
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordningens formål 

I Danmark har vi en målsætning om at fordoble det 

økologiske areal frem mod 2020. Derfor giver Føde-

vareministeriet tilskud til omlægning og drift af øko-

logiske arealer. 

 

Som økolog må man ikke bruge sprøjtemidler og 

kunstgødning. Det betyder, at økologer skal indrette 

deres landbrug på en måde, så de kan minimere an-

greb af sygdomme, insekter med mere. Samtidig må 

de finde andre gødningskilder. Desuden skal der sik-

res høj dyrevelfærd, hvilket blandt andet betyder, at 

dyrene skal have adgang til udearealer en stor del af 

året. Derfor har den økologiske landmand brug for 

store græsarealer, så dyrene kan komme på græs.  

 

Selvom de økologiske landmænd er dygtige, kan de 

ikke undgå, at deres udbytte er mindre og mere svin-

gende end hos deres konventionelle kollegaer. Kort 

sagt: Det koster at være økolog – og merprisen for 

produkterne opvejer ikke hele omkostningen. Med det 

økologiske arealtilskud kompenseres økologerne for 

de gennemsnitlige meromkostninger ved at være 

økolog. 

 

Omlægning til økologi tager normalt to år, og det kan 

være en dyr periode for landmanden. I omlægnings-

perioden har landmanden både ekstra omkostninger 

med den økologiske drift, samtidig med at produkter-

ne ikke kan sælges som økologiske. Omlægningsperi-

oden er også kendetegnet ved større grad af usikker-

hed som følge af de nye produktionsmetoder og nye 

samarbejdspartnere. Det økologiske arealtilskud er 

derfor forhøjet i de to år, hvor arealerne er under 

omlægning til økologi. 

 

 

Gevinster for miljø og natur 
 

Samfundet opnår mange miljø- og klimafordele ved 

økologisk landbrug. Blandt andet leverer økologien: 

 

 beskyttelse af grundvandet mod pesticider 

 reduceret udledning af kvælstof og drivhus-

gas 

 forbedret biodiversi-

tet i agerlandet.  

 

Derfor giver det god mening, 

at det offentlige yder tilskud 

til økologisk drift.  

 

 

 

 
 

Økologisk Arealtilskud 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Case 
   

 

 

 

 

Morten Jensen driver et økologisk 

landbrug, Syrengården, der ligger 

ved Odense Fjord. Her dyrker han 

blandt andet kartofler, jordskok-

ker og græskar, men også mere 

almindelige afgrøder som korn og 

kløverfrø. Landbruget har et areal 

på 140 ha og har været drevet 

økologisk siden 1983.  

Tidlige, økologiske kartofler er 

Morten Jensens speciale. Han 

lægger vægt på, at den økologi-

ske dyrkningsmetode giver kar-

tofler med en bedre smag, fordi 

kartoflerne ikke drives så hurtigt 

frem med kunstgødning og pesti-

cider. Smagen afhænger samtidig 

af sorten, og her prioriterer han 

smag frem for hurtig vækst. 

 ”Så hellere vente i 14 dage og 

frembringe noget med sjæl i” 

mener Morten Jensen. 

 

Kartoflerne og grøntsagerne sæl-

ges blandt andet i supermarke-

der, i Morten Jensens stalddørs-

salg, gennem Odense Fødevare-

fællesskab og Aarstiderne. 

En særlig historie knytter sig til 

den havre, som Morten Jensen 

dyrker. Havrehalmen sælges til 

rygeostproducenter, der bruger 

halmen til at ryge den fynske 

specialitet. 

 

 

6,9 % 
 

af det danske landbrugsareal 

dyrkes økologisk. 

 

Fakta 
Den danske regering vil fordoble det økologisk dyrkede areal.  Siden 

2007 er arealet blevet øget fra ca. 150.000 ha til knap 182.000 ha i 

2013, hvilket svarer til en forøgelse på godt 20 %.  

Det økologiske areal bidrager med en årlig samfundsmæssig værdi på: 

 160 mio. kr. som følge af mindre udvaskning af kvælstof. 

 165 mio. kr. som følge af CO2-lagring. 

Dertil kommer værdien af grundvandsbeskyttelse, andre klimaeffekter og 

bedre biodiversitet, som der endnu ikke er sat beløb på. 

 

 

Læs mere om ordningen på www.naturerhverv.dk/tilskudsguide 

http://www.naturerhverv.dk/tilskudsguide

