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Det samlede økologiske 
salg i Danmark kom op på 
hele 18,3 mia. kr. i 2020. 
Samtidig har vi nu rundet 
en vigtig milepæl, hvor tre 
ud af fire forbrugere køber 
økologiske fødevarer hver 
uge. 

Dette er en markant frem-
gang, der bevidner økolo-
giens sikre tag i de danske 
forbrugere, og en herlig 

markering af Ø-mærkets 30-års fødselsdag. 

De mange nye forbrugere, som har taget økologien til sig, 
peger i retningen af, at vi også i de kommende år vil op-
leve stor vækst i salget af økologiske fødevarer. Det giver 
også et stærkt afsæt for Økologisk Landsforenings mål-
sætning om 30 procent økologi i 2030.

ET ÅR MED CORONAVIRUS
2020 har på mange måder været et anderledes og kræv- 
ende år på grund af covid-19, og pandemien har natur-
ligvis også sat sine spor i det økologiske salg. Mest vold-
somt i forhold til den totale nedlukning af restauranter, 
caféer, hoteller, konferencesteder, virksomhedskantiner 
m.m. og vel at mærke nedlukninger over meget lange 
perioder. 

Det betyder, at det økologiske salg i 2020 forventeligt vil 
gå markant tilbage indenfor foodservice-sektoren, og 
Økologisk Landsforening estimerer en tilbagegang på 
ca. 40%. Med pandemiens – forhåbentlige – snarlige af-

STÆRKT MOMENTUM I DET 
ØKOLOGISKE SALG

C A R S T E N  A H R E N F E L D T
MARKEDSCHEF 

I ØKOLOGISK LANDSFORENING

slutning og dermed en tilbagevenden til ”normal” social 
adfærd, forventer vi en progressiv vækst i netop foodser-
vice-sektoren.

Det store tilbageslag for udebespisningen i 2020, skabte 
en grobund for en markant vækst i dagligvarehandlens 
samlede omsætning (både konventionelt + økologisk), 
som også afspejles i den historisk store vækst på 1,9 mil-
liard kroner i det økologiske salg i dagligvarehandlen. 
Det stigende salg af økologi indikerer også, at covid-19 
har skabt en øget bevidsthed omkring vores forbrug og 
fødevareindkøb, som har trukket i en mere bæredygtig 
retning. 

Mange eksportaktiviteter blev naturligvis også påvirket 
af covid-19, men samlet set er der dog ikke noget, der ty-
der på en tilbagegang i den økologiske eksport.

BLIV OPDATERET PÅ MARKEDSUDVIKLINGEN
Med vores markedsrapport får du et samlet overblik over 
afsætningssituationen i 2020 på alle salgskanaler. Her 
kan du blive opdateret på markedsudviklingen for øko-
logiske fødevarer i den danske detailhandel og foodser-
vicesektor. Du kan også blive klogere på de økologiske 
forbrugere både i forhold til, hvad der kendetegner dem 
i dag, og hvad de lægger vægt på i fremtiden, herunder 
den rolle som bæredygtighed spiller. Endelig kan du bli-
ve opdateret på udviklingen i både eksport, import og 
det økologiske areal. 

Tak til alle markedsaktører for at have skabt det afsæt-
ningsmæssige momentum for økologi, som du kan læse 
meget mere om i resten af markedsrapporten. 

God læselyst!
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ET ÅR MED CORONAVIRUS
2020 var et år præget af corona, og det økologiske salg 
blev på rigtigt mange måder også påvirket af pandemien. 

Mest voldsomt i forhold til den totale nedlukning af 
udebespisningen, som dermed bidrog til den markante 
vækst i dagligvarehandlens samlede omsætning (kon-
ventionelt + økologisk) i niveauet 7-8%. Den store tilba-
gegang for udebespisningen skabte også grobund for et 
sandt boom indenfor takeaway.  

Pandemien resulterede også i nye indkøbsvaner i form af 
et ændret produktvalg - eksempelvis et boom i hjemme-
bag og salget af snacking produkter. Desuden en større 
tilbøjelighed til at vælge flere premium produkter og et 
stigende fokus på danske varer og danske råvarer.

HVORDAN SER FREMTIDEN UD?
Mange af de ændringer vi har set under pandemien, vil 
være af midlertidig karakter, imens andre vil være mere 
permanente. Udebespisningen vil før eller senere nor-
maliseres igen på et højt niveau, og dermed tage noget 
omsætning tilbage fra dagligvarehandlen. 

Det store boost indenfor onlinehandel vil formentlig 
være af mere permanent karakter - som en slags tidmæs-
sig komprimering af en udvikling, der alligevel var kom-
met før eller senere. 

Tilsvarende er det forventningen, at den styrkede inte-
resse for lokale varer og danske råvarer vil være af mere 
permanent karakter.
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TURBO PÅ ONLINESALGET
Onlinesalget af dagligvarer fik i 2020 det helt store folkelige gennembrud i Danmark særligt pga. covid-19, som tilskyn-
dede flere forbrugere til at afprøve denne indkøbskanal. En større e-handelsanalyse gennemført af Dansk Erhverv vi-
ser således, at andelen af forbrugere, der har handlet dagligvarer, mad og drikke på nettet, steg med hele 39% i 2020. 

Antallet af danskere, der svarer, at de har handlet dagligvarer, mad og drikkevarer indenfor den seneste uge, er steget 
fra 9% i 2019 til 12% i 2020.  Det er også interessant at se, at både midaldrende og pensionister nu er kommet rigtig 
godt med på onlinehandel af dagligvarer. 

Samlet estimeres onlinesalget af dagligvarer, mad og drikkevarer til ca. 9 mia. kr. i 2020 (inkl. abonnementsordninger 
og måltidskasser). Dette er det samlede salg for både økologiske og konventionelle varer.  

DE ØKOLOGISKE FORBRUGERE ELSKER AT HANDLE ONLINE
Onlinesalget af fødevarer udgjorde ifølge Dansk Erhverv ca. 6% af det samlede dagligvaresalg (økologisk + konventi-
onelt) i 2020. Til sammenligning viser analyser fra GfK’s husstandspaneler, at hele 10,6% af det økologiske salg blev 
handlet online i 2020. Analyserne viser også, at de mest flittige onlinebrugere er børnefamilier med børn i alderen 
7-14 år – her ligger 12,4% af de økologiske indkøb online.

Derfor er det også naturligt, at de enkelte online-aktører er rigtig glade for de økologisk orienterede forbrugere. Nem-
lig.com melder således om en økologisk andel i deres salg, der er dobbelt så høj som landsgennemsnittet, CoopMad.
dk melder om en øko-andel på 42%, mens Simple Feast og Aarstiderne topper med en økoandel på 100%.

2019 2020

14%

12%

10%

8%

6%

4%

2%

0%
I alt De unge Singler og par Børnefamilier Midaldrende Pensionister

Kilde: E-handelsanalysen 2020 fra Dansk Erhverv

ANDEL, DER HAR HANDLET DAGLIGVARER, MAD OG DRIKKE ONLINE INDENFOR DEN SENESTE UGE:
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SALGET AF ØKOLOGISKE FØDEVARER I DAGLIGVAREHANDLEN

Kilde: Danmarks Statistik. Bemærk ændret opgørelsesmetode for 2017 og frem, hvor onlinehandlen er medtaget i tallene.

20152014 2016 2017 2019 20202018

Salget af økologiske fødevarer er på kun ét år steget med knap to milliarder kroner, så den samlede omsætning går fra 
14,1 mia. kr. i 2019 til 16 mia. kr. i 2020 svarende til en vækst på 14%. 
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DEN ØKOLOGISKE OMSÆTNING 
FORDELT PÅ SALGSKANALER
Aldrig før har danskerne købt så mange økologiske fødevarer som i 2020, hvor økologien er vækstet med sammenlagt 
14% i detailhandlen. Til gengæld har det været et hårdt år for hele udebespisningen, hvorfor det økologiske salg i 2020 
i foodservicesektoren forventes at gå markant tilbage med hele 40%. Det samlede økologiske salg på hjemmemarke-
det lander dermed på 18,3 mia. kr. i 2020. Det svarer til 3.142 kr. i gennemsnit per dansker.

Dagligvarehandlen 
inkl. onlinehandlen

16 MIA. KR

Foodservice

1,6 MIA. KR

Minimarkeder, 
specialhandlen mv.

0,7 MIA. KR

Kilde: GfK ConsumerScan & Danmarks Statistik. Omsætning i foodservice er baseret på Økologisk Landsforenings estimat for 2020.
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Kilde: Danmarks Statistik. 
Bemærk fra og med 2017 har Danmarks Statistik ændret deres beregningsgrundlag. Derudover blev onlinehandlen også inkluderet i tallene for 
første gang fra og med 2017. 

