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10-punktsplan for en grønnere landbrugs- og fødevarepolitik
– og meget mere økologi

Fair konkurrence og fælles goder
Indretningen af EU’s landbrugspolitik er styrende for, hvordan landbruget indret-
ter sig. Hvis dansk landbrug i større omfang skal kunne lægges om til økologi, så 
skal EU’s landbrugspolitik ændres, så produktionsstøtte erstattes med betaling 
for samfundsgoder, rent drikkevand, natur, biodiversitet, æstetiske landskaber, 
frugtbar jord, forebyggelse af klimaforandringer gennem dyrkningssystemet og 
klimatilpasninger, genetisk mangfoldighed, dyrevelfærd, husdyr uden antibiotika-
resistens og borgernes adgang til landbrugslandskabet samt medvirken i levende 
landdistrikter med arbejdspladser og socialt ansvar).

Det er vigtigt, at alle landbrugssystemer internaliserer produktionsomkostninger-
ne for at opnå fair konkurrence mellem økologisk og konventionelt landbrug. Der 
skal være ”true cost account”, EU skal derfor indføre afgifter på syntetiseret N-gød-
ning, pesticider og CO2.

Kapitalgrundlag og nye ejerformer i en grøn omstilling
Statens involvering i afvikling af landbrugets gæld og nye muligheder for genera-
tionsskifte skal bruges til at stille krav om, at bedriften efterfølgende skal drives 
økologisk. Foreningen foreslår at: 

 a.  der etableres en statslig grøn jordbrugsfond med det formål at opkøbe ejen-
domme og sælge dem med krav om økologisk drift eller forpagtning med sene-
re overtagelse eller til nye ejerkonstruktioner.

 b.  der arbejdes for, at pensionsselskaber og danske kapitalfonde overtager gæl-
den på 80 procent af jordens værdi på et landbrug. Den enkelte landmand for-
pagter jorden af disse til en overordnet fastsat takst.

SAMMENFATNING
Det skal være naturligt og rationelt at etablere sig som 
økologisk landmand, og i 2030 drives en fjerdedel af dansk 
landbrug økologisk. Planen her udpeger 10 handlings
punkter for landbrugs og fødevarepolitik i Danmark og 
EU, som kan bane vejen for et grønnere landbrug. Det er 
en politik, der tager afsæt i FN’s Bæredygtighedsmål og 
en ny væksttænkning, der adresserer de store dagsordner 
sundhed, natur, miljø, klima og dyrevelfærd globalt og i EU 
i relation til fødevareproduktion.
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Smidigere miljøregulering, der anerkender økologers miljøforspring
Der skal skabes et frivilligt spor i miljøreguleringen for økologisk autoriserede ejen-
domme, som tager afsæt i økologireglerne. Regler, der allerede som udgangspunkt 
tilstræber at regulere landbruget, så det ikke belaster miljøet. Økologireglerne 
rækker dog ikke altid, så de vil skulle suppleres på udvalgte områder. Det afgøren-
de i økologireglerne for så vidt angår miljøet er selvforsyning med foder. Det sætter 
en størrelsesbegrænsning på økohusdyrbrugene, forbuddet mod pesticider og et 
lavere gødningsloft.

Det skal være nemt for landbruget at gøre mere for naturen, og økologiske dyr skal 
prioriteres som naturplejere med henvisning til at økologi i øvrigt bidrager positivt 
til samfundsgoderne.

Økologi i det samlede uddannelsessystem 
Økologisk Landsforening foreslår, at der laves en strategi for, hvordan økologi kan 
styrkes i det samlede uddannelsessystem, og der skal fastættes midler til forskning 
i økologi, der mindst svarer, til at det er en højt prioriteret udviklingsvej for dansk 
landbrug.

