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Engang var Økologi  
 
 

  
 

Historieundervisning i 2020 
 

Indledning 
Bevægelser vokser og dør. Nogle sejrer sig selv ihjel, som bevægelsen mod atomkraft 
i 1970’erne. Andre går bare af mode og forsvinder ud af samfundets synsfelt til fordel 
for nye og smartere bevægelser. Økologien havde sin storhedstid omkring 
årtusindskiftet. I 1990’erne voksede den eksplosivt fra stort set ingenting til en 
markedsandel på ca. 5 %. Efter nogle år med stagnation var der igen en meget kraftig 
vækst fra 2005 til 2010, hvorpå markedet pludselig begyndte at vende. Her i 2020 er 
den økologiske ”gold rush” historie. Det økologiske marked er kollapset til mindre 
end halvdelen af hvad det har været, og falder stadig år for år. Økologi er ikke 
længere på den offentlige dagsorden.  
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Det økologiske salg i Danmark i alt (detail + catering mm.) samt eksport og import. 



  

Økonomi og købekraft 
Når man snakker med folk der har været med på den økologiske rutsjetur, så er der en 
del der skyder skylden på den generelle økonomiske udvikling. Der er ganske rigtigt 
et vist sammenfald mellem økologiens udvikling og de økonomiske konjunkturer, og 
den store recession der slog igennem i Danmark i 2009, har givetvis haft en 
indflydelse på væksten i økologien. Men der er intet der tyder på at den økologiske 
kollaps blev udløst alene af konjunkturnedgangen, og den efterfølgende højkonjunktur 
har da heller ikke ført til en ny vækst i økologien. 
 
Den andel af danskernes udgifter der går til fødevarer, har været faldende i en lang 
årrække, men i det sidste tiår er den igen steget på grund af stigende fødevarepriser. 
For nogle forbrugersegmenter har dette betydet at prisen spiller en relativt større rolle 
for deres indkøb af fødevarer, hvilket går ud over salget af de relativt dyrere 
økologiske varer. Men igen må man sige at dette ikke har været en afgørende faktor i 
kollapset af det økologiske marked. 
 

Forbrug og forbrugertillid 
Der er ingen tvivl om at den meningsfulde forskel som økologien udgjorde for mange 
forbrugere i deres forbrugsvalg blev stadig mindre og mindre, og at dette har spillet en 
afgørende rolle for kollapset. Mange økologiske forbrugere mistede ganske enkelt den 
grundlæggende tillid til at det i det store og hele var bedre at købe økologiske varer. 
 

 

Økologisk Jordbrug, 27. februar 2012: 
Salget af økologiske varer er som bekendt styrtdykket i det sidste års tid. 
Katrine Andersen fortæller her hvorfor hun ikke længere køber 
økologisk: 
 ”Jeg mistede simpelthen troen på at det gjorde en forskel. Det er jo ikke 
til at se om det er en økologisk eller en konventionel gård når man kører 
forbi. Og mælk, for eksempel – samme firma, samme kartoner, samme 
smag, og hvem siger de kan holde styr på hvad der er økologisk og hvad 
der ikke er. Og så snyder de. Og så finder man ud af at det slet ikke er så 
sundt fordi dyrene går ude. Til sidst blev det bare for meget af det gode, 
med det med skolemanden og babymaden. Nej, det har jeg altså slet 
ingen tiltro til længere.” 

 
Konventionalisering 
Den kraftige vækst i det økologiske marked var i høj grad baseret på øget 
produktivitet og effektivisering i hele den økologiske fødevarekæde. Dette var jo 
grundlæggende positivt og en forudsætning for væksten. Men nogle kritikere kaldte 
det for ”konventionalisering”, fordi den øgede produktivitet blev opnået gennem 
stordrift, specialisering og international arbejdsdeling ligesom i den konventionelle 
sektor, indlemmelse af økologiske virksomheder i store konventionelle virksomheder, 
brug af gødning og halm fra konventionelle gårde og brug af konventionelle sorter og 
racer fremavlet ud fra konventionelle avlsmål.  
 