ØGET FOKUS PÅ ØKOLOGI
Tre ud af fire danskere køber nu økologi hver uge, hvor det blot for få år 
siden var hver anden. Vi har ikke tidligere oplevet, at forbrugerne har 
ændret så radikalt adfærd på så kort tid. 

Det er en naturlig konsekvens af den bevidsthed, som breder sig i be-
folkningen om, hvor stor betydning vores fødevarer har for vores vel-
befindende, natur, drikkevand og dyrevelfærd. I 2020 var 12,8% af  
danskernes fødevareindkøb økologisk, hvilket er den højeste økologi-
ske markedsandel sammenlignet med noget andet land i verden.

UDVIKLINGEN I DEN ØKOLOGISKE MARKEDSANDEL 2006 – 2020

2007 20112009 2013 20152008 20122006 2010 2014 2016 2017 2019 20202018
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-  H E N R I K  H I N D B O R G
MARKEDSCHEF FOR DETAIL

I ØKOLOGISK LANDSFORENING

Først og fremmest skyldes 
væksten forbrugernes ønske 
om at spise mere bæredyg-

tigt og købe fødevarer, der er produceret 
med tanke for dyrevelfærd og uden brug 
af syntetiske pesticider. Det er tydeligt, at 
corona-krisen har bidraget til danskernes 
øgede fokus på omsorg for både sig selv, 
sine nærmeste, dyr og natur.
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Kilde: GfK ConsumerScan. GFK er beregnet på baggrund af indberetninger fra deres husstandspanel på 3.000 husstande.

ØKOLOGISKE 
MARKEDSANDELE

FOR UDVALGTE VAREGRUPPER I 2020 I DAGLIGVAREHANDLEN

HØJ +30 % HØJ 20-30%

HAVREGRYN 
47,2%

BANANER
66,5%

GULERØDDER 
47,6%

MÆLK
34,3%

ÆG
31,2%

MEL 
33,7%

ÆBLER
27,3%

PASTA
27,6%

AGURK 
28,5%

GRØNT, FROST
20,2%

LØG
26,6%

TOMATER
25,2%



   

Det er i dag stort set muligt at finde en økologisk variant på 
samtlige varer i detailhandlen, og i nogle kategorier ser vi end-
da, at den økologiske variant har udkonkurreret den konven-
tionelle variant. Det ses fx i  Salling Group og Coop, som sidste 
år fjernede de konventionelle bananer fra deres butikker over 
hele landet. Det har forårsaget, at bananer nu har brudt den 
magiske 50%-grænse, hvor salget af den økologiske variant 
bliver større end salget af det konventionelle alternativ. Det 
samme er lykkedes for plantebaseret mejeri, ligesom gule-
rødder og havregryn også er tæt på at bryde grænsen. 

Derudover har basisvarer som mælk, mel og æg også høje 

markedsandele. Der er desuden en del varegrupper, hvor 
økologiandelen ligger i mellemniveauet med en økoandel 
på 10-20%. Mange af disse varegrupper begynder nu for al-
vor at ”fylde noget” i butikkernes vareudbud – fx varetyper 
som kartofler, juice og kaffe. 

Der er også en række varegrupper, hvor økologien endnu 
mangler at slå rigtig igennem i forbruget. Man ser det fx 
på økologisk svinekød og fjerkræ samt på snacks som slik, 
chokolade og chips, hvor økoandelen er under 5%. Dette til 
trods for, at det faktisk nu er blevet muligt at finde alle disse 
varer økologisk i langt de fleste butikker.
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RUGBRØD
6,3%

OKSEKØD
9,4%

OST
8,5%

ØL 
3,9%

KØDPÅLÆG
4,1%

SVINEKØD
4,6%

MELLEM 10-25% LAV 0-10 %

KAFFE
12,0%

JUICE
14,8%

KETCHUP
12,8%

SMØR
17,8%

FÆRDIGRETTER
19,9%

KARTOFLER
17,9%
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DET ØKOLOGISKE SALG FORDELT 
PÅ VAREGRUPPER

Kilde: Danmarks Statistik

DE ØKOLOGISKE VAREGRUPPERS ANDEL AF DEN TOTALE OMSÆTNING AF ØKOLOGISKE FØDEVARER I 
DAGLIGVAREHANDLEN I 2020

Salget af økologisk frugt og grønt er steget med 21% på ét år med en omsætning på 5,8 mia. kr. Det er næsten tre 
gange større end omsætningen i 2015 på 2,0 mia. kroner. Frugt og grønt udgør dermed mere end en tredjedel af den 
økologiske omsætning i dagligvarehandlen, og er fortsat den største varegruppe. Efter frugt og grønt følger vare-
gruppen mejeri, som står for 19% af økologiomsætningen.

10%

12%

19%

5%
37%

8%

9%

ANDET

FRUGT OG GRØNT

DRIKKEVARER

RIS, BRØD, 
PASTA, MEL, 
GRYN, KAGER 

KØD, PÅLÆG 
OG FISK

ÆG

MEJERI
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SALGET FORDELT PÅ AFSÆTNINGSKANALER
Ifølge GfK er Netto med en økologisk andel på 17,7% fortsat den kæde, der havde den største markedsandel af den 
økologiske detailomsætning i 2020 efterfulgt af SuperBrugsen og Rema1000 med andele på hhv. 13,5% og 13,4%. 
Nemlig.com og Aarstiderne har også nået bemærkelsesværdige høje markedsandele i 2020.

AFSÆTNINGSKANALERNES ANDEL AF DEN ØKOLOGISKE DETAILOMSÆTNING I 2020

Kilde: GfK ConsumerScan samt estimat fra Økologisk Landsforening på onlineudbyderne.

ØKOLOGISKE HØJDESPRINGERE

Kilde: Danmarks Statistik

Udvalgte økologiske varer der har oplevet den største vækst i procent i salget i 2020.
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UDTALELSER FRA 
DAGLIGVAREHANDLEN
Bæredygtighed og økologi er blevet vigtige parametre, når forbrugerne fylder indkøbsvognen. Adfærden 
styres af det generelle fokus på klima og biodiversitet og skubbes yderligere i gang af corona-situationen, 
der får forbrugere til at lægge vægt på tryghed. Vi har spurgt en række repræsentanter fra detailhandlen 
om, hvordan øget forbrugerfokus på bæredygtighed påvirker salget af økologi og om, hvad de forventer af 
økologien i fremtiden.

Vi fortsætter med at udvide sortimentet af økologiske varer
Bæredygtighed fylder meget, og vi har særligt fokus på klima både drifts-
mæssigt, men også når det handler om at hjælpe kunderne til at træffe de 

rigtige valg. Klima tager rigtig meget af dagsordenen, men også biodiversitet, hvor økolo-
gien spiller en vigtig rolle. Vi fortsætter med at udvide sortimentet af økologiske produkter 
– også på nichevarer, fordi det er vigtigt for os og kunderne at have relevante økologiske 
alternativer. Og så har vi fokus på, at de har et prisniveau, hvor alle kan være med.

- M I C H A E L  L Ø V E
CEO NETTO I SALLING GROUP

Økologi har hele tiden haft en central rolle i vores arbejde 
med bæredygtighed
Vi har i mange år haft fokus på bæredygtighed og klima på en række områder 

bl.a. ved at gøre det nemmere for vores kunder at vælge mere bæredygtigt og samtidig 
stiller krav til vores leverandører i forhold til mere bæredygtig produktion. Økologi har hele 
tiden haft en central rolle i vores arbejde, da vi mener, at økologisk produktion er vejen 
frem, så vi ikke belaster miljøet unødigt. Særlig fokus har vi på gode danske økologiske 
producenter, hvor Gram Slot produkter fortsat vil have en central plads i vores sortiment. 
Jeg er ikke i tvivl om, at økologien fortsat vil være en megatrend, og at den vil vokse i frem-
tiden. Derudover vil fokus på klimavenlige fødevarer stige.

- A N D E R S  R E N É  J E N S E N
INDKØBS- OG MARKETING-

DIREKTØR I REMA 1000

Økologi rimer på forbrugernes værdier
Klima og biodiversitet er store temaer i fødevaresektoren, som vi skal for-
holde os til. Økologien spiller en rolle, fordi der naturligt er mindre fokus på 

effektivitet og mere på plantebaserede fødevarer. Det rimer på forbrugernes værdier ift. 
klima. Derudover har vi travet naturen tynd og fundet ud af, at vi er en del af den. Nærhe-
den til naturen gavner også økologien. Vi har oplevet en flot økologisk vækst særligt på 
bageprodukter og de nye økologiske convenience-produkter.