Økologi centralt i genbrug af samfundet organiske rester
Økologi skal stå centralt i udviklingen af mere recirkulering af samfundet organiske 
ressourcer. Det er en del af en bæredygtig ressourceforvaltning, som økologien er 
helt afhængig af, da økologien ikke kan erstatte de næringsstoffer, der sendes ud 
af bedriften via de solgte fødevarer, med kunstgødning.

Klimaindsats med fokus på helheden
Klimaindsatsen i landbruget skal fokusere på jordbrugssystemer, der lægger kul-
stof i jorden, en balanceret sammensætning af animalsk og vegetabilsk produktion 
og udvikling af vegetabilsk proteinforsyning i den humane kost.

Stop for forurening af økologiske produkter
Der skal gribes ind over for praksis, som forurener økologiske produkter. Dvs. pesti-
cider, der rammer non target afgrøder, skal ikke være tilladte, og der er behov for at 
gribe ind over for afbrænding og materialer, der forurener jord og planter med di-
oxin og PCB, så produkter fra udegående dyr får et forhøjet indhold af disse stoffer.

Tostrenget vækstmodel
Endelig er der behov for at prioritere indsatser, der kan skabe nye veje for lønsom-
hed, afsætning og værdi i landbruget og styrke markedet som drivkraft for økolo-
gisk udvikling. Der skal være en tydeligt tostrenget vækstmodel for forsyningssik-
kerhed og landdistriktsudvikling, som sidestiller lokal forsyning med eksport og 
prioriterer de nødvendige indsatser på begge områder. 
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10-punktsplan for en grønnere landbrugs- og fødevarepolitik
– og meget mere økologi

 Danmark skal have ambitiøse mål for dansk økologi 5
 
  EUs landbrugspolitik skal fremme grøn omstilling  

i landbruget 6
 
  Styrket kapitalgrundlag og nye ejerformer,  

der hjælper grøn omstilling på vej 9
 
  Skabe ligestilling i miljøreguleringen mellem  

konventionelt og økologisk landbrug 10
 
  Skabe og udbrede viden om økologi gennem  

uddannelser, udvikling og forskning  11
 
  Bedre næringsstofforsyning via forsvarlig  

ressourceanvendelse 12
 
  En klimaindsats i landbruget med fokus  

på jorden og helheden 13
 
 Stop forurening af økologiske fødevarer 14
 
  Det skal være nemmere for landbruget  

at levere til naturen 15

  En grøn omstilling i landbruget skal understøttes  
af en aktiv erhvervspolitik og markedsindsats 16

I det følgende er udpeget 10 handlingspunkter rettet mod landbrugs- og fødevare-
politikken i Danmark og i EU, som skal skabe rammerne for et grønnere landbrug, 
og gøre økologisk landbrug til et naturligt og rationelt valg for en landmand i Dan-
mark og EU. Det er en politik, der tager afsæt i FNs Bæredygtighedsmål og en ny 
væksttænkning, der adresserer de store dagsordner sundhed, natur, miljø, klima 
og dyrevelfærd globalt og i EU i relation til fødevareproduktion.
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10-punktsplan for en grønnere landbrugs- og fødevarepolitik
– og meget mere økologi

Danmark skal have et mål for økologi at styre efter for at kunne vælge de rette ind-
satser og for at kunne vurdere, om indsatserne rækker til at nå målet.

a.  År 2030 bliver ¼ af dansk landbrug drevet økologisk og den naturlige driftsform 
for nyetablerede landbrug er økologisk

b. De offentlige køkkener har en økologiandel på mindst 60%

c.  Danmark er førende nation i økologisk salg og skal agere som katalysator for 
udvikling af økologi i andre lande ved at dele sine erfaringer med udvikling af 
økologisk salg og økologisk politik.

d.  Danmark skal udvise et globalt engagement og derigennem hente ny viden om 
økologi hjem til Danmark.

e.  Danmark går offensivt ind i udviklingen af EUs økologiregler og har en ambitiøs 
forvaltning og implementering af EUs økologiregler. De økologiske mål og prin-
cipper tages meget seriøst, så økologien fastholder sin værdi og berettigelse 
som et fødevarevalg, der håndterer og besvarer de store dagsordner sundhed, 
natur, miljø, klima, dyrevelfærd.

