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Dette kapitel beskriver aktørstrategier som et 
redskab til at arbejde nuanceret med de for-
skellige syn på økologien og de forskellige 
strategier i den økologiske sektor. I første af-
snit skitseres hvordan scenariearbejdet forhol-
der sig til det faglige udredningsarbejde, og 
hvorfor der er behov for at se på forskellige 
aktørstrategier. Andet afsnit redegør for hvil-
ken type strategier der er behov for, og tredje 
afsnit beskriver de tre aktørstrategier der er 
blevet anvendt i vidensyntesearbejdet.  
 
 
17.1 Samspillet mellem fremtids-

scenarier, udfordringer og 
strategier 

Delmål 4 for vidensyntesen om vækst, udvik-
ling og integritet i den danske økologisektor er 
at opstille og vurdere alternative strategier til fremme 
af  fortsat vækst i den økologiske sektor. Som et led 
i at opfylde dette delmål har det været nød-
vendigt at arbejde med alternative fremtids-
scenarier i vidensyntesen, idet der ikke er ét 
meget sandsynligt fremtidsscenarium for den 
økologiske sektor som sådanne strategier kan 
holdes op imod. De alternative fremtidsscena-
rier er ikke forudsigelser, men billeder af  mu-
lige fremtidige tilstande. Hvert scenarium skal 
være plausibelt, altså fremstille en mulig frem-
tid, og det skal være konsistent og hænge lo-

gisk sammen så det er troværdigt. Tilsammen 
skal scenarierne give en indsigt i fremtiden 
som kan understøtte beslutninger og strategi-
ske valg (FOR-LEARN, 2006). Scenariearbej-
det og de udarbejdede scenarier er nærmere 
beskrevet i kapitel 18.  
 
For at opfylde delmål 4 har vidensyntesen 
skullet give bud på hvordan den økologiske 
sektor, med alle de forskellige aktører som 
spiller en rolle i sektoren (producenter, forar-
bejdningsvirksomheder, distributører, forbru-
gere, rådgivere, forskere, myndigheder, osv.), 
kan bevæge sig eller udvikle sig hen mod de 
valgte fremtidsscenarier. Sektorens udvikling 
vil overordnet set afhænge dels af  en række 
potentialer og barrierer, som kan opfattes som 
udfordringer for udviklingen, og dels af  de strate-
gier der bringes i anvendelse af  forskellige ak-
tører for at håndtere udfordringerne. 
 
De udfordringer der skal håndteres, kan deles 
i to grupper som indgår forskelligt i arbejdet. 
Den første gruppe er 'interne' udfordringer 
der består i en lang række potentialer og barri-
erer i økologisk produktion, forarbejdning, 
distribution, regulering og forbrug. Disse er 
belyst igennem det udredningsarbejde der er 
udført i vidensyntesen. Den anden gruppe 
udfordringer er udefrakommende udfordrin-
ger der ikke kan påvirkes i synderligt omfang 
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af  den økologiske sektor, men som har betyd-
ning for hvordan og hvorvidt de forskellige 
strategier kan påvirke den fremtidige udvikling 
af  økologien. Disse "eksterne" udfordringer 
er belyst i scenariearbejdet med udgangspunkt 
i den viden der er syntetiseret i udredningsar-
bejdet. 
 
Udredningsarbejdet er imidlertid ikke uafhæn-
gigt af  scenariearbejdet. Hvilke potentialer og 
barrierer der er relevante at se på i udred-
ningsarbejdet, afhænger af  hvordan man tæn-
ker sig at den fremtidige udvikling vil forløbe. 
Der blev derfor tidligt i forløbet skitseret fire 
plausible scenarier – et prognosebaseret sce-
nario, et globalt og et lokalt højvækstscenario 
samt et kollapsscenario – og disse blev præ-
senteret på et stormøde (Sørup, 2007), så de 
kunne indgå i udredningsarbejdet til gavn for 
sammenhængen og relevansen af  udrednin-
gen, og således at den derved kvalificerede 
udredning kunne danne en bedre og dybere 
baggrund for det efterfølgende scenariearbej-
de.  
 
