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Den 10. oktober 2019 

 

Folketingets Lovsekretariat 

Christiansborg 

1240 København K 

    

   

  

Ministeren for fødevarer, fiskeri og ligestillings besvarelse af spørgsmål nr. S 45 

stillet den 3. oktober 2019 af Jacob Jensen (V). 

Spørgsmål nr. S 45 

”Hvordan ser ministeren på problemstillingen, at en øget økologisk 
fødevareproduktion i verden, herunder i Danmark, vil betyde et øget behov for 

arealer til produktionen og dermed øget skovrydning, givet at verdens 

fødevarebehov mindst vil være på det nuværende niveau?” 

Svar 

Dansk landbrug producerer kvalitetsfødevarer til et købestærkt publikum i hele 

verden, som bl.a. efterspørger økologi. Det skal vi blive ved med. Bl.a. derfor 

ønsker regeringen at hæve ambitionerne for mere økologi i Danmark. Som 

udgangspunkt med det mål at fordoble det økologiske areal, eksporten af økologi 

og danskernes forbrug af økologi i 2030. Samtidig har regeringen et mål om en 

reduktion af drivhusgasser i 2030 med 70 pct. i forhold til niveauet i 1990. 

 

Den økologiske landbrugsproduktion har generelt et lavere udbytte per hektar end 

den konventionelle. Det betyder, at man skal bruge et lidt større areal for at 

producere den samme mængde fødevarer. Forskning fra Internationalt Center for 

Forskning i Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer ved Aarhus Universitet viser 

dog, at drivhusgasudledningerne fra konventionel og økologisk produktion er stort 

set lige stor. Samtidig viser forskningen, at økologisk produktion har en lavere 

drivhusgasudledning per hektar end konventionel produktion.  

 

De lavere udbytter på økologiske arealer og afspejler sig, sammen med en stigende 

forbrugerefterspørgsel på økologi, imidlertid i højere priser på produkterne. Priser 

som en stigende andel af forbrugerne i Danmark og globalt ser ud til at være villige 

til at betale. De højere priser – særligt på økologiske animalske produkter – kan 

være med til at ændre forbrugernes madvaner, så der efterspørges flere 

plantebaserede produkter. 
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Man kan altså ikke entydigt konkludere, at økologisk fødevareproduktion vil lægge 

beslag på et større areal end konventionel, hvis forbrugsmønstrene ændrer sig i 

takt med at det økologiske areal i Danmark øges.  

 

Med regeringens ambitiøse mål på klima og økologi må både det konventionelle og 

det økologiske landbrug reducere deres udledninger af drivhusgasser. Til det 

formål skal landbrugsstøtten bruges aktivt som et redskab til at give landmændene 

incitament til at omstille til en mere bæredygtig produktion. Regeringen vil 

desuden styrke den grønne forskning. 

 

 

 

 

Mogens Jensen /  Sofus Rex 

 