Danmark skal have ambitiøse 
mål for dansk økologi

1.
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10-punktsplan for en grønnere landbrugs- og fødevarepolitik
– og meget mere økologi

EUs fælles landbrugspolitik er styrende for, hvordan landbruget indrettes. Målene for 
den fælles landbrugspolitik er fastsat i Romtraktaten1 og bibeholdt med vedtagel-
sen af Lissabontraktaten. Traktaten siger, at EUs landbrugspolitik skal sikre rigeligt 
med fødevarer til alle til rimelige priser, og at den teknologiske udvikling anvendes 
til at fremme produktiviteten. Det er en politik, der har belønnet produktivitet dvs. 
mere for mindre, og det har ført til stadig større og mere specialiserede bedrifter. Det 
har tjent sit formål, men det har også haft omkostninger blandt andet i form af tabt 
biodiversitet, antibiotikaresistens i husdyrbruget, sprøjtemiddelrester i fødevarer og 
grundvand. Og det har været en politik, der med sin produktionsstøtte har kapitali-
seret sig i jordpriserne, så det er blevet svært at få nye generationer ind i landbruget, 
da de skal stille med en meget stor egenkapital for at erhverve en gård. 

Hvis der skal skabes et reelt alternativ, hvor der også er plads til mennesker, natur- og 
biodiversitet, og hvor landbruget er mindre afhængigt af eksterne hjælpestoffer, så er 
det nødvendigt at ændre politikken radikalt og bruge EUs landbrugsbudget på beta-
ling til landbruget for samfundsgoder2 som natur, æstetiske landskaber, biodiversitet, 
rent drikkevand, frugtbar jord, forebyggelse af klimaforandringer gennem dyrknings-
systemet og klimatilpasninger, genetisk mangfoldighed, dyrevelfærd, husdyr uden 
antibiotikaresistens og borgernes adgang til landbrugslandskabet samt medvirken i 
levende landdistrikter med arbejdspladser og socialt ansvar fremfor til produktion. 

De reelle produktionsomkostninger herunder negative eksternaliteter skal så vidt 
muligt afspejles i varens pris. Der er ligeledes behov for at hjælpe en alternativ 
vækstmodel i gang. Det er en ny prioritering af EUs fælles landbrugspolitik, som be-
rettiger, at der fortsat afsættes et budget til landbruget. Produktion af fødevarer bør 
og kan foregå på markedsvilkår, men hvis fødevareproduktionen ikke skal fortrænge 
samfundsgoder, så skal landmanden have betaling for at levere samfundsgoder, og 
det er det, som et EU budget til landbruget fremover primært skal anvendes til.

EUs landbrugspolitik skal fremme 
grøn omstilling i landbruget

2.

1. http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/da/FTU_5.2.1.pdf
Romtraktatens artikel 39 særlige mål for den fælles landbrugspolitik:
-  At udvikle landbrugsproduktiviteten ved at udvikle det teknologiske fremskridt og ved  

at sikre en optimal anvendelse af produktionsfaktorerne navnlig arbejdskraften
- At sikre landbrugsbefolkningen en rimelig levestandard
- At stabilisere markederne
- At garantere forsyningssikkerheden
- At sikre forbrugerne rimelige priser

2. Samfundsgoder i landbruget defineres som goder, der kommer alle til gode, og som alle har gratis adgang til, uden at de bliver mindre 
tilgængelig for andre. De rækker ud over det, der opnås med generelle regler i landbruget. Over for samfundsgoder står landbrugets direkte 
produkter, som kan sættes på markedet og har en markedspris.
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10-punktsplan for en grønnere landbrugs- og fødevarepolitik
– og meget mere økologi

a. Fremtidige reformer af EUs fælles landbrugspolitik skal have til mål at:
 
 i.  erstatte direkte produktionsstøtte med betaling til landbruget for sam-

fundsgoder skabt af landbruget. I 2028 anvendes mindst 50% af budget-
tet på samfundsgoder stigende til 80% i 2034. Medlemslandene udvikler 
et system, der med afsæt i nationale og eller regionale forhold, godkendes 
af EU-kommissionen. Betaling for samfundsgoder under EU´s budget til 
landbruget er 100% EU betalt.