- T H O M A S  R O L A N D
CSR-CHEF I COOP
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Økologi er forudsætningen for, at vi driver forretningen
Hos os er arbejdet med bæredygtighed en integreret del af hele forretningen. 
Og økologi er forudsætningen for, at vi driver forretningen. Vi kvartalsrappor-

terer på både CO2 og i forhold til de verdensmål, vi arbejder efter. Det er svært at spå om 
fremtiden, men vi tror på, at kunderne vil tænke endnu mere over, hvad de spiser, hvordan 
fødevarerne er produceret og har mere fokus på kvalitet

- A N N E T T E  H .  L A R S E N
ADM. DIREKTØR I AARSTIDERNE

Økologien er en vigtig del af vores ambition om at blive 
Danmarks mest bæredygtige supermarked
Økologien er en vigtig del af vores ambition om at blive Danmarks mest 

bæredygtige supermarked – en langsigtet målsætning, som vi allerede er godt undervejs 
med. Det kan særligt ses på madspild, hvor vi har 1/3 af det madspild, som de fysiske su-
permarkeder har i dag. Vores lager har meget stor varerotation, som giver os mulighed for 
at have et meget bredt økologisk sortiment. Den online forretningsmodel gør, at udvalget 
til vores kunder bliver større end i fysiske butikker, og dermed bliver det samlede salg af 
økologi større. Det store sortiment har en stor positiv effekt på salget, og vores økologi- 
andel er cirka dobbelt så høj som andelen af det totale danske dagligvaremarked. Vi ople-
ver nu speciel stor vækst i økologisalget af fersk kød, færdigretter og måltidskasser.

- J A C K  E N E V O L D S E N
KATEGORIDIREKTØR I 

NEMLIG.COM

Vi forventer, at interessen for økologi vil blive endnu større
Bæredygtighed, dyrevelfærd og sundhed er kommet for at blive, også efter 
covid-19 pandemien. De danske forbrugere tager i højere og højere grad øko-

logien til sig, og i 2021 alene er vi hos Dagrofa vækstet med 23% på salg af økologi, og vi 
forventer, at interessen vil blive større endnu. Vi har en ambitiøs plan for udvidelse af vores 
økologiske sortiment, både i form af samarbejder med eksterne leverandører, men også i 
høj grad på vores egne mærker. Vi er godt i gang med at implementere vores CSR-strategi, 
som blandt andet indebærer et mål om, at vi vil vækste min. 10% årligt i salg af økologi de 
kommende fire år.

- M I C H A E L  C H R I S T E N S E N
KATEGORIDIREKTØR I DAGROFA

Økologi spiller en stadig vigtigere rolle
Bæredygtighed er et centralt tema i vores strategi, hvor vi bl.a. har forpligtet 
os til at stille krav til forsyningskæden på de råstoffer, vi anvender. Vi arbej-

der bl.a. med Rainforrest Aliance, Fair Trade og økologi. Økologi spiller en stadig vigtigere 
rolle, og vi har udvidet sortimentet fra ca. 130 produkter i 2016 til i dag at have mere end 
300 produkter. Økologi vil også være i fokus i 2021. Økologi er vigtigt for vores forbrugere, 
som er bevidste om, hvad de indtager. Det tror jeg vil fortsætte i endnu større grad i de 
kommende år, samtidigt med at forbrugerne også vil opsøge flere lokale råvarer.- K H A L I L  J .  T A L E B

INDKØBSCHEF I LIDL DANMARK
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KÆDERNES ØKOLOGISKE POTENTIALE

Kilde: GfK ConsumerScan

De kæder, som ligger over den vandrette akse 
er relativt gode til at dække deres kunders 
økologiske behov og dermed udnytte kædens 
økologiske potentiale. 

De kæder, som ligger under den vandrette akse 
er relativt dårlige til at dække deres kunders øko-
logiske behov. Disse kæder har således et uud-
nyttet økologisk potentiale.

De kæder, som ligger til højre for den lodrette 
akse, har kunder, som har en relativ høj 
tilbøjelighed til at købe økologiske varer.

De kæder, som ligger til venstre for den 
lodrette akse, har kunder, som har en relativ lav 
tilbøjelighed til at købe økologiske varer.
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Relativ potentiale indeks: Kædens kunders andel af det økologiske marked i forhold til kædens kundens andel af dagligvaremarkedet.

Boble: Potentialets størrelse
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Boblernes placering (fra venstre til højre) fortæller, hvor økologiorienterede den pågældende kædes kunder er. Bob-
lernes placering (fra bund til top), fortæller hvor god den pågældende kæde er til at udnytte sit økologiske potentiale. 
Hvis kæden er bedre til at sælge økologi til deres kunder, end til at sælge dagligvarer generelt, så taler vi om, at kæden 
er god til at udnytte sit økologiske potentiale. Det økologiske potentiale er således en relativ størrelse, som viser, hvor 
god kæden er til at sælge økologi i forhold til dagligvarer generelt.

Boblernes størrelse indikerer kædernes økologiske potentiale, defineret som kædens kunders samlede køb af økolo-
giske fødevarer både i og udenfor kæden. 

KÆDER MED POTENTIALE
I modsætning til de førnævnte kæder har Aldi og 
Lidl kunder, som er ca. 15% mindre økologioriente-
rede end gennemsnittet. 

Samtidig er disse kæder relativt dårlige til at dæk-
ke deres kunders behov for økologiske fødevarer 
i forhold til deres evne til at dække deres kunders 
behov for dagligvarer generelt. 

KÆDER DER ER RELATIVT GODE TIL AT SÆLGE 
ØKOLOGI
Fakta har fortsat positionen som den landsdæk-
kende kæde, der udnytter sit økologiske potentiale 
bedst efterfulgt af SuperBrugsen, Kvickly og Netto. 

Irma har en ganske særlig position med meget øko-
logiorienterede kunder, og de har samtidig en sær-
deles god evne til at efterleve deres kunders behov 
for økologi.

100 105 110

156;195
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Ingen andre i verden køber så mange økologiske varer pr. ind-
bygger som danskerne. 12,8 % af fødevaresalget er i dag øko-
logisk, og ifølge GfK lægger tre ud af fire forbrugere nu økologi 
i indkøbskurven hver uge. Men hvem er de økologiske forbru-
gere, og hvad karakteriserer dem? 

Herunder kan du se de demografiske karaktertræk for den 

HVEM ER DE ØKOLOGISKE FORBRUGERE?

ALDER

Op til 29 år

30 - 39 år

40 - 49 år

50 - 59 år

60 - 69 år

70+ år

1 personer

2 personer

3 personer

4 personer

5+ personer

Uden børn

Med børn

Børn 0-6 år

Børn 7-14 år

Børn 15-20 år

Index 100

Ingen udd.

Erhvervsrettet

K. videreg. udd.

Ml. videreg. udd.

Lang videreg.

0 -  99.999 kr./år

100.000-199.999 kr./år

200.000-299.999 kr./år

300.000-399.999 kr./år

400.000-499.999 kr./år

500.000-599.999 kr./år

600.000 < kr./år

Index 100

106

117

107

90

97

Index 100

103

121

98

90

81

Index 100 Index 100

131

180

84

61

76

103

108

133

80

79

84

91

122

109

60

76

99

99

66

Hovedstaden

Sjælland

Fyn

Nordjylland

Østjylland

Sydjylland

Vestjylland

HUSSTAND BØRN

UDDANNELSE INDKOMST

GEOGRAFI
Index 100

103

100

100

130

96

72

økologiske forbruger målt i forhold til, hvor stor en andel 
økologi udgør af husstandens samlede fødevareindkøb målt 
i værdi. Her kan man bl.a. se, at den økologiske forbruger er 
stærkt overrepræsenteret blandt de 30-39-årige småbørns-
familier med 3 personer i husstanden, og som bor i hoved-
staden og har en lang videregående uddannelse med en årlig 
indkomst på mere end 600.000 kroner.

HVAD KARAKTERISERER FORBRUGERE MED DEN STØRSTE ØKOANDEL
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BØRNEFAMILIERNE ER ET ATTRAKTIVT SEGMENT
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Småbørnsfamilier har særligt fokus på økologi, når de køber 
ind. Det ses bl.a. i kraft af, at de generelt handler økologiske 
varer på en større del af deres indkøbsture i forhold til den 
gennemsnitlige danske husstand. 

Derudover lægger småbørnsfamilierne også flest økologiske 
varer i kurven, når de køber ind. De er dermed en attraktiv 

kundegruppe for detailkæderne.  

Sundhed er et argument, som vejer tungt, når småbørnsfa-
milierne handler, og ved at købe økologiske fødevarer und-
går man rester af sprøjtemidler og tilsætningsstoffer. Især 
når børnene er små, vælger familierne derfor økologi først og 
fremmest ud fra et forsigtighedsprincip. 

Kilde: GfK Consumerscan

ANDEL AF TURE MED ØKOLOGI 
UD AF FØDEVARER TOTAL

VÆRDIANDEL ØKOLOGI
UD AF TOTAL FØDEVARERFORBRUG

DK total

40

DK total

12,5

Med børn 0-6

54

Med børn 0-6

15,1

Med børn 7-14

48

Med børn 7-14

11,3

%
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FORBRUGERNES OPFATTELSE AF ØKOLOGI
I forbindelse med kommunikation og produktudvikling er det af-
gørende at have viden om, hvordan forbrugerne opfatter økologi. 