På lignende vis var der også et behov for på et 
tidligt tidspunkt at inddrage de strategier som 
aktørerne følger. Udviklingen i økologisk 
jordbrug er en meget kompleks og heterogen, 
dynamisk proces. Der er mange aktører invol-
veret med forskellige mål og forskellige syn på 
økologi, hvilket udmønter sig i forskellige stra-
tegier eller handlemønstre. Vidensyntesen 
måtte nødvendigvis inddrage denne heteroge-
nitet i arbejdet, og forholde sig til de forskelli-
ge strategier som de økologiske aktører brin-
ger i anvendelse, for at kunne give en fyldest-
gørende og realistisk beskrivelse af  udvik-
lingsmulighederne for økologisk jordbrug.  
 
Herværende kapitel beskriver tre arketypiske 
økologiske aktørstrategier som helt fra begyn-
delsen er blevet anvendt i vidensyntesen som 
et redskab til at arbejde nuanceret med den 
fremtidige udvikling af  økologien. Kapitel 19 

beskriver endvidere et scenariespil, der er 
gennemført i den sidste fase af  vidensynte-
searbejdet, hvor centrale økologiske aktører 
har ageret og reageret i henhold til deres egne 
strategier i to forskellige fremtidsscenarier.  
 
 
17.2 Arketypiske aktørstrategier 

som repræsenterer forskel-
ligheden i den økologiske 
sektor 

Der er (meget) forskellige syn på økologien i 
den økologiske sektor, forskellige ideer om 
hvad økologisk jordbrug er, og forskellige, 
mere eller mindre eksplicitte mål og strategier 
for hvordan man forholder sig til økologien 
og det økologiske marked. De økologiske reg-
ler sikrer en grundlæggende overensstemmel-
se mellem den økologiske praksis og forbru-
gernes forventninger. Men inden for reglerne 
er der et stort spillerum for udviklingen af  
den økologiske praksis, og man kan se, at ak-
tørerne agerer meget forskelligt. De økologi-
ske regler er også selv under forandring i en 
konstant balancegang mellem at fremme væk-
sten, ved at forbedre mulighederne for effek-
tivisering og stordrift, og at sikre at økologisk 
jordbrug forbliver et reelt alternativ for for-
brugerne, politikerne og jordbrugs- og føde-
vareerhvervene.  
 
Vidensyntesen har forholdt sig bevidst til 
denne forskellighed for at sikre relevansen af  
resultaterne for alle væsentlige interesser i sek-
toren. Der er taget udgangspunkt i EU-
projektet Organic Revision's arbejde med at 
understøtte udarbejdelsen af  nye økologi-
regler i EU og projektets analyse af  hvad he-
terogeniteten i den økologiske sektor betyder 
for hvordan økologiens udvikling kan styres 
(www.organic-revision.org, Alrøe og Noe, 
2008). På basis af  EU projektets beskrivelse 
af  tre fremherskende perspektiver på udvik-
lingen af  økologisk jordbrug – marked, pro-
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test og mening – er der i vidensyntesen for-
muleret tre "arketypiske aktørstrategier:" ho-
vedstrøm, alternativ bevarende og alternativ 
innovativ.  
 
De tre strategier er "arketyper" i den forstand 
at de er simplificerede og rendyrkede i forhold 
til de strategier som virkelige aktører anven-
der. De er derfor i en vis forstand ekstremer, 
og de er formuleret som sådan med henblik 
på at de skal kunne udspænde det "rum" af  
mål og perspektiver som findes blandt de øko-
logiske aktører, og derved repræsentere en 
væsentlig del af  den heterogenitet som findes 
i sektoren, og udspænde mulighedsrummet 
for den fremtidige udvikling af  økologien i 
scenarieanalysen. Strategierne har skullet leve 
op til en række kriterier for at de kunne an-
vendes i arbejdet og understøtte vidensynte-
sens konklusioner. De skal indfange de vigtig-
ste drivkræfter i udviklingen for at kunne be-
lyse de dynamikker der er på spil. De skal væ-
re klare og konsistente, således at det er let at 
forstå dem og anvende dem i arbejdet. Og de 
skal være almengyldige 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 det 
er klart at økologisk jordbrug er et globaliseret 
system, og at de danske økologiske strategier 
også må have øje for de europæiske og globale 
perspektiver.  
 
Det er væsentligt at pointere at strategierne 
repræsenterer bestemte perspektiver og ikke 
grupper eller personer (jf. Alrøe og Noe 2008, 
Noe et al. 2008). Betegnelsen "aktørstrategi" 
hentyder således ikke til at hver aktør har én 
strategi, men indikerer at der er tale om stra-
tegier på aktørniveau, og ikke overordnede 
strategier for hele sektoren. Hver enkelt aktør 
kan skifte perspektiv og i et vist omfang også 

kombinere forskellige strategier, selv om de 
logikker der ligger indbygget i hver strategi, 
ofte vil stride imod hinanden.  
 