   Etablering af betaling for samfundsgoder indebærer, at der skal lægges en 
egentlig betaling i modsætning til blot at dække tabt indkomst. Omlæg-
ning betyder derfor også, at EU skal udfordre kriterierne i Grøn Boks under 
WTO, så en egentlig betaling for samfundsgoder ikke anses for at være han-
delsforvridende. 

 ii.  20% af EUs landbrugsbudget afsættes til kompetenceudvikling og rådgiv-
ning, der kan understøtte etablering af nye forretningsmodeller og afsæt-
ningsformer. Disse midler skal være nationalt medfinansierede.

 iii.  alle produktionsomkostninger herunder afledte effekter for samfundet 
som forringelse af vandkvalitet, afledte sundhedsproblemer, tabt biodi-
versitet og klimabelastning afspejles i produktprisen. EU bør derfor indføre 
krav om afgifter på sprøjtemidler, syntetiseret N gødning og CO2.

b.  I de nuværende ordninger under EUs fælles landsbrugspolitik skal 
 
 i.  økologi kunne få grundbetaling og økologisk arealtilskud til bedriftens ma-

trikulerede areal (bortset fra bebygget areal, befæstet areal, private haver, 
skove, søer og moser). Det vil skabe stor forenkling og give plads til at pas-
se på småbiotoper. Forenklingen for økologien bør allerede imødekommes 
som resultat af midtvejsevalueringen af EUs Fælles Landbrugspolitik i 2017. 
Af hensyn til budgetterne, så er det nødvendigt at anvende en lavere sats, når 
udbetalingen sker til det samlede areal og ikke blot det aktive dyrkningsareal. 
Dette initiativ kan med fordel anvendes på det samlede landbrug, så længe 
Den Fælles Landbrugspolitik indeholder et grundbetalingstilskud, men det 
økologiske landbrug kan blive de første, der kan tilmelde hele bedriftens areal, 
fordi EU´s Fælles Landbrugspolitik anerkender økologi, som ”green by defi-
nition”, hvorfor økologerne ikke skal udpege deres MFO arealer.

 ii.  marker der anvendes til husdyr, og som er beplantet med buske og træer 
for at gøre dem attraktive til dyrene, betragtes som aktiv landbrugsdrift og 
skal dermed være arealstøtteberettigede. Ud over arealer med buske og 
træer imødekommer dyrenes behov, så er de med til at skabe en rigere natur 
og en positiv klimaeffekt og orienterer dermed EUs Fælles Landbrugspolitik 
mod prioriterede dagsordner for landbruget.
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10-punktsplan for en grønnere landbrugs- og fødevarepolitik
– og meget mere økologi

 iii.  tilbagebetalingskrav fjernes til tilskud der er udbetalt under flerårige mil-
jøordninger, hvis der sker afvigelser, der afspejler den dynamik, der er på 
arealer, der indgår i et landbrug. Der kan f.eks. være tale om, at der opstår 
behov for at lave et planlager, at arealer i særlige nedbørsrige år står under 
vand, eller at landmanden vælger at tage et areal ud af produktion og etab-
lere natur på det enten i form af en sø eller ved plantning af skov. Denne dy-
namik bør kunne tillades ved at tilsagnshaver undlader at hjemtage støtte 
til det areal, der ikke længere lever op til tilsagnsforpligtelsen.