Til at belyse dette har Økologisk Landsforening foretaget en un-
dersøgelse i samarbejde med Rybner Analyse. Analysen er lavet 
på baggrund af 2.000 interviews med personer over 18 år baseret 
på et repræsentativt udsnit i forhold til køn, alder, region og ud-
dannelse.
 
Undersøgelsen viser, at de økologiske budskaber er kendte i den bre-
de befolkning, og holdningerne til budskaberne er overvejende posi-
tive. Forbrugerne forbinder især økologi med rene fødevarer, det vil 
sige fødevarer, der er fri for sprøjtemidler (81%), og som indeholder 
færre tilsætningsstoffer (73%). 

En anden fremherskende holdning er, at økologi beskytter naturen, 
miljøet og grundvandet (78%).
 
Lidt mindre enige -men dog overvejende enige -er danskerne i 
koblingen mellem økologi og dyrevelfærd (65%), biodiversitet 
(65%), bæredygtighed (63%) og klimahensyn (62%).

HVAD FORBINDER FORBRUGERNE ØKOLOGI MED (ANDEL DER HAR SVARET MEGET ENIG/ ENIG)?

Man sparer sig selv for rester af sprøjte- 
midler, når man spiser økologisk

Økologisk produktion beskytter naturen, 
miljøet og grundvandet

Økologiske fødevarer indeholder færre  
tilsætningsstoffer (e-numre)

Økologi sikrer biodiversitet i form af flere  
vilde planter og dyr på og omkring markerne

Man støtter øget dyrevelfærd, når man  
køber økologiske  fødevarer

Økologi er et bæredygtigt valg

Økologiske fødevarer er bedre for klimaet 

10090807060504030200 10

81%

62%

63%

65%

65%

73%

78%

-  H E L L E  B O S S E N
CHEFKONSULENT

I ØKOLOGISK LANDSFORENING

Vores undersøgelse viser, at en 
positiv holdning til økologi går 
hånd i hånd med en positiv hold-

ning til bæredygtighed. At knytte økologi og 
bæredygtighed sammen vil derfor styrke 
kommunikationen og produktets position.
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ØKOLOGI OG BÆREDYGTIGHED 
GÅR HÅND I HÅND
Som det ses af figuren, så er 43% af dan-
skerne henholdsvis enige/meget enige i, at 
de går op i at købe bæredygtige fødevarer. 
Men ser man på de forbrugere, som køber 
økologi altid/ næsten altid, så er andelen 
markant højere henholdsvis 80% og 78%.

Der er således tale om en markant afvigelse 
mellem danskerne som helhed og de øko-
logiske kerneforbrugere netop i forbindelse 
med dette spørgsmål. 

På den baggrund kan det konkluderes, at 
en positiv holdning til økologi går hånd i 
hånd med en positiv holdning til bæredyg-
tighed.

JEG GÅR OP I, AT DE FØDEVARER JEG KØBER ER BÆREDYGTIGE (ANDEL 
AF ALLE DANSKERE)

9%

Meget enig

40%

30%

20%

10%

0%

4%

Meget uenig

2%

Ved ikke

34%

Enig

39%

Hverken eller

11%

Uenig
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FREMTIDENS FORBRUGERE

Hvem vil ikke gerne vide, hvad markedet efterspørger? Hvornår, hvorfor 
og hvor meget. Med viden om firstmovernes adfærd og værdier kan man 
få et forspring i markedet på 4-7 år. 

Firstmoverne er de 3%, der er først med ny adfærd. En adfærd som 
sætter standarden og påvirker alle andre over tid og helt ubevidst.  
Firstmoverne er mennesker som alle andre, de er blot kendetegnet ved 
særlige personlighedstræk og en adfærd, der tidsmæssigt adskiller sig 
fra det øvrige marked. 

Indsigt i firstmovernes adfærd og behov i dag, giver valid viden om ten-
denser, der endnu ikke er slået igennem i markedet, og som det brede 
massemarked vil efterspørge og handle på i fremtiden. Når det først er 
adfærd 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. 

For firstmoverne ligger nydelsen i livet og taknemmeligheden for verden og det at være til. En trang til at passe på 
verden, og hvor naturen tilbedes. Der spares på ressourcerne over hele linjen. Den moderne forbruger afstår fra mate-
rialismen. Det bliver pinligt at købe nyt - kun for at købe nyt. Ethvert køb skal have et formål. Det bliver askese i stedet 
for overforbrug, og værdi frem for volumen. Gennemsigtighed og ærlighed efterspørges. Egen sundhed optimeres 
for at være rustet til at kunne gøre mere for den fælles sundhed. Sundhed skal være for alle - både klimaet, miljøet, 
menneskene og produktionen. 

Paradigmeskiftet afspejles i vores indkøbsadfærd og forbrug. Ekstra penge bliver kanaliseret over i bedre og nye fø-
devarer. Det betyder, at økologien fremadrettet har en opgave foran sig. Økologien skal ses som en tanke - en helhed 
og ikke en certificering. Økologien skal aktualiseres, og værdier som klima og bæredygtighed skal knyttes tættere på. 

Detailhandlen skal tænke nyt, hvis de fortsat skal kunne imødekomme det moderne menneskes behov. Behovet for 
convenience og for at spise ude. For at tænke værdi frem for volumen. For krav om ophav, lokalitet og sæson og for 
kravet om at have tanke for hele bæredygtighedstankegangen.

K I R S T E N  P O U L S E N
FUTUROLOGIST

Futurologist Kirsten Poulsen har gennem en 
lang årrække arbejdet med fremtidsbaseret 
forbrugerindsigt og strategi via hendes virk-
somhed Firstmove, som gennemfører løben-
de dybdegående indsigtsstudier af fremtidens 
værdisæt, livsstil, behov, adfærd og indkøbs-
mønstre.
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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. Uforudsigelige påvirkninger som fx covid-19 ændrer ikke adfærden. Ydre faktorer kan sætte nogle vær-
dier på standby eller sætte skub i andre. Men overordnet ændrer det ikke på den adfærdsbølge, der er sat i gang.  

 
Nedenstående er de værdier, markedet agerer på frem mod 2025-2027

Nyspiren Paradigmeskifte. Man finder mening i den blotte eksistens - tænker radikalt anderledes. Er dybt taknemme-
lig for livet - føler sig privilegeret. Nydelse ligger i livet - ikke i det kommercielle. Ny energi og optimisme.

Bestainable Ansvaret når nye højder qua større bevidsthed. Man er bæredygtig – helt ind i dna’et, i alle led, valg og 
fravalg. Man favner de mange presserende temaer som klima og fødevaremangel.

Naturbar Naturen tilbedes – er som en religion. Finde tilbage til essensen – dyrker det oprindelige og den ægte versi-
on. Køber kun naturlige produkter på naturens præmisser. 

Intethed Intet bliver til alt – antiforbrugerismen er sat i bevægelse. Materialisme er gjort til skamme. Nøjsomhed er 
en dyd – ethvert køb skal indfri en funktion eller reelt behov. Man søger den åndelige føde.

Etikette Anstændighed er lov. Vi skal opføre os ordentligt – i hele værdikæden. Sameksistens bygger på lighed, retfær-
dighed, ordentlighed og der er en øget bevidsthed og samvittighed. 

Klarsyn Klar tale og transparens er et must. 100% gennemsigtig – fra inderst til yderst. Ingen fake news og green 
washing – kræver dokumentation. Selekterer skarpt i de  kommercielle budskaber.

Samsund Egen sundhed optimeres - til gavn for den fælles sundhed. For det opleves ikke sundt at leve i en usund 
verden med sult, krig og manglende medicin og rent vand. 

Selv-skab Ny bølge af individualisme. Langt mindre materialistisk og langt mindre ego-drevet. Behov for at tanke op 
og lytte til egne behov. Tilvalg af tid til refleksion – fravalg af larm og digital støj. 
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FIRSTMOVE:
FØDEVARETRENDS
Fødevarerne følger værdierne og det udmøntes i nedenstående fødevaretrends

KVALITETSMAD 
Færre produkter og ingredienser. Høj mætningsgrad. Langt langt højere kvalitet. Højgastronomien 
presses – metaltræthed over nørderi og den evige snak om mad.

PLANTEMAD
Plantevelfærd er ny og essentiel velfærd på bordet. Ingen tvangsmodning, udpining af jorden og brug af 
pesticider/kunstgødning. Biodiversitet og perma-/polykultur. Sæson er en given parameter.

OPHAV
Skærpet involvering i råvarernes ophav. Lokal mad/nærproduceret er klimafornuft og tryghed. Importva-
rer bypasses i højere grad. Det skal være nærproduceret bæredygtighed i hele værdikæden.

