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Det sidste af de fire delmål for vidensyntesen om vækst, udvikling og integritet i den danske 
økologisektor1 er at opstille og vurdere alternative strategier til fremme af fortsat udvikling og 
vækst i den økologiske sektor. Af hensyn til sammenhængen og relevansen af vidensyntesearbejdet 
er det vigtigt, at strategierne helt fra begyndelsen indgår i arbejdet. Det er især vigtigt at strategierne 
kan sikre at der udspændes et bredt udfaldsrum, således at vidensyntesens empiriske resultater kan 
udnyttes til at opstille udviklingsstrategier, der er relevante for alle væsentlige interesser. På den 
baggrund er der i det følgende skitseret tre ekstremt forskellige strategier: hovedstrøm, alternativ 
bevarende og alternativ innovativ. De efterfølgende strategibeskrivelser er foreløbige og kan ændres 
i løbet af vidensyntesen som følge af det empirisk orienterede arbejde. Det væsentlige er, at 
strategierne sikrer et helhedsorienteret udgangspunkt som de enkelte arbejdsgrupper i vidensyntesen 
kan diskutere ud fra og forholde sig til.  
 
Udviklingen i økologisk jordbrug er en meget kompleks og heterogen, dynamisk proces. Der er 
mange aktører involveret med forskellige mål og forskellige syn på den økologiske sektor. De har, 
med andre ord, forskellige, mere eller mindre eksplicitte udviklingsstrategier. Vidensyntesen må 
nødvendigvis se nærmere på de heterogene mønstre og tendenser i økologiens udvikling og 
inddrage denne heterogenitet i arbejdet, for at kunne give en fyldestgørende og præcis beskrivelse 
af udviklingsmulighederne for økologisk jordbrug.  
 
En måde at håndtere dette på er at identificere nogle centrale, gerne ekstreme eller arketypiske 
strategier, der kan repræsentere en væsentlig del af heterogeniteten og udspænde mulighedsrummet 
for den fremtidige udvikling af økologien. Strategierne skal imidlertid leve op til en række kriterier, 
hvis de skal kunne understøtte analysen og vidensyntesens konklusioner. De skal indfange de 
vigtigste drivkræfter i udviklingen for at kunne belyse de dynamikker der er på spil. De skal være 
klare og konsistente, således at det er let at forstå dem og anvende dem i arbejdet. Og de skal være 
helhedsorienterede i den forstand at de hver for sig kan fungere som strategier for hele den 
økologiske sektor, og ikke kun for dele af den. Strategierne skal primært tage udgangspunkt i den 
danske situation, men på baggrund af globaliseringen må danske økologiske strategier også have øje 
for de europæiske og globale perspektiver.  
 
De tre strategier er beskrevet nedenfor, og i tabel 1 gives en oversigt over, hvordan strategierne hver 
især forholder sig til en række udfordringer mv.  
 
Hovedstrøm  
Denne strategi udvikler økologien inden for de rammer som de gældende regler sætter. Det er 
selvfølgelig umiddelbart de danske regler, men med henblik skabelse af et frit marked arbejder 
denne strategi f.eks. på at harmonisere EU's fælles regler. Inden for disse rammer arbejder 
strategien på at drage nytte af viden og ny teknologi og andre ressourcer med henblik på 
effektivisering, konkurrenceevne, udvikling af markeder, osv. Dette understøtter en udvikling med 
højere økonomisk effektivitet, rationel afsætning, international arbejdsdeling, og dermed lavere 
priser og et godt grundlag for markedsbaseret vækst i produktionen og afsætning.  
 

                                                 
1 Se mere information om vidensyntesen på http://ecowiki.org/OekologiskUdvikling.  

http://ecowiki.org/OekologiskUdvikling


Strategien er en vigtig årsag til at Danmark i dag er et af de førende lande i verden mht. produktion 
og omsætning af økologiske fødevarer.  
 
Strategien giver imidlertid også anledning til overvejelser om overensstemmelsen med de 
økologiske principper, troværdighedsproblemer og risici for tilbageslag i væksten. For eksempel vil 
strategien pege på at importen af konventionel gødning, halm og foder bør maksimeres i henhold til 
EU-reglerne for at kunne imødekomme efterspørgslen og konkurrere på eksportmarkederne. 
Tilsvarende passer f.eks. majsbaseret fodring af malkekøer fint ind i strategien, fordi det øger 
produktiviteten og effektiviteten, og den ser ikke de problemer der måske kan opstå i forhold til 
betydningen af afgræsning og for køernes sundhed og velfærd.  
 