 
 iiii.  skovlandbrug, også benævnt agroforestry, skal kunne modtage Grundbe-

taling og Økologisk arealtilskud. Skovlandbrug er positivt for såvel klima 
som for natur- og biodiversitet og sikrer en næringsstofopsamling og at-
traktive udearealer, når det kombineres med dyrehold.

 v. 5-årige miljøordninger skal kunne forlænges med et-årige aftaler

 vi.  Tabte øremærker på dyr, der anvendes til naturpleje, skal først genindsæt-
tes, når dyrene skal håndteres.

 vii.  der skal skabes proportionalitet mellem krydsoverensstemmelseskrav og 
størrelsen på husdyrhold, så en overtrædelse i et lille husdyrhold ikke bli-
ver urimelig dyr, fordi dyreholdet ligger på en bedrift med et stort areal. Når 
sanktionen er et procentvis træk i den udbetalte støtte, udgør det en økono-
misk risiko at have et dyrehold på en bedrift med et stort arealtilliggende.
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10-punktsplan for en grønnere landbrugs- og fødevarepolitik
– og meget mere økologi

Der arbejdes med løsninger, der på én gang kan hjælpe landbruget med at afvikle 
gælden, hjælpe med generationsskifte i landbruget og omlægning til mere økologi.

a.  Der skal etableres en statslig grøn jordbrugsfond. Den opkøber ejendomme og 
sælger dem med krav om økologisk drift eller forpagtning med senere overta-
gelse eller til nye ejerkonstruktioner.

b.  Der arbejdes for, at pensionsselskaber og danske kapitalfonde, f.eks. Danmarks 
Økologiske Jordbrugsfond overtager gælden på 80 % af jordens værdi på et 
landbrug. Den enkelte landmand forpagter jorden af disse til en overordnet 
fastsat takst.

Styrket kapitalgrundlag og nye 
ejerformer, der hjælper grøn  
omstilling på vej

3.
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10-punktsplan for en grønnere landbrugs- og fødevarepolitik
– og meget mere økologi

I dag tager miljøregulering udgangspunkt i konventionelt landbrug. Det giver unø-
dig kompleksitet for økologi i form af dobbeltregulering og unødigt bureaukrati, og 
gør det svært at anvende økologi til at skabe en ny vej for et grønt dansk landbrug. 
Samtidigt skaber det konkurrenceforvridning, når det økologiske landbrug anven-
des til at lempe kravene til det konventionelle landbrug f.eks. ved at bidrage til en 
reduceret N udvaskning fra dansk landbrug og et mindre pesticidforbrug i dansk 
landbrug. Så systemerne skal ligestilles ved at skille dem ad.

a.  Det konventionelle landbrug skal selv tilvejebringe den N udledningsreduktion, 
der påkræves som følge af forhøjede N normer, der blev indført i 2016. Baseli-
nestudiet der ligger til grund for fastsættelsen af den N udledningsreduktion, 
som landbruget skal præstere, skal korrigeres, så vækst i det økologiske areal 
ikke kommer det konventionelle landbrug til gode i form af færre forpligtelser. 
Tilsvarende skal det økologiske landbrug ikke bidrage til, at det konventionelle 
landbrug lever op til politisk fastsatte mål for belastningsomfang med pesticider.

b.  Dobbeltregulering af økologer skal ophøre – økologien skal have sin egen miljø-
regulering. Der skal tilvejebringes et frivilligt spor for autoriserede økologiske be-
drifter i den generelle miljølovgivning i landbruget, som bygger på det økologiske 
regelsæt, og supplerer det, der hvor det ikke er stærkt nok, som miljøregulering.

c.  Bedrifter der har forpligtet sig på et lavere N loft med aftale om økologisk areal-
tilskud kan anvende N fikserende afgrøder som pligtig efterafgrøde. Reglerne 
for pligtige efterafgrøder skal tage højde for, hvis bedriften har indgået aftale 
om at holde sig på et lavere N loft under det økologiske arealtilskud. 