Den øgede produktivitet skete i det store og hele indenfor de gældende regler, men 
der var mange områder der ikke var regellagte, eller hvor reglerne tillod en sådan 

 2



  

konventionalisering. Der var stor modstand i erhvervet mod regler der gik ud over 
produktivitet og konkurrenceevne, både herhjemme og internationalt. Den 
internationale harmonisering af reglerne, som blev lavet for at fremme samhandel på 
retfærdige vilkår, skete oftest ud fra den mindste 
fællesnævner. De store virksomheder spillede en 
stadig større rolle i den økologiske sektor, og fik 
presset regelændringer igennem der kunne øge 
indtjening og konkurrenceevne.  En sag der var meget omtalt var da nitrit og en række 
andre tilsætningsstoffer blev tilladt herhjemme. 

Overskrift i Information 12. april 2010:  
Industrien kaprer økologimærket

 
Denne udvikling viste sig at være problematisk i det lange løb, ligesom den var det i 
den konventionelle sektor, og det ramte nogle af økologiens centrale værdier:  

o Der var stigende problemer med dyrevelfærd på grund af de stadig højere 
ydelser og vækstrater hos produktionsdyrene.  

o Specialisering og effektivisering gik ud over naturværdier og biodiversitet.  
o Den øgede globalisering af økologien og de økologiske ”bulk”-varers 

dominans svækkede de værdier der knyttede sig til det lokale, nærhed, sted og 
historie.  

o Flere af de store fødevareskandaler i perioden spredte sig til den økologiske 
produktion på grund af de tætte forbindelser, og en af dem viste sig at stamme 
fra importerede økologiske produkter.  

o Økologien kunne ikke holde GMO ude af de økologiske fødevarekæder. 
 
De negative konsekvenser af økologiens konventionalisering blev forstærket af at den 
konventionelle produktion fortsat blev forbedret på økologiens kerneområder (miljø, 
dyrevelfærd, sundhed) som følge af stadig strammere statslige regler. En stor del af 
den konventionelle sektor gennemførte derudover en række 
endnu strammere regler omkring miljøvenlighed, 
dyrevelfærd og fødevaresikkerhed som led i en fælles strategi 
for global markedsføring af danske produkter på særlige 
etiske kvaliteter, i stil med de økologiske, oven i den 
traditionelle høje produktkvalitet. Disse produkter blev 
naturligvis også markedsført i Danmark og blev en stærk 
konkurrent til de økologiske produkter. 

    Danish Food 
       Highest Quality 
   Ethical  
           Safe 

 
 
Samtidigt førte globaliseringen af økologien til generelt mindre gennemsigtighed på 
det økologiske marked. Forbrugerne oplevede en stigende usikkerhed om hvad der 
reelt lå bag de importerede økologiske varer og de mange varer de store danske 
forarbejdningsvirksomheder producerede på basis af udenlandske råvarer.  
De store virksomheder var generelt meget lukkede og 
tilbageholdende med oplysninger om produktindhold og 
varernes oprindelse af hensyn til deres konkurrenceevne. Det 
gjorde på den anden side forbrugerne usikre på om reglerne var 
overholdt, hvilke sociale og miljømæssige konsekvenser 
produktionen reelt havde, hvilke stoffer der kunne være tilsat, 
osv. Og jo mere usikre forbrugerne var på hvad de fik for pengene, jo mere tilbøjelige 
var de til at gå efter det billigste i stedet for at vælge økologiske varer.  

Overskrift i Politiken  
3. september 2009:  
Økologisk biobrændsel 
værre end diesel 
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Skandaler 
Ud over disse strukturelt betingede problemer var der også mere konkrete årsager til 
at det pludselige tab af forbrugertillid til økologien. Der kom stadig flere tilfælde af 
snyd og skandaler som følge af den øgede konkurrence på det globale økologiske 
marked, den nye konkurrence fra det konventionelle og de mange nye ”mainstream”-
aktører som gik ind i den boomende økologi af forretningsmæssige grunde. En 
skandale der involverede en stor catering virksomhed der var gået ind i økologiske 
skolemadsordninger i rigtig stor stil, voldte særlig stor skade. 
 
