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ICROFS), har haft stor betydning. Der er da også 
udfordringer nok. En af dem er tabet af næringsstoffer 
ved salg af produkter. De kan jo ikke hentes hjem gen-
nem kunstgødning. Kvælstof kan fikseres i bælgplan-
ter. Andre næringsstoffer er sværere at sikre. 
 Behovet for sædskifte og lavere produktivitet giver 
større arealforbrug pr. produceret enhed, og selvom 
økologiske bedrifter har mere biodiversitet end 
konventionelle, er diversiteten omvendt langt mindre 
end i uberørte områder. Dyr på økologiske bedrifter 
får mere plads i frisk luft, men dødeligheden er større. 
Der anvendes (næsten) ingen gift, men hverken 
energiforbrug eller tab af kvælstof til vandmiljøet er 
væsentligt mindre end på konventionelle bedrifter. 
 Økologiske produkter er dyrere, og forbrugerne 
har svært ved at smage forskel på økologiske og 
konventionelle produkter. Alligevel er flere og flere 
forbrugere villige til at bakke op om sundere produkter 
med mindre miljøbelastning. 

FINN ARLER 
Professor MSO, 
Institut for Planlægning,  
Aalborg Universitet

Landsforeningen Økologisk Jordbrug (LØJ) blev dan-
net i 1981 af flere smågrupper, der i 1970’erne forsøgte 
sig med alternativer til det problematiske industria-
liserede landbrug. Pionererne var en ”farverig flok af 
landbrugsstuderende, kollektivister, miljøfanatikere, 
haveentusiaster og avlere.” Det forberedende møde 
afholdtes karakteristisk nok på landbrugskollektivet 
Svanholm Gods. 
 LØJ udviklede Danmarks første avlsregler og et ga-
rantimærke. I 1981 startede geologen Troels V. Øster-
gaard (1939-) samtidig tidsskriftet Praktisk Økologi, 
og året efter etableredes Den Økologiske Landbrugs-
skole i Aabybro. Økologisk jordbrug er ikke entydigt 
defineret, men sigter på at benytte lokale ressourcer, 
recirkulere næringsstoffer og bevare biologisk mang-
foldighed. Centralt står bevarelsen af jordens frugtbar-
hed. Dyrevelfærd har også høj prioritet, ligesom lokalt 
medansvar har spillet en rolle.
 Danske avlere var også aktive i økologernes inter-
nationale organisation, IFOAM, der var blevet stiftet i 
1972. IFOAM opererer med fire principper. Sundheds-
princippet gælder jord, planter, dyr, mennesker og 
planeten som helhed. Økologiprincippet henviser til 

de økologiske kredsløb, man bør tilpasse sig, efter-
ligne og bevare. Der må ikke bruges kunstgødning og 
pesticider. Ukrudt skal fjernes mekanisk, og insekt- og 
svampeangreb bekæmpes biologisk. Forsigtigheds-
princippet udelukker fx genetisk modificerede orga-
nismer (gmo). Retfærdighedsprincippet signalerer, at 
både avlere, forbrugere og andre berørte skal behand-
les anstændigt.
 Samme år som Brundtland-rapporten udkom, 
1987, vedtog Folketingets grønne flertal verdens 
første lov om økologisk jordbrug. Med loven fulgte 
støtteordninger til produktion og omlægning, til 
forskning og uddannelse, rådgivning og information, 
regulering og kontrol. Det Økologiske Jordbrugsråd 
(nu: Det Økologiske Fødevareråd) blev rådgivende 
organ for ministeren. 
 I 1987 kunne forbrugerne for første gang købe 
økologisk mælk i FDB, og snart fulgte Ø-mærket, som 
Landbrugsministeriet lancerede i 1990. Det betød 
nye regler, og kontrollen overgik fra Landsforeningen 
Økologisk Jordbrug til Plantedirektoratet. Mange 
frygtede statslig omklamring. Den statslige kontrol 
med Ø-mærket har dog snarere ført til, at forbrugerne 

ØKOLOGI

•   I anledning af Ø-mærkets 
25-års fødselsdag i 2015 
blev en række budskaber 
koblet med et nyt design 
af Ø-mærket. Kampag-
nen blev til i et samar-
bejde mellem Økologisk 
Landsforening, Landbrug 
& Fødevarer samt Miljø- 
og Fødevareministeriet. 
Ø-mærket 

Ø   Husdyr på økologiske 
bedrifter kan bevæge 
sig i fri luft og på større 
 arealer – og de bliver 
 endda sommetider kløet 
bag ørerne. Ræve, rov-
fugle og parasitter gør 
imidlertid et indhug i de 
økologiske dyrebestande, 
og selvom producenterne 
gør et stort arbejde for at 
forbedre vilkårene, er dø-
deligheden gennemsnit-
ligt dobbelt så stor som på 
konventionelle bedrifter. 
Mads Hansen/Scanpix

N  De økologiske be drifters 
areal er vokset fra under 
10.000 ha i 1990 til over 
160.000 ha i dag. Økolo-
giske produkter kan nu 
købes i alle detailbutik-
ker. En fordobling af 
efterspørgs len på ti år har 
ført til mange omlægnin-
ger fra konventionelt til 
øko logisk jordbrug. Der 
var skepsis, da der i 2012 
blev lanceret en ret ambi-
tiøs plan om at fordoble 
det økologiske areal inden 
2020, men målet synes 
nu inden for rækkevidde. 
Johan Gadegaard/ 
Scanpix

har bevaret en høj grad af tillid til produkterne. EF 
(senere EU) vedtog den første forordning for økologisk 
planteproduktion i 1991. De europæiske forordninger 
har blåstemplet økologisk jordbrug og sikret fælles 
regler.
 Succesen i Danmark efter Ø-mærket var mærk-
bar, og i 1992 oprettedes Økologisk Landscenter, der i 
Økologiens Hus i Aarhus skulle koordinere informa-
tion og markedsføring sammen med Landsforeningen 
Økologisk Jordbrug. I 2002 fusionerede de to organi-
sationer med flere brancheforeninger, og Økologisk 
Landsforening så dagens lys.
 Skiftende regeringer har siden 1992 lavet hand-
lingsplaner for økologisk jordbrug. Målet i planen fra 
2012 er at fordoble det økologiske jordbrugs andel af 
landbrugsarealet til 13 % (300.000 ha) inden 2020. Det 
skal ske i en tid, hvor forbrugerne i stigende grad tager 
produkterne til sig. Samlet set var markedsandelen for 
økologiske fødevarer kun 8 % i 2015, men havregryn, 
gulerødder, mælk og æg har andele på over 25 %.
 Der er stort behov for forskning i økologi, og 
etableringen i 1996 af Forskningscenter for Økolo-
gisk Jordbrug og Fødevaresystemer, FØJO (fra 2008 