Skabe ligestilling i miljøregule
ringen mellem konventionelt 
og økologisk landbrug

4.
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10-punktsplan for en grønnere landbrugs- og fødevarepolitik
– og meget mere økologi

Det økologiske landbrug og økologien skal gøres til normalen ved at arbejde for, at 
det ikke er et tillæg til uddannelserne men et ligeværdigt forløb, og det prioriteres 
at investere i at skabe ny viden, der kan fremme og udvikle økologi. 

a.  Der skal laves en strategi for, hvordan undervisningen i økologi kan styrkes i 
skolerne, på erhvervsuddannelserne og universiteterne.

b.  Alle danske skolebørn skal opleve at så, dyrke, høste og tilberede økologisk 
mad som almen dannelse og inspiration til mad- og landbrugsuddannelser.

c.  Midlerne til Fonden for Økologisk Landbrug skal fordobles med afsæt i 2016- 
regnskabet og omfanget af midler til økologi i Promilleafgiftsfonden skal af-
spejle, at økologi er et investerings- og vækstområde for dansk landbrug. 

d.  ICROFS, Danmarks økologiske forskningscenter fastholdes, og midler til økolo-
giforskning og udvikling hæves, så der afsættes et beløb mindst svarende til to 
gange økologiens andel af det danske landbrugsareal, indtil 2030 målsætnin-
gen er opfyldt.  

Skabe og udbrede viden om 
økologi gennem uddannelser, 
udvikling og forskning

5.
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10-punktsplan for en grønnere landbrugs- og fødevarepolitik
– og meget mere økologi

Recirkulering af næringsstoffer er et grundlæggende princip for økologien. Der 
foregår en nettoeksport af nærringstoffer fra et landbrug, disse næringsstoffer skal 
tilbage til bedriften, hvis bedriften skal kunne opretholde en produktion. Økologi-
en er helt afhængig af, at recirkuleringen kommer til at fungere, fordi det økologi-
ske landbrug ikke kan anvende kunstgødning. Fosfor er en ikke fornybar ressource, 
det er afgørende for et bæredygtigt landbrugssystem, at det er muligt at anvende 
den fosfor, som opsamles i spildevandsanlæg om nødvendigt via skærpede kvali-
tetskrav og anvendelseskriterier.

a.  Indarbejd mål i strategien for Danmark uden affald om at recirkulere nærings-
stoffer til det økologiske landbug og forpligt kommunerne på at redegøre for, 
hvordan de vil opfylde dette mål 

b.  Arbejd for, at affald til jordprodukter, som udgangspunkt er godkendt som gød-
ning i økologisk landbrug. Efter behov fastsættes skærpede grænseværdier og 
anvendelsesbetingelser i overensstemmelse med økologiens forsigtigheds-
princip.

c.  Der arbejdes for, at konventionel husdyrgødning kan erstattes af recirkulerede 
organiske restprodukter

d.  Afvikle affaldsforbrændingsanlæg – det organiske affald skal i biogasanlæg, så 
næringsstofferne kan udnyttes i landbruget.

e.  Afvikle halmafbrændingsanlæg – halmen skal i jorden og evt. først forbi dyrene 
eller igennem et biogasanlæg

f.  Der skal etableres en økologisk biogas task-force med tværministeriel deltagel-
se, der skal pege på indsatser, der kan fremme økologisk biogas herunder øget 
recirkulering, udnyttelse af grøn biomasse og øget produktivitet i økologisk 
landbrugsproduktion. 