Ved på denne måde at anvende en flerhed af  
strategier i vidensyntesen er det muligt at ar-
bejde nuanceret med de økologiske aktører til 
forskel fra hvis man blot arbejder med 'økolo-
gerne' som en ensartet gruppe. Og i og med at 
der er sat ord og begreber på forskelligheden 
er der sikret et helhedsorienteret udgangs-
punkt for vidensyntesen. Det er således ikke 
tanken at man kan vælge "den bedste strategi" 
af  de tre – ingen enkelt strategi vil formentlig 
være tilstrækkelig til at sikre økologiens frem-
tidige udvikling; der er behov for et miks af  
forskellige aktørstrategier fremover, ligesom vi 
ser det i dag.  
 
Der er ikke i herværende kapitel opstillet al-
ternative strategier for hele sektoren. Sådanne 
strategier er både mere overordnede og mere 
konkrete end de tre her beskrevne aktørstra-
tegier. Mere overordnede i den forstand at det 
på sektorniveau er muligt at arbejde med 
hvordan de tre aktørstrategier kan kombineres 
og sameksistere på forskellig vis for at imøde-
gå udfordringerne og realisere visionerne. Me-
re konkrete i den forstand at sådanne over-
ordnede strategier må forholde sig til den em-
piriske viden der efterfølgende er samlet i regi 
af  vidensyntesen og til udkommet af  scena-
riearbejdet og scenariespillet, hvor de "rigtige" 
aktører i sektoren har givet deres input.  
 
 
17.3 Beskrivelse af  de tre aktør-

strategier 
De tre aktørstrategier er beskrevet nedenfor, 
og i tabel 17.1 gives der en oversigt over, 
hvordan strategierne hver især forholder sig til 
en række udfordringer for økologien. 
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Hovedstrøm  
Hovedstrømsstrategien arbejder forretnings-
mæssigt inden for de rammer som de gælden-
de økologiske regler sætter. Det er selvfølgelig 
umiddelbart de danske regler, men med hen-
blik skabelse af  et frit marked arbejder denne 
strategi f.eks. på at harmonisere EU's fælles 
regler. Inden for disse rammer arbejder strate-
gien på at drage nytte af  viden og ny teknolo-
gi og andre ressourcer med henblik på effekti-
visering, konkurrenceevne, udvikling af  mar-
keder, 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 af-
sætning.  
 
Strategien er en vigtig årsag til at Danmark i 
dag er et af  de førende lande i verden med 
hensyn til produktion og omsætning af  øko-
logiske fødevarer.  
 
Strategien giver imidlertid også anledning til 
overvejelser om overensstemmelsen med de 
økologiske principper, troværdighedsproble-
mer 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 kon-
kurrere på eksportmarkederne. Tilsvarende 
passer f.eks. majsbaseret fodring af  malkekøer 
fint ind i strategien, fordi det øger produktivi-
teten 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 et problem at strategien kun ud-
folder sig i henhold til de gældende regler. 
Reglerne dækker kun en lille del af  den økolo-
giske praksis, mens de økologiske principper 

er langt bredere og mere gennemgribende. I 
en situation hvor det konventionelle jordbrug 
bliver stadig mere miljøvenligt qua offentlige 
miljøplaner, vandrammedirektiver osv., er der 
således en stor risiko for at forskellene mellem 
konventionelt og økologisk jordbrug mind-
skes. Det er dog muligt at branding i et vist 
omfang kan erstatte reelle forskelle og i sig 
selv differentiere produkterne.  
 
Alternativ bevarende  
Den alternative bevarende 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 bio-
dynamiske landbrug det væsentligste eksempel 
på denne strategi. Her er respekten for liv og 
det levendes integritet central – 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 soci-
ale og kulturelle liv. Strategien fastholder, eller 
genetablerer, en afstand til og uafhængighed 
af  det konventionelle fødevaresystem, som 
gør det let at markere forskelle i markedet og 
bevare alternativets troværdighed og forbru-
gernes tillid. Strategien er således karakterise-
ret 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 helsekostbu-
tikker.  
 