Fødevareskandalerne ville dog formentlig ikke have forårsaget et kollaps i det 
økologiske marked, hvis ikke forbrugertilliden i forvejen var undermineret af den 
strukturelle udvikling. Men skandalerne var den udløsende faktor. I 2011 var 
økologien ude for en såkaldt ”Jørgen Leth”-lavine, opkaldt efter den hetz og 
hadebølge der på få uger førte til forfatteren og film-manden Jørgen Leths fald fra 
parnasset til sølet. Denne dynamiske effekt er baseret på stærke jantelovsmekanismer 
i den offentlige mening i Danmark. Den kan ramme det der af mange anses for lidt for 
godt og lidt for ”helligt”, når der viser sig noget der kan angribes. Den generelt 
positive presse om økologi skiftede natten over til negativ presse. Baggrunden for at 
dette skifte kunne ske, var blandt andet at ”den gode historie” i en situation hvor det 
går rigtig godt, er den negative historie, og at den stadig større økologiske sektor ikke 
længere blev opfattet som ”underdog” eller ”den lille” i forhold til den store stygge 
konventionelle sektor.  
 
Et af de klareste eksempler var den 
såkaldte dioxin-skandale. Dioxins 
skadevirkninger var allerede velkendte i 
2011, og det var også velkendt at æg fra 
fritgående høner havde større 
dioxinindhold end æg fra burhøns. Der 
havde også tidligere været debat om 
sundheden af at spise fisk, dengang det 
viste sig at vildtfangede fisk havde et højt indhold af dioxiner. Men i 2011 kom 
historien op med fornyet og ødelæggende kraft. Det var formentlig netop fordi 
økologien var blevet markedsført voldsomt som det naturlige og sikre valg til børn og 
babyer, at det ramte økologien så hårdt. Og denne gang var pressens fokus ikke 
begrænset til æg, men gik på fritgående dyr og økologisk produkter generelt.  

Avisoverskrifter fra 2011:  
Økologisk skolemad – dyr og dårlig 
Økologiske tyrekalve slås ned uden grund  
Dioxin i økologisk babymad 
Derfor er de så flotte: øko-grønsagerne får 
svinegylle fra fabrikkerne 

 
Den offentlige agenda 
Den offentlige ”agenda”, de bærende samfundsdiskurser om hvad der er bekymrende 
eller godt, er ikke statisk. I de for økologien så kritiske år var der et begyndende skifte 
indenfor bæredygtighedsagendaen fra ”naturlighed er godt” til ”functional foods” og 
andre ”teknologi er godt” tendenser, hvor økologien ikke så nemt kan hævde sig.  
 
Den teknologiske udvikling gjorde det muligt at kortlægge det enkelte menneskes 
gener, så markedet kunne sætte fokus på hvad der var godt for netop dig med dine 
særlige genetiske forudsætninger, og tilbyde individuelt optimerede fødevarer. Det 
blev muligt at lave stadig mere indgribende teknologiske udbedringer og forbedringer 
af kroppen og transhumanismen blev trendy. Der skete revolutionerende fremskridt 
inden for robotteknologi og kunstig intelligens (efter mange års løfter uden fremskridt 
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på det felt). Og endelig kom der jo, som noget meget afgørende, en perlerække af 
teknologiske løsninger på det dengang så dominerende klimaspørgsmål. 
 
Disse ændringer i den offentlige agenda 
skete dog for langsomt til at de kan have 
haft nogen væsentlig betydning for 
kollapset i det økologiske marked. Men 
omvendt var økologien måske med til at 
skubbe på dette agendaskift, da den jo var en slags ikon for bæredygtighedsagendaen, 
og udviklingen i økologien gav anledning til en del bristede illusioner. 

Overskrift i Børsen, 5. oktober 2009:  
Wal-Mart etablerer fem CO2-neutrale 
butikker i Danmark  

 
Forbrugertrends 
Samtidig skete der en række andre ændringer i fødevareforbruget. Convenience 
spillede en stadig større rolle for næsten alle forbrugere, og der var også en fortsat 
trend fra mangel mod overflod, hvor øget kulturel kapital og dermed følgende 
modefænomener kom til at præge fødevareforbruget i stadig større grad for en stor 
gruppe af unge og veluddannede forbrugere, helt parallelt til udviklingen indenfor 
andre forbrugsvarer. 
 
Det generelt stigende økonomiske råderum hos forbrugerne burde, alt andet lige, 
betyde et øget salg af de dyre økologiske varer. Og den generelle afstandstagen fra 
masseprodukter der er i et modepræget marked, med tendenser som det nye nordiske 
køkken, autentiske eller eksotiske ingredienser og tilberedningsmetoder, etniske og 
regionale specialiteter, og håndværksprægede produkter og måltider, gav oplagte 
markedsmuligheder for økologien. Men modefænomener udviser store og markante 
svingninger, og i den ovenfor beskrevne situation betød konventionalisering og 
fødevareskandaler, at økologien så at sige ’gik af mode’ hos en stor gruppe 
forbrugere. Den var ikke trendy mere. 
 