Bedre næringsstofforsyning 
via forsvarlig ressource
anvendelse og genanvendelse

6.
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10-punktsplan for en grønnere landbrugs- og fødevarepolitik
– og meget mere økologi

Et klimavenligt landbrug skal medvirke til at forhindre klimaforandringer ved at 
lægge kulstof i jorden. Derudover skal der være vægt på at få en bæredygtig balan-
ce mellem vegetabilsk og animalsk proteinforsyning i den humane ernæring både 
nationalt og globalt. Heraf følger også fokus på større sammenhæng mellem hus-
dyrproduktion og foderproduktion herunder produktion af proteinfoder i Danmark

a.  Samtlige relevante landbrugspolitiske ordninger gennemgås med klimafor-
bedringer for øje, og orienteres så ordningerne, hvor det er muligt og relevant, 
øger indholdet af organisk materiale og kulstofbindingen i jorden gennem ind-
førelse af forskellige landbrugsmæssige dyrkningsmetoder for eksempel helår-
ligt plantedække til biomasseproduktion, varieret sædskifte, økologi og skov-
landbrug. 

b.  Der anlægges en helhedsorienteret tilgang i reguleringen af landbruget, hvor 
fraværet af pesticidforbrug, lavt gødskningsforbrug, lavt medicinforbrug og 
balancen mellem vegetabilsk og animalsk proteinforsyning tages i betragtning 
over for snævre højteknologiske klimaindsatser i systemer, der har udfordrin-
ger på disse områder. 

c.  Offentlige køkkener og private aktører går foran med reduktion af kødforbruget 
og for udvikling af vegetabilsk proteinforsyning.

En klimaindsats i landbruget med 
fokus på jorden og helheden

7.
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10-punktsplan for en grønnere landbrugs- og fødevarepolitik
– og meget mere økologi

Det skal være muligt at producere fødevarer i det åbne miljø uden at disse forure-
nes af hjælpestoffer med mere, der anvendes i det omgivende landbrug og sam-
fund. Økologiske frugt- og planteavlere skal ikke frygte forurening med pesticider 
ved vindafdrift og deposition, og husdyrene skal kunne græsse på danske marker 
uden at kødet, mælken og æggene får et forhøjet indhold af dioxin og PCB. 

a.  Det skal ikke være tilladt at anvende sprøjtemidler, hvor der er stor risiko for, at 
der opstår utilsigtet forurening i økologiske marker tæt på eller langt væk. 

b.  Forurening af jorden og grønne plantedele med dioxin og PCB skal stoppes 
gennem strammere krav til kilderne til denne forurening.  

Stop forurening af  
økologiske fødevarer

8.
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10-punktsplan for en grønnere landbrugs- og fødevarepolitik
– og meget mere økologi

Der er behov for at gøre det mere attraktivt for landbruget at give mere plads til 
naturelementer på ejendommes arealer. Økologi bør have høj prioritet med hen-
visning til de øvrige gevinster ved den økologiske produktion. Ud over at ændre 
EUs landbrugspolitik, så pengene blandt andet gives som betaling for natur på 
bedrifterne, så er der potentiale i at forenkle nuværende regler, så landmanden 
ikke skal bruge tid på at tegne arealer ud af markkortene og lave korrektioner i 
Fællesskemaet. Der er endvidere en uudnyttet mulighed for at anvende MFO land-
skabselementer til at opfylde grønningskravet om 5% MFO områder på arealerne. 

a.  Bedrifter der med tilskudsordningen Økologisk Arealtilskud har underlagt sig et 
frivilligt lavt N loft på 100 kilo udnyttet N/ha skal kunne udlægge naturstriber i 
overensstemmelse med reglerne for grundbetaling uden at skulle lave korrekti-
oner i gødningsregnskabet. 

b.  Der fastsættes et N loft, hvorunder landbrug kan holde sig uden at skulle lave 
gødningsregnskab baseret på markplanen, således at bedriften alene skal rede-
gøre for indkøb og lagerbeholdning som dokumentation for overholdelse. Loftet 
lægges, så det ud fra en national gennemsnitsbetragtning ikke fører til højere 
gødskning end 100 kg udnyttet N/ha udbringningsareal jf. eksisterende regler. 

c.  Danmark skal udnytte muligheden for at landmanden kan leve op til kravet om 5% 
MFO arealer med de såkaldte MFO-landskabselementer3. Markkortene kan gradvis 
ændres ved at landmændene tegner MFO landskabselementerne ind på kortene.

d.  Styrke muligheder for lokale samarbejder omkring jordfordeling for at fremme 
samspillet mellem erhvervsinteresser med naturtiltag og forbedringer for land-
skabs- og naturmæssige værdier

e.  Kommuner og stat skal prioritere økologiske bedrifter i udbud om afgræsning 
med henvisning til, at økologiske dyr opstaldes og fodres økologisk uden for 
afgræsningsperioden.