DYRKØBT MAD 
Efterspørgsel efter langt langt bedre dyrevelfærd. Anti- og værdiforbruget taler dyrenes sag. Økologi/
friland er det bedste billede på dyrevelfærd – men det er ikke godt nok.

PROBLEM-MAD
Overproduktion af mad er en skævfordeling i en verden med hunger – et tema firstmoverne tager dybt 
seriøst – krav til at producenterne gør det samme. Ingen madspild.

UDLICITERING
Madlavning har mistet interesse. Mere udespisning. Mindre på restaurant. Mindre gejl – mere rationel 
og mere nede på jorden tilgang til mad.

BRAGT BEDRE
Færdige retter til døren frem for køb af færdigretter. Lavet af kok ikke på fabrik. Villig til at betale pri-
sen. Friskhed, sprødhed og oplevelse intakt pga. korte leveringstider. Detail bypasses.

KLIMAMAD
Klimasmag er den nye smag – den 7. smagssans. Man vil hellere gøre et mindre kompromis på smag 
frem for klimabelastning.

BIO BEDRE
Økologi er langt at foretrække frem for det konventionelle – men er ikke ambitiøs nok. Biodynamik 
efterspørges. Biodiversitet og permakultur er et buzzword. 

DANSK
Krav om mere/udelukkende lokalmad i butikkerne. Flere småproducenter. Trods den lokale dimensi-
on bliver maden mere og mere etnisk inspireret, men baseret på de danske råvarer.

PASSION
Maden skal smage af vilje og passion. Der er ikke behov for flere snapse, pålægsprodukter eller kaffe-
barer – der er kun behov for den bedste, den som kan og vil reelt nyt og bedre.

PROBLEMPLASTIK
Stort krav om eliminering af (over)emballering. Emballagen så miljøvenlig som mulig. 

BEDRE BETALING
Meget meget stor vilje til at betale for bæredygtighed. Pris handler udelukkende om værdiindfrielse. 
Desto flere værdier og parametre i spil desto højere pris.
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FOODSERVICE
Foodservice – en betegnelse for mad og drikkevarer, der indtages uden for hjemmet.

2020 var et sort år for foodservice-branchen præget af røde tal på bundlinjen, da covid-19 satte en stopper for den 
ellers markante økologiske vækst siden 2010. På baggrund af de månedsvise nedlukninger i store dele af foodser-
vice-branchen, estimerer Økologisk Landsforening derfor et drastisk fald i den økologiske omsætning i foodservice 
på 40% i 2020.  

Inden covid-19 var salget af økologiske fødevarer til restauranter, offentlige køkkener, hoteller, kantiner og caféer i en 
rivende udvikling på grund af forbrugernes stigende efterspørgsel efter økologisk mad, når de spiser ude. Men stig-
ningen i salget skyldes også, at bæredygtighed for alvor er kommet på de professionelle køkkeners dagsorden, hvor 
økologi ses som en del af løsningen. I takt med at samfundet finder tilbage til en mere normal hverdag, forventes det 
derfor også, at de professionelle køkkener atter vil gøre comeback og dermed få den økologiske omsætning tilbage på 
vækstsporet, da der fortsat er et stort økologisk uforløst potentiale.  

SALGET AF ØKOLOGISKE FØDEVARER I DEN DANSKE FOODSERVICEBRANCHE 2010 – 2020
Af figuren ses det, at salget af økologiske fødevarer i foodservice næsten er femdoblet i perioden 2010 – 2019 efter-
fulgt af et forventeligt drastisk fald i 2020 pga. covid-19 nedlukningerne.
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Kilde: 2010-2019 Danmarks Statistik. Økologisk Landsforenings estimat for 2020
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De offentlige køkkener (hospitaler, børnehaver, institutioner osv.) har banet vejen for omlægningen til økologi i de 
professionelle køkkener, og med 36% udgør de også den største økologiske omsætning inden for foodservice. 

Særligt kategorien ”Andet” forventes at tage et højdespring i de kommende år, da takeway har fået et stort boost pga. 
corona, da mange restauranter har været nødsaget til at tilbyde denne mulighed til forbrugerne. Takeaway mulig- 
heden forventes dog at hænge ved også efter corona, da det fortsat vil matche godt til danskernes efterspørgsel efter 
convenience og kvalitetsmad.

FORDELINGEN AF DEN ØKOLOGISKE 
OMSÆTNING I FOODSERVICE PÅ 
AFSÆTNINGSKANALER 

DEN ØKOLOGISKE OMSÆTNING FORDELT PÅ
DE FORSKELLIGE AFSÆTNINGSKANALER INDEN 
FOR FOODSERVICE

36%
20%

28%

11%
5%

Andet
(fx diner transportable, takeaway o.l.)

Offentlige køkkener
(hospitaler, børnehaver, institutioner o.l.)

Hoteller, restauranter, caféer o.l.

Kantiner på private arbejdspladser

Kantiner på offentlige arbejdspladser

Kilde: Danmarks Statistiks opgørelse for 2019
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Det Økologiske Spisemærke er et gratis statskontrolleret bevis på, at et spisested satser på økologi. Det 
Økologiske Spisemærke viser, hvor stor en del af de indkøbte føde- og drikkevarer på spisestedet, der er 
økologiske. Det Økologiske Spisemærke findes i tre udgaver; guld (90- 100%), sølv (60-90%) og bronze 
(30-60%).

Siden det første spisemærke så dagens lys tilbage i 2009, har Det Økologiske Spisemærke oplevet stor 
fremgang både hos de private såvel som offentlige spisesteder, da flere og flere efterspørger økologi – 
også når de spiser ude. 

På www.oekologisk-spisemaerke.dk kan du løbende se de professionelle køkkener, der modtager Det 
Økologiske Spisemærke. Her kan du også se et Danmarkskort over de økologiske spisesteder og få in-
spiration til dit næste økologiske måltid, når du spiser ude. Fødevarestyrelsen og VisitDenmak har netop 
også udviklet en app ”Økologiske spisesteder”, hvor spisesteder med Det Økologiske Spisemærke nu kan 
markedsføre sig. 

DET ØKOLOGISKE SPISEMÆRKE

UDVIKLINGEN I ANTALLET AF ØKOLOGISKE SPISEMÆRKER I PERIODEN 2009 – 2020
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Kilde: Fødevarestyrelsen

SPISEMÆRKERNE FORDELER 
SIG SÅLEDES:
 748 GULD-SPISEMÆRKER,  
1457 SØLV-SPISEMÆRKER OG  
1227 BRONZE-SPISEMÆRKER. 
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EFTERSPØRG OG STØT SPISEMÆRKET 
Det er nu 11 år siden, at det første Økologiske Spise-
mærke så dagens lys, og i dag har 3.432 spisesteder et 
økologisk spisemærke i enten guld, sølv eller bronze. 
Spisemærkets rejse har dermed bidraget til økologiens 
udvikling. Når de professionelle køkkener først har fået 
Det Økologiske Spisemærke, kører de videre med det, 
og ofte bliver de mere ambitiøse på økologiens vegne. 
Derfor viser udviklingen også, at køkkener der starter på 
bronze ofte relativt hurtigt, rykker op på sølv. Det har nu 
medført, at antallet af sølvmærker har overhalet antallet 
af bronzemærker i 2020.

Overhalingen understøtter udviklingen i det økologiske 
sortiment, idet det kræver, at flere og flere varenumre 
skal være økologiske for at opnå et Spisemærke i enten 
sølv eller guld. MEN det er samtidigt vigtigt at understøt-
te væksten af økologiske varer totalt, og der er derfor 
også behov for at styrke tilgangen af køkkener med Det 
Økologiske Spisemærke i bronze. 

I Comwell ønsker vi at tage et an-
svar for vores ressourceforbrug 
og det fodaftryk, vi efterlader i 

naturen, hvorfor det også er helt naturligt, at 
vi har indgået et samarbejde med Økologisk 
Landsforening, der bl.a. betyder, at alle vores 
køkkener er certificeret med Det Økologiske 
Spisemærke. Vores arbejde med økologiske 
råvarer har været med til at sætte nogle vig-
tige hjørneflag i vores råvarepolitik, herunder 
større fokus på råvarer i sæson, bedre råvare-
udnyttelse samt øget faglighed og kreativitet 
blandt vores medarbejdere.

- S I M O N  V E R H E I J . 
PR- OG KOMMUNIKATIONS-

ANS. I COMWELL HOTELS

- M A L E N E  J E N S E N 
PROJEKTLEDER

I ØKOLOGISK LANDSFORENING

HVAD BETYDER DET FOR JER AT HAVE DET ØKOLOGISKE SPISEMÆRKE?