Forbrug og salg af økologi i dag 
Der er stadig en del der køber økologi her i 2020. Det økologiske marked udgør 2-3 % 
af fødevaremarkedet, alt efter hvordan man regner, og det er altså ikke et ubetydeligt 
marked selv om det stadig falder lidt år for år.  
 
I forhold til situationen før kollapset er der i dag kun én gruppe der decideret vælger 
at købe økologiske varer. Gruppen af overbeviste1 økologiske forbrugere er faldet fra 
tidligere 17 % til i dag omkring 8 % af befolkningen, og de køber i gennemsnit 
økologiske varer for 14 % af deres fødevarebudget. To andre grupper, de positive og 
de mærkeopmærksomme, der tidligere stod for op mod halvdelen af de økologiske 
forbrug, har stort set ikke nogen præference for økologi i dag.  
 
De økologiske forbrugere serviceres fortsat af dele af detailhandlen, men 
specialbutikker, direkte salg og internetsalg udgør en stadig større del af salget. Det 
skyldes blandt andet at der i dag er en betydelig og voksende ”mørkegrøn” del af de 
økologiske forbrugere, som køber biodynamisk eller ”rigtig økologi”, og at en stor del 
af disse varer ikke sælges i den almindelige detailhandel. Rigtig økologi er en type 
økologisk produktion der har vundet frem efter kollapset, med strammere regler og en 

                                                 
1 Disse gruppebetegnelser stammer fra en meget kendt undersøgelse af de danske økologiske 
forbrugere fra 2008. 
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mere mangfoldig produktion i stil med biodynamisk produktion, men uden de 
religiøse dimensioner. 
 

 

Mette Friis køber i dag over halvdelen af sine fødevarer økologisk: 
”Det var ikke økologien som idé der var noget galt med, det var bare måden man 
valgte at udvikle den ide på. I dag køber jeg stort set kun Rigtig Økologi, 
Biodynamisk og Fairtrade fra småbønder i den tredje verden. Alle de andre øko-
mærker gå jeg uden om, for jeg er ikke overbevist om at de virkelig bidrager til en 
bedre verden. 

 
Ud over de overbeviste er der en betydelig bredere gruppe af forbrugere der køber en 
del økologi som et ’biprodukt’ af fairtrade. Mange fairtrade produkter er nemlig også 
økologiske fordi den økologiske produktionsform giver større uafhængighed og flere 
handlemuligheder for de fattige producenter. Og selv om bæredygtighedsagendaen 
generelt er på tilbagegang, så styrkes fairtrade agendaen af det stadigt stigende 
migrationspres fra fattige og urohærgede lande.  
 
Den rolle som trendsætter som økologien havde dengang sektoren var i rivende 
udvikling og havde et særdeles positivt image er der ikke meget tilbage af i dag. 
Økologien spiller derfor heller ikke længere den funktion som ’hare’ som den 
tidligere gjorde i forhold til det konventionelle jordbrug, og den konventionelle 
sektors udvikling præges i dag af helt andre strømninger i harmoni med de nye 
offentlige agendaer. Den stagnerede økologisektor har i dag et tvivlsomt image og har 
ikke megen indflydelse på samfundsudviklingen. Økologien har lukket sig om sig 
selv. 
 

Produktion og råvarer 
Der var også andre faktorer end de der direkte var forbundet med forbrugertillid og 
præferencer, som spillede en rolle i kollapset af det økologiske marked.  
 
Hvis vi tager en helt anden synsvinkel, og ser på produktionen af danske økologiske 
råvarer, så sker den i Danmark i konkurrence med den konventionelle produktion. De 
danske landmænd stod, og står, med et valg mellem at lave en økologisk eller en 
konventionel landbrugsproduktion. Tre væsentlige faktorer i det valg er økonomi, jord 
og meningsfuldhed. For at tage det sidste først, så er det klart at de økologiske 
principper, de ideer og værdier der lå i den økologiske måde at drive landbrug på, og, 
ikke mindst, det at det blev anset for meningsfyldt og socialt acceptabelt at være 
økologisk producent, havde en stor betydning for den store omlægning til økologi 
som vi så i 1990erne i forbindelse med det første store boom i det økologiske marked. 
Før den tid var der store sociale barrierer for økologisk omlægning.  
 