Det skal være nemmere for  
landbruget at levere natur

9.

3. MFO-landskabselementer ud over GLMs 7 elementer: 
- hegn eller træbevoksede bræmmer med en bredde på indtil 10 meter 
- enkeltstående træer med en kronediameter på mindst 4 meter 
- træer på række med en kronediameter på mindst 4 meter. Mellemrummet mellem kronerne må højst være 5 meter 
- træer i grupper, hvor træerne er forbundne af et overlappende krondække, samt markkrat, i begge tilfælde højst 0,3 ha 
- markbræmmer med en bredde på mellem 1 og 20 meter, på hvilke der ikke må finde landbrugsproduktion sted 
- damme på højst 0,1 ha. Reservoirer opført i beton eller plast betragtes ikke som miljømæssige fokusområder 
-  grøfter med en bredde på højst 6 meter, herunder åbne vandløb i forbindelse med kunstvanding eller dræning. Kanaler med betonvægge 

betragtes ikke som miljømæssige fokusområder 
- traditionelle stendiger
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10-punktsplan for en grønnere landbrugs- og fødevarepolitik
– og meget mere økologi

En fødevarepolitik, der fremmer en grøn omstilling, skal ledsages af en aktiv er-
hvervspolitik, som mobiliserer markedet som drivkraft for omstilling til mere øko-
logi og styrker lønsomhed og værditilvækst i økologisk produktion, så den bliver 
økonomiske bæredygtig. Der skal arbejdes for at sikre en tydeligt tostrenget vækst-
model for forsyningssikkerhed og landdistriktsudvikling, som sidestiller lokal for-
syning med eksport og prioriterer de nødvendige indsatser på begge områder. 

a.  Markedet for økologiske fødevarer skal styrkes via investering i økologisk eks-
portfremme, oplysning om økologi og Ø-mærket og en national afsætnings-
fremmeindsats.

b.  Offentlige indkøb af økologiske varer skal fremmes ved at have et mål om 
mindst 60 procent økologi i alle offentlige institutioner, støtte til omlægnings-
processer i kommuner og regioner og forbedring af offentlige udbud og samar-
bejde om lokal økologisk forsyning.

c.  Regionsmidler skal anvendes til at fremme udnyttelse af økologisk fødevare-
produktion som erhvervspolitisk indsatsområde til gavn for mere økologisk 
iværksætteri, jobskabelse, værditilvækst og flere forarbejdningsvirksomheder 
(møller, slagterier, mejerier, mosterier) i landdistrikterne.

d.  Der skal genindføres støtte til ”Økologisk Fødevarerådgivning” et nationalt rej-
sehold til fremme af produktudvikling og afsætning i vækstlaget af mindre virk-
somheder, herunder landmænd, der øger værditilvæksten via forarbejdning og 
direkte salg af højværdifødevarer.

e.  Direkte salg og småskalaforarbejdning skal fremmes via regelforenkling. Kon-
troludgifter til små sammensatte bedrifter skal nedbringes, så det er muligt at 
skabe et forretningsgrundlag.

f.  Omlægning til økologi skal fremmes via støtte til omlægningstjek, hvor land-
mænd får overblik over, hvordan en økologisk omlægning vil se ud på egen gård.

En grøn omstilling i landbruget 
skal understøttes af en aktiv er
hvervspolitik og markedsindsats

10.
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