Et væsentligt spørgsmål er derfor, hvad der skal til for at strategien kan klare sig på langt sigt? Det 
er bl.a. et problem at strategiens udvikler sig inden for reglerne. Reglerne dækker imidlertid kun en 
lille del af økologien, mens de økologiske principper er tænkt langt bredere. I en situation hvor det 
konventionelle jordbrug bliver mere miljøvenligt qua vandrammedirektiv m.m. er der bl.a. risici for 
at forskellene mellem konventionelt og økologisk jordbrug mindskes. Det er dog muligt at branding 
i et vist omfang kan erstatte reelle forskelle og i sig selv differentiere produkterne.  
 
Alternativ bevarende strategi  
Denne strategi holder fast i det historiske udgangspunkt for økologien og arbejder ud fra traditions-
bundne normer og regler der kun forandres lidt og meget langsomt. I Danmark og Europa er det 
biodynamiske landbrug det væsentligste eksempel på denne strategi. Her er respekten for liv 
centralt, jorden og de enkelte bedrifter ses som levende organismer, og der er fokus på aerobe 
livsprocesser (fx brug af kompostering frem for gylle og hø frem for ensilage), mangfoldighed og 
det sociale og kulturelle liv. Strategien fastholder, eller genetablerer, en distance og isolering fra det 
konventionelle fødevare-system, som gør det let at markere forskelle i markedet og bevare 
alternativets troværdighed og forbrugernes tillid. Strategien er således karakteriseret ved tætte og 
langvarige relationer mellem producent og forbruger og tæt kontakt med lokalsamfundet. 
Afsætningen er ofte baseret på stalddørssalg, gårdbutikker, torvehandel og andre former for direkte 
afsætning, men sker også gennem specialbutikker og helsekostbutikker.  
 
Produktioner baseret på denne strategi er igennem de sidste par årtier med vækst i økologien 
forblevet en lille niche i Danmark. På europæisk og globalt plan spiller denne strategi en væsentlig 
større rolle end i Danmark, og i dele af Østrig, Schweiz og Sydtyskland er det den dominerende 
strategi. Fødevareskandaler, GMO-problematikken, manglende vækst, troværdighedsproblemer, 
mv. har dog givet grund til genovervejelser i retning af denne strategi (alsidige produktioner, 
bevarelse af traditionelle teknologier såsom afgræsning, separate og korte forsyningskæder, færre 
tilsætningsstoffer, nære relationer, lokale produkter, osv.). Et væsentligt spørgsmål er derfor hvilken 
rolle strategien kan spille i forhold til en fortsat markedsbaseret vækst i den danske økologisektor.  
 
Alternativ innovativ strategi  
Denne strategi tager også udgangspunkt i de værdier og principper der historisk har dannet basis for 
økologien, men adskiller sig fra den alternative bevarende strategi ved at have et dynamisk syn på 
økologien og gå efter innovation og nye udviklingsveje. Der afsøges således nye alternative 
teknologier (fx lugerobotter der formindsker ulemperne ved mekanisk ukrudtsbekæmpelse, mobile 
malkerobotter der forbedrer mulighederne for at have køerne på græs) nye driftsformer (fx mælk 
med anderledes smag baseret på urter i græsmarkerne, anderledes racevalg og avlsmål, 
studeproduktion med opfedning på græs, grise i skoven, høns i frugtplantager), nye afsætningsveje 



(fx salg via internet eller andelsselskaber), nye produkter (fx Thise), og muligheder for at producere 
nye offentlige goder (fx rekreative aktiviteter, naturpleje i ådale, produktion af biogas).  
 
I forhold til hovedstrømmen er den afgørende forskel at denne strategi arbejder meget bevidst med 
de særlige økologiske værdier og principper, og at innovationerne her udspringer af de økologiske 
værdi-grundlag og ikke (alene) af ønsker om rationalisering, vækst, osv. Grundlaget for den 
innovative strategi er den nyformulering af de økologiske principper (sundhedsprincippet, 
økologiprincippet, retfærdighedsprincippet og forsigtighedsprincippet), som er resultatet af en åben, 
verdensomspændende proces i regi af IFOAM. Dette eksplicitte fokus på de økologiske principper 
giver sig også udslag i ønsker om stramninger i de eksisterende regler (fx udfasning af brugen af 
konventionelt foder, gødning og halm) og om udvikling af regler for nye produktioner (fx fisk, 
skovbrug) og på nye områder (fx fair handel).  
 