Økonomisk konkurrence med konventionel produktion 
Når det er sagt, er det lige så klart at økonomi og lønsomhed har været en afgørende 
faktor i konkurrencen mellem økologisk og konventionel produktion. Og her kan vi 
identificere nogle strukturelt betingede dynamikker der har haft betydning for 
udviklingen i afsætningen.  
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De stigende fødevarepriser havde betydning for den relative konkurrenceevne. 
Generelt stigende priser giver en højere absolut prisforskel ved samme procentuelle 
merpris, og det har længe været klart at det er betydeligt sværere at afsætte dyre 
økologiske varer, som kød, med en høj absolut prisforskel, end billigere varer, såsom 
mælk, gulerødder, mel, osv. Men mindre velkendt er måske at de stigende kornpriser 
betød at den procentuelle merpris for økologisk korn skulle være højere for at give 
samme lønsomhed til kornproducenten. I næste led, i slagtesvineproduktionen, øgede 
de stigende foderpriser de konventionelle frilandsproducenters konkurrenceevne 
overfor de økologiske med hensyn til at producere dyrevelfærd. Dertil kom, at der var 
større produktivitetsstigninger i den konventionelle kornproduktion end i den 
økologiske. I denne produktion var økologisk drift ikke i stand til at følge med den 
konventionelle gennem professionalisering og effektivisering af driften. Det gav et 
stigende konkurrencepres på det økologiske marked for svinekød. Og i sidste led 
fastholdt detail-handelen deres procentuelle ’markup’ prispolitik på alle økologiske 
varer, hvilket bevirkede at disse konkurrenceforskelle slog igennem, og at de stigende 
fødevarepriser fra 2005 og frem førte til væsentligt højere merpriser for økologiske 
varer.  
 
I mælkeproduktionen var de økologiske producenter i stand til at møde de 
konventionelle produktivitetsstigninger gennem større professionalisering, 
effektivisering, centralisering af mejeri-leddet og lempelser (harmoniseringer) af 
reglerne, men dette førte til gengæld til konventionalisering og mindskelse af 
forskellen til det konventionelle der, som ovenfor nævnt, i længden havde 
konsekvenser for troværdighed og forbrugertillid. 
 
Kampen om jorden 
Med hensyn til den sidste konkurrenceparameter mellem økologisk og konventionel 
landbrugsproduktion, jorden, så førte den globale udvikling efter årtusindskiftet til en 
fornyet og forstærket ’kamp om jorden’, der også, som allerede nævnt, førte til højere 
fødevarepriser. Der var flere faktorer.  
 
Vi begyndte så småt at se effekten af udledningen af drivhusgasser i form af 
klimaforandringer. Disse viste sig først i de mest følsomme økosystemer, som fx i 
Australien der dengang var en vigtig eksportør af korn på verdensmarkedet. I de 
nyindustrialiserede lande (Kina, Indien, Brasilien, m.fl.) var man også på det 
tidspunkt begyndt at mærke bagsiden af de store produktivitetsstigninger i landbruget 
i form af forurening, udpining og erosion, og den stærke økonomiske vækst betød at 
bydannelser, veje, mv. lagde beslag på en stadig større del af den frugtbare 
landbrugsjord.  
 
På den globale arena blev der, som en reaktion på klimaforandringer og 
begrænsninger i olieforsyningerne, sat vidtrækkende politiske mål om øget produktion 
af biobrændsel fra majs, korn mv. Den globale velstandsstigning medførte også et 
stigende forbrug af kød, hvilket øgede efterspørgslen på foder. Disse faktorer 
tilsammen gav sig udslag i stigende fødevarepriser og jordpriser, hvilket førte til at 
den økologiske produktion i Danmark fik det sværere i konkurrencen med den 
konventionelle – især på de områder hvor afgrødeudbytterne var betydeligt lavere end 
de konventionelle.  
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I dag, i 2020, har kamp om jorden ikke længere samme betydning i Danmark. Det 
skyldes især at den fortsatte industrialisering af svineproduktionen i dag helt har 
løsrevet denne store produktion fra jorden som ressource. Globalt set fik skiftet fra 
første- til anden-generations biobrændsler også en vis betydning. Denne udvikling 
skete imidlertid først efter at det økologiske marked var vendt, og faldet i den 
arealkrævende økologiske produktion har også medvirket til at konkurrencen om jord 
er mindre hård i Danmark i dag. 
 