Gennem hele processen fra 
bronzemærke til guldmærke har 
vi genfundet madhåndværket og 

laver i dag alt fra bunden. Det betyder, at vi har 
en spændende arbejdsdag, hvor alle medarbej-
dere i køkkenet er involvere i at udvikle og være 
kreative. Samtidig bruger vi Det Økologiske 
Spisemærke som branding-redskab for hele  
virksomheden. Vi gør opmærksom på, at vi er 
økologiske overalt på hospitalet, og det bliver 
absolut taget positivt imod af både patienter 
og medarbejdere. Vi laver også oplæg i kanti-
nen for medarbejderne, hvor vi fortæller om, 
hvordan vi arbejder med økologien, med mad-
spild og giver gode råd til, hvordan man kan 
gøre det samme derhjemme.

M O N A  C A R Ø E  J E N S E N
CHEFØKONOMA VED REGIONS- 

HOSPITALET I RANDERS  
OG FMD. FOR FAGUDVALGET 

FOR PROF. KØKKENER 
I  ØKOLOGISK LANDSFORENING

Alle kan være med til gøre en forskel og 
dermed hjælpe den økologiske vækst 
på vej ved at efterspørge Det Økologisk 

Spisemærke, både når man som organisation book- 
er møder, events og frokostordninger, men også 
som privatperson når man går på cafe og restaurant. 
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Spis planterigt, 
varieret og ikke 
for meget 

Spis flere grøntsager  
og frugter

Sluk tørsten 
i vand

Spis mindre af det 
søde, salte og fede

Vælg planteolier  
og magre 
mejeriprodukter

Spis mindre kød –  
vælg bælgfrugter og fisk

Spis mad med fuldkorn

De officielle Kostråd
– godt for sundhed og klima

altomkost.dk
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NYE KOSTRÅD ÅBNER FOR ET HELT NYT 
GASTRONOMISK SPROG
De nye kostråd anbefaler en grønnere tallerken i bæredygtighedens navn. Kostrådene gælder for os alle, og vi kan derfor 
gøre en stor forskel ved at forholde os til dem.

Mange professionelle madskabere er allerede i gang med at implementere de nye kostråd, som Fødevareministeriet 
offentliggjorde i begyndelsen af 2021. De nye kostråd giver de professionelle 
køkkener en enestående mulighed for en nyskabelse af måltidet, for at høj-
ne madhåndværket og være dem, der inspirerer gæster og kunder til en ny 
retning i vores madkultur med vægt på mere grønt, bedre kød og økologi. 
Kostrådene skaber uden tvivl udfordringer i en madkultur, der gennem en 
menneskealder har haft sit hovedfokus på store kødfulde tallerkener helst til 
billige penge. Og det vil tage tid at vende alles vaner til i stedet at værdsætte 
mere af det grønne, nye planteproteiner og kød af den bedste kvalitet.

Det her er de professionelle køkkeners store mulighed for at være dem, som 
driver værket og er med til at påvirke befolkningen i den rigtige retning. De 
nye kostråd er begyndelsen på et helt nyt gastronomisk sprog, hvor de pro-
fessionelle sætter det gode håndværk i spil, så vi får udviklet grønnere mål- 
tider med fokus på økologi, smagfuldhed og mindre men bedre kød.

BÆREDYGTIGHED ER INDBYGGET I ØKOLOGIEN
De køkkener, der arbejder med Det Økologiske Spisemærke, ved, at en øko-
logisk omstilling også er en bæredygtig, grøn omstilling, der helt automatisk 
mindsker kødforbruget, stiller skarpt på selve madhåndværket og på, hvor-
dan man holder hus med ressourcerne.

EN HELT NY GASTRONOMISK VERDEN
Hvis alle skal i mål med de nye kostråd, kræver det også en kædereaktion. Det er ikke nok, at det ene led arbejder 
målrettet, hvis de andre led er stået helt af.

Køkkener, grossister, leverandører og producenter skal stå sammen og tale sammen, så man kan folde alle mulig- 
hederne ud i det økologiske sortiment. Det gælder inden for kød og fjerkræ, hvor de økologiske producenter kan det 
hele, men har brug for input fra køkkenerne. Og det gælder inden for drikkevarer og planteproteiner – de nye, gamle 
sorter af ærter, bønner og linser. Lad os sammen finde ud af, hvad de kan bruges til og så komme i gang.

”Vi skal stå sammen om at vise gæsterne, kunderne og kollegerne, at kostrådene og den grønne, økologiske omstilling 
af vores fremtidige måltider har åbnet en mangfoldig gastronomisk verden, som vi først lige er begyndt at opdage,” 
siger Torben Blok, markedschef for Foodservice i Økologisk Landsforening.  

HVILKEN ROLLE SPILLER DE OFFENTLIGE KØKKENER FOR DEN GRØNNE OG ØKOLOGISKE OMSTILLING 
AF VORES MÅLTIDER?

De offentlige køkkener er dem, som kan gå forrest og arbejde med økologien og den grønne om-
stilling, fordi vi har en anseelig volumen. Vi er dem, som kan gøre en stor forskel for miljøet, når 
vi lægger om til økologi – netop på grund af vores størrelse og de store mængder af mad, som vi 

dagligt producerer. Når vi går forrest og tør spille en rolle påvirker det jo også de mange mennesker, der hver 
dag spiser den mad, vi laver. For os hænger økologi og bæredygtighed uløseligt sammen gennem fokus på 
mindre madspild, flere planteproteiner og mindre kød.

-  M O N A  C A R Ø E  J E N S E N
CHEFØKONOMA VED REGIONSHOSPITALET I RANDERS

- T O R B E N  B L O K
MARKEDSCHEF 

FOR FOODSERVICE  
I ØKOLOGISK LANDSFORENING

Når man går i gang med 
en grøn, økologisk om-
stilling i køkkenet, sæt-

ter man gang i en bæredygtig kæde- 
reaktion, der rækker langt videre 
end til egne gryder.





UDVIKLINGEN I DANSK ØKOLOGIEKSPORT

Kilde: Danmarks Statistik og estimat fra Økologisk Landsforening for 2020

 ØKOLOGISK MARKEDSRAPPORT 2021     31 

I 2019 steg den danske økologiske eksport endnu en gang og satte dermed en ny rekord, idet eksporten rundede 3,0 
mia. kr. Det er særligt på kategorien andre næringsmidler, som bl.a. omfatter mælkepulver og modermælkserstat-
ning, der er den store højdespringer med en stigning på hele 52%. Væksten skyldes især øget afsætning til et helt nyt 
marked i Indonesien, samt store stigninger på eksisterende markeder i Kina, USA, Saudi Arabien og Forenede Arabi-
ske Emirater. Økologisk Landsforening forventer, at eksporten vil opleve en fortsat fremgang igen i 2020, hvormed 
den vil nå 3,15 mia. kr.

Det er positivt, at døren er sparket ind til nye fjerne markeder. Kombinationen af Danmarks position som verdens 
førende økologination, de danske virksomheders innovationsevne og en høj grad af fødevarekvalitet og fødevare-
sikkerhed, gør dansk økologi eftertragtet på eksportmarkederne. Der er derfor fortsat et stort potentiale for dansk 
økologieksport i de kommende år.

EKSPORT AF 
ØKOLOGISKE FØDEVARER
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DOBBELT VERDENSMESTER I ØKOLOGI
I de seneste mange år har Danmark lagt sig i førerselen, når det kommer til den økologiske markedsandel, som er den 
højeste i verden. De seneste tal fra FiBL Statistics på tværs af lande er fra 2019, og de viser, at Danmark nu kan smykke 
sig med et dobbelt verdensmesterskab, da de danske forbrugere også er dem, som bruger flest penge på økologi pr. 
indbygger. I gennemsnit brugte hver dansker 2.580 kr. på økologi om året i 2019, og dermed har danskerne for første 
gang overhalet schweizerne. Det betyder i praksis, at danskerne bruger seks gange så mange penge på økologi som 
den gennemsnitlige europæiske forbruger. I 2020 er forbruget pr. dansker steget til 3.142 kr., men der er pt. ikke tilsva-
rende tal fra de øvrige lande.

Mange europæiske lande har oplevet store stigninger i detailsalget af økologiske fødevarer under nedlukningerne, 
og selvom de endelige salgstal for 2020 endnu ikke er opgjort, forventes det, at covid-19 vil være med til at løfte det 
globale salg af økologiske fødevarer i 2020.

Kilde: FiBL 2020. Når vi bruger tal fra 2019, skyldes det, at det er det seneste år, hvor vi har sammenlignelige tal på tværs af landene.
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ØKOLOGISK EKSPORT FORDELT PÅ LANDE OG KATEGORIER

I 2019 har der været et mindre fald i den økologiske eksport til de nære eksportmarkeder til fordel for et øget salg til de 
fjerne eksportmarkeder. Både i Sverige og Frankrig ligger faldet på ca. 12%, mens Tyskland stagnerer. Det er et udtryk 
for, at de nære markeder er blevet mere selvforsynende og øger det økologiske landbrugsareal i takt med en stigende 
efterspørgsel på økologiske fødevarer i hele Europa. 

