

Download budskaberne gratis på okologi.dk/om-os/billeder-og-grafik/budskaber/
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