Meningsfuld innovation 
Set i bakspejlet, og i lyset af udviklingen i en række andre lande, er det tydeligt at der 
i de kritiske år var alt for lidt økologisk innovation i sektoren. Altså den type 
innovation der kunne reproducere og udvikle den meningsfuldhed som forbrugerne 
fandt i økologien En væsentlig grund til den manglende innovation var formentlig 
kombinationen af en stærkt stigende konkurrence med den konventionelle 
primærproduktion, hvilket betød at der ikke var tilstrækkelige ressourcer til 
innovation, og en stærkt stigende efterspørgsel. Heller ikke i forarbejdningsleddet, 
som vi skal se på nedenfor, blev der arbejdet tilstrækkeligt med økologisk innovation. 
Samlet set betød dette at en stigende andel af råvarer som korn og kød og færdigvarer 
som ost og færdigretter blev importeret i økologiens sidste vækstfase. Der var også 
landmænd som ville producere økologisk, og som så sig nødsagede til at starte 
produktioner op i de østeuropæiske lande og Rusland. Men den væsentligste 
konsekvens var at dette beredte grunden for det skred i forbrugertillid der i sidste ende 
førte til en voldsom nedgang i markedet. 
 
Produktion til eksport 
I dag, i 2020 går over halvdelen af den økologiske produktion til eksport. Da det 
danske marked faldt drastisk fra 2011 og frem – mens der stadig var vækst i mange 
andre lande – blev der gjort en stor indsats for at øge eksporten, med succes. 
Efterfølgende er eksporten faldet lidt igen, men den betydelige eksport betyder at hvor 
markedet er faldet næsten 60 % fra 2005 til 2020, så er den danske økologiske 
produktion kun faldet med ca. en fjerdedel i samme periode.  
 
 
Den økologiske produktion i Danmark i dag, sammenlignet med 2005. 
 

Økologisk produktion  
Andel i  

2005 (%) 
Andel i 

2020 (%) 
Ændring  

i % 
Produceret 

mængde i 2020 
Mælkeproduktion 9  7  - 20  
Æg 22  7  - 70 60 mio stk 
Oksekød 3  3  0 10.000 stk 
Slagtekyllinger 1  4  + 300 400.000 stk 
Slagtesvin produceret 0,2  0,8  + 400 200.000 stk 
Grøntsager 8  6  - 25 375 ha 
Frugt 5  2  - 60 13 ton 
Brødkorn   - 50 15.000 ha 
Areal i alt 5,6  4,1  - 25 110.000 ha 
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Den danske produktion er imidlertid tydeligt polariseret, med en del større 
producenter der producerer til eksport efter EU's regelsæt, og mange små producenter 
der producerer i henhold til de strammere regler og de klare økologiske principper i 
Biodynamisk Jordbrug og Rigtig Økologisk Jordbrug. 
 

Udviklingen i forarbejdningsleddet 
De mellemliggende led, forarbejdning og detailsalg, spillede også en væsentlig rolle i 
de dynamikker der førte til et kollaps i markedet.  
 
De store konventionelle virksomheder der gik ind i økologien da den boomede, havde 
to hovedformål. For det første var økologien et marked hvor der kunne tjenes penge, 
og der var som altid en risiko for at konkurrenter kunne udnytte denne 
markedsmulighed hvis man ikke selv gjorde det. For det andet var økologien på det 
tidspunkt en oplagt måde at brande sig på, da den både var trendy og etisk korrekt.  
 
Som følge af den skarpe konkurrence var også fødevarevirksomhederne blevet stadig 
bedre til at iagttage og følge forbrugernes ønsker. Men den konventionelle produktion 
sig langt mere fleksibel end den økologiske med hensyn til at innovere og optimere 
produktionen i forhold til nye moder, ligesom den var det i forhold til de nye 
samfundsmål der kom på banen.  
 
De store aktører fulgte en klar hovedstrøms-strategi, hvor vægten var på øget 
produktivitet og effektivitet. Den indrullering af store konventionelle virksomheder i 
økologien (som måske snarere var en indrullering af økologien i de store 
konventionelle virksomheder), der var en væsentlig forudsætning for den dramatiske 
vækst i det økologiske marked, betød at der, i endnu højere grad end i 
primærproduktionen, skete en konventionalisering af forarbejdningsleddet. Eller 
rettere, der skete en ’konventionel’ udvikling af ny økologisk forarbejdning, og ikke 
den alternative, innovative udvikling der kunne være blevet resultatet, hvis 
udviklingen var sket med udgangspunkt i de økologiske værdier og principper, og 
som kunne have været med til styrke troværdighed og forbrugertillid. 
 