Samlet set er det mejeriprodukter, æg og andre næringsmidler, der er de største eksportvarer, og de udgør hele 56% 
af den samlede økologiske eksport. Desuden er frugt og grønt også et stort eksportområde.

Kilde: Danmarks Statistik opgørelse fra 2019. Økologisk Landsforening estimerer, at fordelingen er uændret for 2020.
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KØD 10%

MEJERI OG ÆG 39%

FISK 2%

FRUGT OG GRØNT 13%

KORN OG KORNVARER 6%

DIVERSE NÆRINGSMIDLER FX 
MODERMÆLKSERSTATNING 17%

KAFFE, TE, KAKAO OG 
KRYDDERIER 2%

DRIKKEVARER 2%
SUKKER OG HONNING 4%

ØVRIGE VARER 5%

TYSKLAND 40%

SVERIGE 13%

FRANKRIG OG 
MONACO 6%

KINA 7%

STORBRITANNIEN 2%

HOLLAND 8%

INDONESIEN 4%

USA 2%

ØVRIGE VERDEN 18%
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DE PRIMÆRE ØKOLOGISKE EKSPORTVARER 
TIL DE STØRSTE EKSPORTMARKEDER 

SVERIGE

TYSKLAND

KINA

HOLLAND

69%
AF DEN ØKOLOGISKE 
EKSPORT TIL TYSK-

LAND ER MEJERI OG ÆG

Kilde: Danmarks Statistik.

40% AF DEN ØKOLOGISKE EKS-
PORT GÅR TIL TYSKLAND

39%
AF DEN ØKOLOGISKE  
EKSPORT TIL SVERIGE 

ER FRUGT OG GRØNT

13% AF DEN ØKOLOGISKE EKS-
PORT GÅR TIL SVERIGE

66%
AF DEN ØKOLOGISKE  
EKSPORT TIL HOLLAND 

ER MEJERI OG ÆG

8% AF DEN ØKOLOGISKE EKS-
PORT GÅR TIL HOLLAND

Der er innovation og kreativitet i alle slags kriser - og ja, covid-19 har været 
en gamechanger for business as usual. Måske er vi modige optimister, også 
når vilkårene ændres, men der er ikke umiddelbart noget, der tyder på, at 

2021 bliver andet end et år med vækst i eksporten. Økologien stiger markant i hele ver-
den og vores arbejde med at få internationale kæder og beslutningstagere i tale har 
aldrig været nemmere. Måske er det den øgede digitale indsats, branding af Danmark 
som økologisk foregangsland samt de stærke etablerede kæderelationer, der er med til 
at bane vejen for øget fokus på dansk økologi i udlandet, ligesom de danske økologi-
ske produkter også selv gør sig bemærket i udlandet for høj fødevaresikkerhed, grønne 
agendaer og innovation.  

Dette skaber momentum for den fremtidige efterspørgsel efter økologi fra Danmark, 
og det kommer de danske økologiske virksomheder til gode, nu og i fremtiden. Det er 
modigt men derfor også helt realistisk, at den økologiske eksport har de bedste vilkår 
for fordobling inden 2030.

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

I ORGANIC DENMARK

79%
AF DEN ØKOLOGISKE 
EKSPORT TIL KINA ER 

MODERMÆLKSERSTATNING

7% AF DEN ØKOLOGISKE EKS-
PORT GÅR TIL KINA
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UDTALELSER FRA EKSPORTEN

HVORDAN OPLEVER I, AT EKSPORTEN AF DANSKE ØKOLOGISKE VARER 
ER PÅVIRKET AF CORONA? 
Den påvirker vores forretning meget forskelligt. Out of Home-markedet oplevede 

en nedgang på ca. 50%, mens detailhandelssalget tegner sig for en markant stigning. På eks-
portområderne fokuserer vi på detail og onlinesalg, som for begges vedkommende har udvist 
kraftig stigning. Forbrugerne har haft øget fokus på at styrke immunforsvaret og indtage gode 
naturlige økologiske fødevarer. Det har afstedkommet en stor stigning i efterspørgslen efter øko-
logi. Samtidig har vi dog haft fugleinfluenza i Danmark og Nord Europa med kraftig reduktion af 
æggeproduktionen til følge. Derfor har vi ikke kunnet efterkomme den samlede efterspørgsel på 
eksportmarkederne.

HVORDAN ARBEJDER I MED BÆREDYGTIGHED OG ØKOLOGI I UDVIKLINGEN AF 
PRODUKTER OG I VIRKSOMHEDEN?
Vi handler ansvarligt for det miljø, vi arbejder i og overfor de mennesker, vi arbejder med - lokalt 
såvel som globalt. DAVA arbejder aktivt med FN’s 17 verdensmål gennem hele værdikæden - lige 
fra landmanden til det færdige produkt i køledisken. I produktudviklingen har vi fokus på forbru-
gernes behov og fremtidens forbruger trends. Vi er stolte af, at økologien udgør ca. 50% af DAVA 
Foods og stadig viser vækst. Det er også økologien, som er nøglen til eksportmarkederne. 

HVORDAN OPLEVER I, AT EKSPORTEN AF DANSKE ØKOLOGISKE VARER 
ER PÅVIRKET AF CORONA? 
Vores eksport af økologiske produkter er mest rettet mod detailsektoren. Vi har 

derfor været begunstiget af, at salget er vækstet i detailleddet i mange lande. Til gengæld har 
covid-19 gjort det vanskeligere at få kontakt til relevante indkøbere, fordi de sidder på hjemme-
arbejdspladser. Det har krævet ekstra benarbejde at præsentere de mange nyheder og nyudvik-
lede produkter, som vi gerne vil have ud på eksportmarkederne. Samlet set har vi oplevet en stor 
vækst og forventer også stor vækst i 2021.

HVORDAN ARBEJDER I MED BÆREDYGTIGHED OG ØKOLOGI I UDVIKLINGEN AF 
PRODUKTER OG I VIRKSOMHEDEN? 
Vi har egen udviklingsafdeling i virksomheden, som sikrer fokus på nyudviklinger og kundetilret-
tede produkter. Vi har stor fokus på plantebaserede produkter og forventer stor vækst på dette 
segment de kommende år.

- J E N S  M A D S E N
EKSPORT OG FOODSERVICE
DIREKTØR HOS DAVA FOODS  

OG FMD. FOR  
VIRKSOMHEDSUDVALGET I 

ØKOLOGISK LANDSFORENING

HVORDAN OPLEVER I, AT EKSPORTEN AF DANSKE ØKOLOGISKE VARER 
ER PÅVIRKET AF CORONA?
På dagligvarer og i fødevareindustrien har efterspørgslen været større end normalt, 

fordi begge dele har været åbne under corona. Så der har været en stigning i salget – og er det 
stadigt på alle markeder. Samtidig har vi oplevet et fald i salget til foodservice, og vi afventer, 
hvad der sker nu, hvor restauranter og hoteller begynder at åbne over hele verden. Generelt har 
corona øget interessen for økologi, fordi forbrugerne har et ønske om at købe produkter, der er 
produceret sundt og er gode for mennesker, natur og klode.

HVORDAN ARBEJDER I MED BÆREDYGTIGHED OG ØKOLOGI I UDVIKLINGEN AF 
PRODUKTER OG I VIRKSOMHEDEN? 
Vores tilgang til bæredygtighed handler om at skabe balance og sammenhæng mellem flere vig-
tige indsatser. Vi integrerer både dyrevelfærd, klima og biodiversitet i den måde vi arbejder på 
nu og i fremtiden. I Friland arbejder vi på at skabe bæredygtighed i hele forsyningskæden. Vores 
holdning er, at der, hvor vi kan gøre noget ift. bæredygtighed, er vi forpligtede til at gøre det.

- C L A U S  H E I N
DIREKTØR, FRILAND

- J Ø R G E N  N I E L S E N
DIREKTØR, NORTHERN GREENS

For at komme helt tæt på eksportåret der gik i 2020, har vi spurgt repræsentanter fra virksomheder med eksport om 
deres syn på, hvordan Covid-19 har påvirket deres forretning, og hvordan de arbejder med bæredygtighed. 
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STIGNING I IMPORTEN AF 
ØKOLOGISKE FØDEVARER
Importen af økologiske fødevarer steg i 2019 med 9% op til 4,8 mia. kr. Det er især frugt og grønt, kornvarer og foder-
stoffer, som fylder godt i importstatistikken. 

Økologisk Landsforening vurderer en lidt lavere stigningstakts i importen for 2020, som dermed estimeres til 5 mia. 
kr. Den lavere stigningstakst for importen i 2020 skyldes stigningen i den hjemlige produktion af kornvarer og foder-
stoffer i 2020.

