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Ja, det er der, og det skyldes tre forhold:

1. Konventionel planteproduktion er presset af negative historier knyttet til brugen 
af pesticider 

2. Forbrugerne  husker de negative historier og køber derfor mere økologi - og så 
efterspørger de i stigende grad plantekost.

3. Fortsat udvidelse af den økologiske planteproduktion begrænses af manglende 
adgang til gødning.  
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De negative historier om pesticider



Øget forekomst af resistens driller i marken

“Den generelle udvikling, at flere og flere
ukrudtsarter er påvirket af resistens, og den 
forholdsvis hurtige stigning i antallet af 
tilfælde for både rajgræs og kamille er 
bekymrende”. 

“Det er per i dag påvist resistens eller 
nedsatt følsomhet mot kjemiske 
plantevernmidler hos flere skadedyr, 
plantepatogener og ugras i norske jord- og 
hagebrukskulturer”. 



Det økologiske areal sætter Danmarksrekord, men fortsat 
udvidelse af den økologiske planteproduktion vil blive 
begrænset af manglende adgang til gødning

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt de 
økologiske planteavlskonsulenter 2017. 
Konsulenterne peger på næringsstof-mangel som 
den vigtigste årsag til udbyttebegrænsning i den 
økologiske planteproduktion 
(Askegaard og Hermansen. 2018.  LandbrugsInfo) 

Primært de økologiske 
planteavlere i Østdanmark hvor 
husdyrintensiteten er lav.

Grønsagsavlerne har ikke samme 
problem med mangel på gødning.



Konventionel produktion uden brug af pesticider

Udbytter
• Udbytter vil ligge et sted 

mellem konventionelle og 
økologiske og helt afhængig 
af afgrødearten

Dyrkning
• Alsidige sædskifter
• Opbygning af frugtbar jord
• Lavere gødningsbehov
• Mekanisk/intelligent 

ukrudtsbekæmpelse

Produkter
• Fødevarer der kan dække en 

stigende efterspørgsel efter 
plantebaseret kost 

• Foder til de antibiotikafrie grise
• Maltbyg til bryggerierne

Fokus i forædling flyttes fra 
udbytteoptimering til 
plantesundhed og ukrudts-
konkurrenceevne. 

Behov for forskning og forsøg 
målrettet pesticidfri dyrkning.

Behov for innovation målrettet 
højværdiprodukter og målrettet en 
værditilskrivning, der tilgår 
primærproducenten. 
Leverance til såvel det nationale 
som det internationale marked.



Innovation
Bioraffinering af græs, kløvergræs og 
lucerne giver højkvalitets aminosyrer, der 
kan anvendes i fødevareproduktionen og 
bidrage til det alsidige sædskifte og 
jordfrugtbarhed.



Fordel for både økologer og konventionelle 
planteavlere
• Økologerne kan nyde godt af, at en større gruppe af planteavlere 

efterspørger specifikke forædlingsmål og teknologiudvikling.
• Konventionelle planteavlere kan få merværdi og bedre omdømme hos 

forbrugerne.



Udfordringer der skal klares
• Ikke alle af de nuværende afgrøder i markdriften vil umiddelbart være egnede til 

pesticidfri dyrkning uden risiko for store udbyttetab. Det kan f.eks. gælde kartofler 
og vinterraps.

• Hele kæden fra primærproducent, over grovfoderforretninger til dagligvarekæder 
skal inddrages, når der produktudvikles – og der skal være tæt kontakt til kunderne.

• Et kontrolsystem skal etableres, så forbrugerne kan opretholde tilliden til 
produkterne.



Opsamling
• Pesticidfri konventionel planteavl skal baserer sig på produktudvikling, der kan 

bidrage til værditilvækst. 
• Økologisk landbrug er et stærkt brand som ikke behøver at blive negativt 

påvirket af en ny mellemvej. 
• Hvis økologisk landbrug åbner op for brug af flere gødningsstoffer vil det blive 

lettere for konventionelle planteavlere evt. at tage skridtet over til økologien.
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