Der var selvfølgelig en række så at sige ’økologisk styrede’ virksomheder der trak i 
andre alternative og innovative retninger, men de ’konventionelle’ virksomheder sad 
på en stor del af markedet og dette fik stor betydning for dynamikken i kollapset.   
 
Da der stadig var et voksende internationalt marked for økologi, var der, på trods af 
tilbagegangen i det hjemlige marked, mulighed for at bevare en vis økologisk 
produktion til eksport. Og det var naturligt at branchen søgte at eksportere 
overskuddet fra den hjemlige produktion i de første år efter at markedet vendte. Det 
var forholdsvis let omstilling indenfor produktioner som svinekød, og kyllingekød og 
æg, mens omstillingen i mælkeproduktionen var betydeligt vanskeligere. Kampen om 
jorden og den økonomiske konkurrence mellem konventionel og økologisk 
landbrugsproduktion modvirkede dog en fastholdelse og vækst i økologisk produktion 
til eksport.  
 
Der var imidlertid nogle væsentlige dynamiske faktorer der viste sig at have 
betydning for den faktiske udvikling. De store virksomheder, hvor økologien indgik 
som en særlig produktionslinie der opererede efter særlige regler, men uden egen 
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selvstændig ledelse, havde betydeligt lettere ved at opgive den økologiske produktion 
til fordel for andre produktioner, end mindre, dedikerede økologiske virksomheder der 
havde indoptaget de økologiske værdier og principper som et grundlæggende element 
i deres organisering og beslutningstagen.  
 
Selve den centralisering af beslutningstagningen der lå i at det var store aktører der 
dominerede markedet, havde også en betydning for dynamikken i kollapset. Den 
større centralisering betød at de vigtige beslutninger om fremtidens økologi blev 
truffet på ganske få steder, og at hver enkelt beslutning havde en betydelig 
indflydelse. Selv om det bratte fald i forbrugertillid og ’den offentlige mening’ om 
økologi rettede sig noget op igen i løbet af et par år, så besluttede en række af de helt 
store aktører at forlade økologien kort efter at lavinen havde fejet gennem medierne. 
Disse beslutninger skyldtes formentlig at deres involvering i økologien i ret høj grad 
var et spørgsmål om branding, og da brandingværdien af økologien afhang af den 
samme meningsfulde forskel som forbrugertilliden og det image som dette gav 
økologien i offentligheden, mistede økologien sin værdi som brand samtidig med at 
forbrugertilliden svigtede. Det at en række store aktører gik ud af det økologiske 
marked gik selvfølgelig ud over tilgængeligheden af økologiske varer efter kollapset, 
og denne dynamik var således med til at forstærke faldet i markedet. 
 

Afrunding 
Kollapset i det økologiske marked var, i hvert fald umiddelbart, et dansk fænomen. 
Selv om der bestemt har været fællestræk i udviklingen af de økologiske markeder i 
forskellige lande, så har dynamikken og timingen været ret forskellig. Den historiske 
udvikling har vist at mængder, tærskler og aktørstrategier er vigtige 
forklaringsfaktorer for væksten i de økologiske markeder. Den underliggende 
strukturelle udvikling som vi så i Danmark, havde træk tilfælles med lande som 
Holland og USA, og vi har da også set et lignende, om end mindre dramatisk, fald i 
disse landes økologiske markeder.  I andre industrialiserede lande som Schweiz og 
Østrig har der været en behersket men stabil vækst i det økologiske marked. Og i et 
mere globalt perspektiv har økologien haft stor succes som en udviklingsmulighed for 
fattige mennesker. Vi har således set en betydelig vækst i både certificeret og ikke-
certificeret økologisk produktion i mange af verdens lavindkomstområder. 
 
På denne baggrund er der udsigt til at det økologiske marked i Danmark på længere 
sigt vil stabilisere sig og igen vokse på en bæredygtig måde. Men Danmark har 
naturligvis for længst mistet den rolle som økologisk foregangsland som vi havde før 
kollapset. 
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