Produktioner baseret på denne strategi er 
igennem de sidste par årtier med vækst i øko-
logien forblevet en lille niche i Danmark. På 
europæisk og globalt plan spiller denne strate-
gi 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, tro-
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værdighedsproblemer, 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 til-
sætningsstoffer, nære relationer, lokale pro-
dukter, osv.). Et væsentligt spørgsmål er der-
for hvilken rolle strategien kan spille i forhold 
til en fortsat markedsbaseret vækst i den dan-
ske økologisektor.  
 
 
Alternativ innovativ  
Den alternative innovative strategi tager også 
udgangspunkt i de værdier og principper der 
historisk har dannet basis for økologien, men 
adskiller sig fra den alternative bevarende stra-
tegi ved at have et dynamisk syn på økologien 
og gå efter innovation og nye udviklingsveje. 
Der afsøges således nye alternative teknologi-
er (fx lugerobotter der formindsker ulemper-
ne 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, gri-
se i skoven, høns i frugtplantager), nye afsæt-
ningsveje (fx salg via internet eller andelssel-
skaber), nye produkter (fx Thise), og mulighe-
der for at producere nye offentlige goder (fx 
rekreative aktiviteter, naturpleje i ådale, pro-
duktion af  biogas).  
 
I forhold til hovedstrømmen er den afgørende 
forskel at denne strategi arbejder meget be-
vidst med de særlige økologiske værdier og 
principper, og at innovationerne her udsprin-
ger af  de økologiske værdigrundlag og ikke 
(alene) af  ønsker om rationalisering, vækst, 

osv. Grundlaget for den innovative strategi er 
den nyformulering af  de økologiske princip-
per (sundhedsprincippet, økologiprincippet, 
retfærdighedsprincippet og forsigtighedsprin-
cippet), som er resultatet af  en åben, verdens-
omspændende proces i regi af  IFOAM 
(IFOAM 2005, Luttikholt 2007). Dette ekspli-
citte 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 anvendelse af  
denne strategi i Danmark, men ofte har den 
vanskeligt ved at slå igennem pga. omkostnin-
gerne og vanskelighederne med innovation i 
et etableret økologisk marked der er domine-
ret 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 pro-
blem at nogle af  innovationerne på et meget 
tidligt stadie bliver optaget og anvendt i kon-
ventionelle produkter. Risikoen er at lysten til 
at tænke innovativt bliver mindre. Hvis over-
ensstemmelsen 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 pro-
dukterne 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. 
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Tabel 17.1 Oversigt over de tre arketypiske økologiske aktørstrategier og deres forhold til en række udfor-
dringer for den økologiske sektor 

STRATEGIER  
Udfordringer for 
økologien 

HOVEDSTRØM  Alternativ  
BEVARENDE  

Alternativ  
INNOVATIV  

Sammenhængskraft 
i økologien  

Reproducerer ikke alter-
nativet, udfordrer integri-
tet og tillid  

Bevarer alternativet, 
tilliden og integriteten 
baseret på tradition  

Bevarer tillid og integritet, 
udvikler alternativet dyna-
misk  

Indrullering af nye 
aktører i økologien  

Store virksomheder, 'for-
retningsmænd'  

Lille. På basis af 'pro-
test', 'helhed' og 'kvali-
tet'  

Ildsjæle, entreprenører, 
'faglige udfordringer'  

Økonomi og vækst  Stordriftsfordele, fremmer 
vækst og konkurrenceev-
ne på kort sigt, risici på 
langt sigt  

Lille niche, stabil til sti-
gende  

Innovation, basis for lang-
sigtet vækst og konkurren-
ceevne, risici på kort sigt  

Globalisering  Udnytter og fremmer det 
globale marked  

Modarbejder globalise-
ringen, arbejder lokalt  

Skeptisk accept, udvikler 
mere retfærdige samhan-
delsformer  

Energi og klima  Bruger billigste energi  Fremmer implicit via 
driftsform og lokal af-
sætning  

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 dyre-
velfærd i økologisk forstand  

Produktsortiment  Markedsorienteret inno-
vation, 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, mainstre-
am kapital  

Integreret produktion, 
forarbejdning og afsæt-
ning  

Enkeltmands- og mindre 
virksomheder, grøn kapital  

Organisation  Økologi organiseres via 
traditionelle organisatio-
ner  

Selvorganiserende, kun 
lidt samarbejde  

Dynamisk model - både 
samarbejde og konflikt  

Afsætning  Anonymiseret afsætning 
via supermarkedskæder  

Ofte fysisk nærhed via 
direkte salg eller spe-
cial-butikker  

Forskellige salgskanaler, 
oplevet nærhed via Internet-
tet  
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