
ØKOLOGI I LANDBRUG & FØDEVARER  

Landbrug & Fødevarer arbejder hver dag for at skabe gode rammer for  
den økologiske produktion i Danmark og på videreudvikling af den  
økologiske sektor.  

Vi arbejder for, at Danmark skal være verdensmestre i udvikling af bæredygtig 
økologisk produktion, samt at økologisk produktion skal være en del af en 
bæredygtig fremtid med gode forretningsmuligheder for både økologiske 
landmænd og virksomheder.

STRATEGI 2021-2023 
I strategi for Landbrug & Fødevarer 
Økologi 2021- 2023 kan du læse mere 
om, hvordan vi arbejder for udvikling  
af økologien. 

Læs strategien her:  
https://lf.dk/om-os/sektioner-og-udvalg/
oekologisektionen/strategi-21-23

KONTAKT BESTYRELSEN 
Du kan være med til præge Landbrug 
& Fødevarers økologiarbejde gennem 
Økologisektionens bestyrelse. Du er altid 
velkommen til at kontakte bestyrelsens 
medlemmer.

Se kontaktinformationer her: 
https://lf.dk/om-os/sektioner-og-udvalg/
oekologisektionen 

DIN VEJ TIL INDFLYDELSE

Som medlem af en lokal landbo- eller familielandbrugsforening er du automatisk medlem 
af Økologisektionen i Landbrug & Fødevarer. 

Økologisektionen er en sektion under Primærbestyrelsen i Landbrug & Fødevarer. Økologi- 
sektionens bestyrelse varetager de økologiske landmænds faglige og erhvervspolitiske 
interesser. Økologisektionens bestyrelse fungerer også som sektorbestyrelse for Landbrug 
& Fødevarer, Økologi og er dermed med til at sætte retningen for de opgaver, som man 
arbejder med hos SEGES Økologi Innovation.   

Økologisektionen vælger hvert år på deres årsmøde i oktober Økologisektionens bestyrelse. 
Bestyrelsens medlemmer repræsenterer de økologiske landmænds interesser i mange 
forskellige faglige fora og udvalg nedsat af Landbrug & Fødevarer. Formanden for Økologi-
sektionens bestyrelse har bl.a. plads i Landbrug & Fødevarers primærbestyrelse.

Økologisektionens bestyrelse består af ni personer. Formand og næstformand samt syv 
ordinære bestyrelsesmedlemmer. Formand og næstformand er på valg hvert år, øvrige 
medlemmer er på valg hvert andet år. I bestyrelsen deltager endvidere en repræsentant 
udpeget af DLBR Økologi samt en observatør fra L&F’s primærbestyrelse.  
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ØKOLOGI I L&F KONCERNEN 

       REGLER OG POLTIK 

I Landbrug & Fødevarers afdeling for Øko-
logi arbejder vi med økologipolitik og regel-
udvikling - både nationalt og på EU-niveau. 
Vi arbejder også med formidling af den 
økologiske produktionsform til forskellige 
målgrupper via materialer og events. Her er 
eksempler på nogle af vores aktiviteter: 

•  Økologipolitisk interessevaretagelse i for-
hold til folketinget – fx sikring af midler til 
økologisk forskning og afsætningsfremme

•  At få dansk aftryk på EU’s regler for øko- 
logisk produktion

•  At få økologernes interesser tænkt ind i 
generel regulering af landbruget

•  Administration af brancheanbefalinger 
for produktion af økologisk mælk og kød 
fra kvæg 

•  Rådgivning til virksomheder om markeds-
forhold og økologiregler i udlandet

•  Udarbejdelse af undervisningsmaterialer 
om økologi – se skole.lf.dk 

 

     

      MARKEDSMÆSSIGE INDSATSER 

I Landbrug & Fødevarers afdeling HANDEL, 
MARKED, ERNÆRING arbejder vi på at 
få de økologiske varer ud på markederne 
i ind- og udland. Det gør vi med en række 
forskellige aktiviteter til forskellige mål-
grupper. Her er eksempler på nogle af vores 
aktiviteter: 

•  Arrangementer i udlandet, der fremmer 
eksport af dansk økologi –fx fællesstande 
for danske virksomheder på store euro-
pæiske fødevaremesser

•  Arrangementer, som motiverer hoteller, 
restauranter, cafeer og grossister til at 
arbejde mere med økologi 

•  Aktiviteter, som inden for forskellige  
produktkategorier fremmer det øko- 
logiske forbrug  

•  Aktiviteter, som øger kendskabet til 
økologi for unge på landets fødevare- 
uddannelserne.  

     

       LANDBRUGSFAGLIGE INDSATSER

 
I Seges Økologi Innovation arbejder vi med 
at skabe værdi til den økologiske produk-
tion gennem faglige udviklingsprojekter i 
samarbejde med universiteter og den lokale 
rådgivning. Vi skaber viden, som omsættes 
til praksis på bedriften til gavn for den øko-
logiske landmand inden for alle driftsgrene. 
Her er nogle eksempler på nogle af de 
indsatser vi arbejder med i mere end  
pt. 50 projekter: 

•  Økologiske markforsøg – med fokus på 
robusthed og højere udbytter

•  Lupiner – ny start – få skabt en sikker 
ramme for at øge andelen af dansk  
produceret protein

•  Klimavenlig afgræsning – test af om  
holistisk afgræsning kan give kulstof- 
lagring og stabil mælkeproduktion

•  DM i Jordfrugtbarhed

•  Grise i Skov – undersøgelse af om det 
giver bedre velfærd og klima

•  Økologikongres 2021 med temaet:  
Lokal forsyning og økologisk robusthed.

Mange af de gode emner kan du se mere 
om ved at se eller gense de økologiske 
webinarer. Hold din viden ajour på økologi 
webinarrække.

Vil du vide mere om arbejdet med økologi i Landbrug & Fødevarer og SEGES Økologi Innovation, så kontakt: 

Landbrug & Fødevarer arbejder for de økologiske landmænd og virksomheders interesser.  
Særligt tre afdelinger arbejder specifikt for økologien:

Formand for Økologisektionen/Sektor Økologi:   
Hans Erik Jørgensen  
hans.erik@risbjerg.nu  
T: 4073 1133

Økologichef i Landbrug & Fødevarer: 
Kirsten Lund Jensen  
kil@lf.dk  
T: 3339 4688

Markedschef i Landbrug & Fødvarer:  
Mette Jasper Gammicchia  
mjg@lf.dk  
T: 33394268  

Økologichef i SEGES Økologi Innovation:  
Kirsten Holst  
kho@seges.dk 
T: 8740 5459
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