Der er mange eksempler på denne anvendelse af denne strategi i Danmark, men ofte har den 
vanskeligt ved at slå igennem pga. omkostningerne og vanskelighederne med innovation i et 
etableret økologisk marked der er domineret af hovedstrømmen. Endvidere kan der være intern 
uenighed omkring fortolkningen af de økologiske principper, som gør at gode økologiske 
innovationer kan blive bremset af andre der ser dem som ikke-økologiske, og tvivlsomme 
innovationer kan markedsføres som økologiske. Endelig kan det være et problem at nogle af 
innovationerne på et meget tidligt stadie bliver optaget og anvendt i konventionelle produkter. 
Risikoen er at lysten til at tænke innovativt bliver mindre. Hvis overensstemmelsen med de 
økologiske principper sikres, er der næppe tvivl om at strategien, i forhold til 
hovedstrømsstrategien, på langt sigt vil give nyt grundlag for at differentiere produkterne fra de 
konventionelle og bevare, eller genetablere, økologi som et reelt alternativ. Et væsentligt spørgsmål 
er derfor hvad der skal til for at strategien kan klare sig på kort sigt.  



Tabel 1. Oversigt over tre arketypiske strategiers forhold til en række udfordringer og 
karakteristika for den økologiske sektor 

STRATEGI  Udfordringer og 
karakteristika  for 
økologien 

HOVEDSTRØM  Alternativ 
BEVARENDE  

Alternativ  
INNOVATIV  

Sammenhængskraft i 
økologien  

Reproducerer ikke 
alternativet, udfordrer 
integritet og tillid  

Bevarer alternativet, 
tilliden og integriteten 
baseret på tradition  

Bevarer tillid og integritet, 
udvikler alternativet 
dynamisk  

Indrullering af nye 
aktører i økologien  

Store virksomheder, 
’forretningsmænd’  

Lille. På basis af 
’protest’, ’helhed’ og 
’kvalitet’  

Ildsjæle, entreprenører, 
’faglige udfordringer’  

Økonomi og vækst  Stordriftsfordele, fremmer 
vækst og 
konkurrenceevne på kort 
sigt, risici på langt sigt  

Lille niche, stabil til 
stigende  

Innovation, basis for 
langsigtet vækst og 
konkurrenceevne, risici på 
kort sigt  

Globalisering  Udnytter og fremmer det 
globale marked  

Modarbejder 
globaliseringen, 
arbejder lokalt  

Skeptisk accept, udvikler 
mere retfærdige 
samhandelsformer  

Energi og klima  Bruger billigste energi  Fremmer implicit via 
driftsform og lokal 
afsætning  

Fremmer eksplicit via nye 
grønne teknologier  

Natur og miljø  Arbejder inden for regler  Fremmer ud fra respekt 
for liv  

Fremmer ud fra økologiske 
principper, udvikler nye 
offentlige goder  

Brug af konventionelt 
foder og gødning  

Angiver behov for import  Bruger ikke gylle og 
konventionelt foder  

Arbejder for at fjerne 
brugen  

Dyrevelfærd  Arbejder inden for regler  Husdyr integreret del, 
kvæg afhornes ikke  

Nye driftsformer med 
dyrevelfærd i økologisk 
forstand  

Produktsortiment  Markedsorienteret 
innovation, store partier af 
standardiserede varer  

Stabilt antal, 
traditionelle varer, 
varierer efter egn og 
årstid  

Stigende antal, udvikling af 
nye varer ofte på basis af 
særlige råvarekvaliteter,, 
udvidelse til nye områder 
(fx tøj, sko)  

Fødevarekvalitet  Ensartet god kvalitet, 
industrielle kvalitets-
normer  

Friske, lokale råvarer, 
mangfoldighed  

Smag, æstetik og etiske 
principper  

Forarbejdning  Store, ofte transnationale 
virksomheder, mainstream 
kapital  

Integreret produktion, 
forarbejdning og 
afsætning  

Enkeltmands- og mindre 
virksomheder, grøn kapital  

Organisation  Økologi organiseres via 
traditionelle 
organisationer  

Selvorganiserende, kun 
lidt samarbejde  

Dynamisk model - både 
samarbejde og konflikt  

Afsætning  Anonymiseret afsætning 
via supermarkedskæder  

Ofte fysisk nærhed via 
direkte salg eller 
special-butikker  

Forskellige salgskanaler, 
oplevet nærhed via Inter-
nettet  

 
 