Kilde: Danmarks Statistik opgørelse fra 2019 og estimat fra Økologisk Landsforening for 2020
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IMPORT AF ØKOLOGISKE 
VARER PR. KATEGORI

KØD 3%

MEJERI & ÆG 3%

SUKKER & HONNNNG 9%

FODERSTOFFER 9%

ØVRIGE 11%

FRUGT & 
GRØNT 42%

KORN-
PRODUKTER 11%

DRIKKEVARER 6%

KAFFE, THE, KAKAO  
& KRYDDERIER 7%

HVILKE FØDEVARER IMPORTERER VI?

1. Varer, som vi ikke selv kan dyrke rationelt i Dan- 
mark fx bananer, citrusfrugter, kaffe, the, ris og 
soya.

2. Varer, vi principielt kan dyrke i Danmark, men 
hvor vi er særligt konkurrenceudsatte fx gryn- 
havre, brødkorn, proteinholdigt foder, væksthus- 
produktioner og æbler.

3. Varer, vi selv producerer i sæson, og som vi impor- 
terer udenfor den danske sæson fx grøntsager.

4. Ved periodevis underforsyning af dansk produk- 
tion, som det fx er oplevet med frugt og grøntsa-
ger, samt korn og foderprodukter.

ADSKILLER DEN ØKOLOGISKE IMPORT SIG FRA 
DEN KONVENTIONELLE IMPORT?

Nej, det gør den ikke. Det er i meget stor udstræk- 
ning nøjagtigt de samme varer, der importeres kon- 
ventionelt og økologisk. 

Det er nemlig de samme varer, vi ikke selv kan 
producere, og det er også de samme varetyper, vi 
oplever at være konkurrenceudsatte på.

Kilde: Danmarks Statistik opgørelse fra 2019. Økologisk Landsforening estimerer, at fordelingen er uændret for 2020.



38     ØKOLOGISK LANDSFORENING

BALANCEN MELLEM IMPORT, 
HJEMMEMARKED OG EKSPORT 
FORDELT PÅ VAREKATEGORIER
På den næste side kan man se, hvorledes importen, hjemmemarkedet og eksporten fordeler sig på forskellige va-
regrupper. Det er tydeligt, at varegrupper som frugt og grønt samt mel, korn og foderstoffer er meget importtunge, 
imens det i høj grad er mejeri og kød, der driver eksporten.

Meget tyder på, at vi på mejeriprodukter og kød nyder godt af, at Danmark har været firstmover på området. Det har 
sikret os en række konkurrencefordele både på volumen, ensartede kvaliteter og en større bredde i produktpaletten, 
som kommer os til glæde på eksportmarkederne.

Desværre overskygges eksportsuccesen af en endnu større vækst i importen. Importen af økologiske fødevarer var 
således i 2019 hele 59% større end eksporten.

SKÆV BALANCE MELLEM IMPORT OG EKSPORT
Som det ses af nedenstående graf, har vi i Danmark et underskud i handelsbalancen med udlandet, når det gælder 
økologiske fødevarer. Dette handelsbalanceunderskud har desværre været stigende siden 2015, blandt andet fordi 
der har været et stigende fokus fra kæderne og grossisterne om at få økologi på hylderne til de lavest mulige priser.

Der mærkes aktuelt en markant stigende bevidsthed blandt forbrugerne om at købe danske varer, hvor det er mu-
ligt. En bevidsthed, der både er initieret af covid-19 og af en stigende klimabevidsthed. Det er også tydeligt, at både 
detailkæder og virksomheder nu så småt begynder at efterleve dette ønske i højere grad end tidligere. Således har 
der særligt siden midten af 2020 været en række konverteringer fra import til dansk dyrkede råvarer på eksempelvis 
økologisk brød, mel og havregryn. Hvis denne bevidsthed fortsætter med at tage fart, vil handelsbalancen på økologi 
muligvis forbedre sig betydeligt over de kommende år.

Import Eksport

2015 2016201220112010 2019 20202009 2017 20182013 2014

5,0

4,5

4,0

3,5

3,0

2,5

2,0

1,5

1,0

0,5

0

M
ia

. k
r.

Kilde: Danmarks Statistik. Økologisk Landsforenings estimat for 2020.
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Kilde: Danmarks Statistik

Fakta om dataene
Fordelingerne er baseret på Danmarks Statistik tal for 2019, da det er det seneste år, hvor man har detaljerede data på tværs.

Tallene for fordelingen på hjemmemarkedet er baseret på tal Danmarks Statistik for detailmarkedet samt onlinesalg, da man her har den 
største specifikationsgrad på fordelingen på varetyper.

Mejeri er inkl. æg og diverse næringsmidler heriblandt mælkeerstatning. Kød er inkl. pålæg, fisk og skaldyr. Drikkevarer er inkl. kaffe og 
the. Kornprodukter er inkl. pasta og ris.
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UDVIKLINGEN I DET 
ØKOLOGISKE AREAL

I 2020 var der i alt 310.210 hektar på de økologiske bedrifter. Dette er en stigning på 8.729 hektar svarende til en stig-
ning på 3%. Dette er den mindste stigning i det økologisk areal siden 2015. Omlægningen til økologi har dermed i 2020 
tabt momentum i forhold til de tidligere år.

Den lavere interesse for omlægning i 2020 var desværre en helt naturlig konsekvens af, at afregningspriserne til de 
økologiske landmænd kom under pres i 2020. Afregningspriserne styrtdykkede eksempelvis på kornvarer og grise-
kød, og hertil kom, at en række igangværende omlæggere ikke kunne opnå betryggende leveringsaftaler (fx på æg og 
fjerkræ).

Det fuldt omlagte økologiske areal steg i 2020 til 250.228. Dette er en pæn stigning på 28.237 hektar svarende til 13%. 
Med en omlægningstid på 2 år, vil den manglende interesse for omlægning i 2020 først for alvor slå igennem i en  
meget voldsom opbremsning i det fuldt omlagte økologiske areal i 2022. 

Så selv om mængden af økologisk dyrkede råvarer i Danmark for øjeblikket, på langt de fleste områder, følger afsæt-
ningen, så må man forvente, at en vis råvareknaphed på økologi igen vil indfinde sig i 2022.

Kilde: Landbrugsstyrelsen, Statistik over økologiske jordbrugsbedrifter 2020
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TILPASNING AF DET ØKOLOGISKE AREAL

Landbrugsstyrelsen opgør ”det økologiske areal i alt” som summen af det fuldt omlagte areal, og det areal der aktuelt 
er under omlægning.

Hvis man betragter ændringen i det økologiske areal i alt i 2020, så er det meget tydeligt, at 2020 har været et år, hvor 
der virkelig er blevet justeret markant indenfor de enkelte produktionsretninger for at efterleve efterspørgslen efter 
økologiske varer. Mest markant er en tilgang af arealet til ”specialiseret planteproduktion”, der bl.a. indeholder grønt-
sagsproduktion, og som er øget med hele 40%. Desuden er arealet knyttet til frugt og bær produktion øget med 23%.

Det er i 2020 også tydeligt, at mange økologer har reageret på vigende eller utilfredsstillende afregningspriser på en 
række områder. Her er det mest tydeligt, at arealet knyttet til svineproduktion og fjerkræproduktion er reduceret med 
henholdsvis 21% og 16%. Samtidig ser man også en tilbagegang i det økologiske areal knyttet til foderproduktion er 
reduceret med 12%.

2020 er med andre ord et år, hvor der virkelig er blevet justeret og tilpasset på produktionsretningerne på de økologi-
ske landbrug, og der er tydeligvis rettet ind efter markedets behov.

AREALER KNYTTET TIL FORSKELLIGE BEDRIFTSTYPER

Kilde: Landbrugsstyrelsen, Statistik over økologiske jordbrugsbedrifter 2020.
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HOLD DIG OPDATERET PÅ DET 
ØKOLOGISKE MARKED

Få adgang til endnu flere markedsdata på okologi.dk/virksomhed/markedsinformation

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/OEKO5 
 Statistikbanken.dk/OEKO6

Foodservice: Statistikbanken.dk/OEKO7
 Statistikbanken.dk/OEKO8

Det økologiske areal: Statistikbanken.dk/OEKO1

Økologiske dyr: Statistikbanken.dk/OEKO2

Omlægning af økologiske arealer: Statistikbanken.dk/OEKO11

Få detaljeret viden om den økologiske produktion under Landbrugsstyrelsen på lbst.dk. 
Her finder du blandt andet ”Statistik over økologiske jordbrugsbedrifter_ 2020”

Du er altid velkommen til at kontakte Markedsafdelingen i Økologisk Landsforening, hvis du har 
spørgsmål til den økologiske markedsudvikling eller til denne markedsrapport. 
Find vores kontaktinfo her: okologi.dk/om-os/afdelinger-og-ansatte/marked

HVIS DU VIL VIDE MERE

Tilmeld dig nyhedsbrevet på 
www.økonu.dk



Markedsrapporten er støttet af:

TAK FOR SAMARBEJDET 
OM AT GØRE DANMARK TIL 

VERDENSMESTER I ØKOLOGI


