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4.1 Introduktion 

Den økologiske produktionsform adskiller sig 
fra konventionel produktion på en række 
punkter. For husdyrproduktionen er det især 
forhold vedr. opstaldning, foder, sygdomsbe-
handling og avlsmateriale. Forskellene er et 
resultat af  de målsætninger, der er for økolo-
gisk jordbrug, som beskrevet i IFOAM's mål, 
og som i en vis udstrækning er implementeret 
i EU regelsæt for økologisk husdyrhold. Nog-
le vigtige mål formuleret af  IFOAM med sær-
lig adresse til husdyrhold (IFOAM, 2000) om-
handler (frit oversat) 
 
• At producere fødevarer af  høj kvalitet 
• Så vidt muligt at bruge fornybare ressour-

cer i lokalt organiserede produktionssyste-
mer 

• At sikre en harmonisk balance mellem af-
grødeproduktion og husdyrholdet 

• At give husdyrene betingelser så de i høj 
grad får muligheder for at udøve deres na-
turlige adfærd 

 
I EU's regelsæt for økologisk produktion 
(Council Regulation, EC, 1999) med tilhøren-
de specifikke danske retningslinier (Plantedi-
rektoratet, 2006) er disse principper udmøntet 
til bl.a. følgende overordnede krav: 

• Foderet skal være produceret økologisk 
(dog med forskellige overgangsordninger) 

• Husdyrene skal have adgang til græsning 
• Husdyrene skal have adgang til grovfoder, 

og for drøvtyggere skal dette udgøre 
mindst 60% 

• Der kan kun bruges foder(additiver), der 
optræder på en positivliste 

• Kemisk syntetiserede eller GMO syntetise-
rede aminosyrer og vitaminer kan ikke ind-
gå i foderet 

• Der kan ikke foretages forebyggende medi-
cinske behandlinger med f.eks. antibiotika, 
og behandling med veterinære lægemidler 
må kun ske, hvis der er stillet en diagnose 
af  en dyrlæge  

• Begrænsning på hvor mange gange et dyr 
kan behandles med antibiotika og stadig 
kunne sælges som økologisk 

• Rutinemæssig brug af  visse operative ind-
greb som f.eks. halekupering og tandslib-
ning hos svin eller næbtrimning hos fjerkræ 
er ikke tilladt 

 
Herudover er der specifikke arealkrav til op-
staldningen, der understøtter, at husdyrene i 
en vis udstrækning får mulighed for at udøve 
en naturlig adfærd – herunder krav til mulig-
heder for gruppeopstaldning; krav der alt i alt 
betyder, at økologiske husdyr generelt har me-
re plads til rådighed. Muligheden for at udøve 
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en naturlig adfærd vægter højt i forståelse af  
husdyrvelfærd inden for økologisk produktion 
(Vaarst et al., 2004)  
 
Mulighederne for at udvikle den økologiske 
husdyrsektor afhænger af, i hvilken grad det er 
muligt at få overensstemmelse mellem (de 
økologiske) producenters mening med og 
overlevelsesmuligheder ved den givne produk-
tion og forventningerne fra andre dele af  
samfundet (Hermansen, 2003). På EU plan 
bliver støtten til økologisk jordbrug retfærdig-
gjort ved, at der forventes en positiv effekt på 
landdistriktsudviklingen og fremme af  diversi-
ficeret produktion samt en forventning om 
reduceret miljøbelastning. Sidstnævnte argu-
ment har især været fremherskende i Dan-
mark (Fødevareministeriet, 1999). Fra forbru-
gernes side forventes groft sagt sundere og 
sikrere produkter, bedre husdyrvelfærd og en 
mere miljøvenlig produktion.  
 
I det følgende belyses nogle af  de dilemmaer, 
der er ved de enkelte produktionsgrene i for-
hold til de forventninger, der fra forskellig 
side stilles til produktionen, og der søges pe-
ges på nogle udviklingsveje.  
 
Ovennævnte aspekter må ses i relation til nog-
le centrale forventninger til rammebetingel-
serne for produktionen således: 
• at der kommer øget pres på jordressourcen 

som følge af  stigende behov for land-
brugsafgrøder til fødevarer, foder og bio-
energi 

• at husdyrvelfærd får stadig øget opmærk-
somhed hos borgerne 

• at der bliver øget fokus på kvalitet af  føde-
varer i bred betydning 

4.2 Omfanget af  den danske 
økologiske primærprodukti-
on 

Efter den kraftige stigning af  økologisk dyr-
kede arealer og antallet af  økologiske bedrifter 
i 1990'erne er der set en tilbagegang i areal og 
antal bedrifter i de seneste år (figur 4.1). Om-
vendt tyder de seneste opgørelser på, at der 
fra 2007 igen er øget interesse for omlægning 
(Økologisk Jordbrug, 2007). 
 
 
4.3 Økologisk mælkeproduktion 

Struktur, areal og teknisk effektivitet 
 
Mælkeproduktionen er den mest udviklede 
økologiske husdyrsektor i Europa. I Østrig og 
Schweiz udgjorde den økologiske mælkepro-
duktion således henholdsvis 15% og 10% af  
den samlede mælkeproduktion for et par år 
siden, mens andelen i lande som Tyskland og 
Holland er ca. 1% (Rosati & Aumaitre, 2004). 
I Danmark udgør den økologiske andel p.t. ca. 
10% af  mælkeproduktionen (2006).  
 
Udviklingen i antallet af  økologiske malkekøer 
(figur 4.2) har meget tæt fulgt samme tendens 
som den generelle udviklingstendens vist i 
figur 4.1. 
 
Udviklingen i bedriftsstørrelse og ydelsesni-
veau for økologiske malkekvægsbedrifter føl-
ger i høj grad udviklingen hos de konventio-
nelle malkekvægsbedrifter, men det aktuelle 
ydelsesniveau pr. ko er dog ca. 1000 kg lavere 
ved økologisk produktion (tabel 4.1). Ydelses-
resultaterne for Danmark stemmer godt med, 
hvad der er fundet i andre lande, hvor Padel 
(2000) angiver mælkeydelsen pr. ko til 80-
105% af  konventionelt ydelsesniveau. 

 
 

  154 



0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

160.000

180.000

200.000

19
89

19
90

19
91

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

År

Pr
od

uk
tio

ns
ar

ea
l, 

ha

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

A
nt

al
 b

ed
rif

te
r

Produktionsareal, ha Antal bedrifter  
 
Figur 4.1 Udviklingen i antallet af økologiske bedrifter og arealer 1989-2006, Plantedirektoratet 2007 
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Figur 4.2 Udvikling i antal økologiske malkekøer 1990-2006, Plantedirektoratet 2007 
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Tabel 4.1 Udvikling i bedriftsstørrelse for økologiske mælkeproducenter1) 

 Økologiske bedrifter Konventionelle 
bedrifter 

 2001 2002 2003 2004 2005 2005 
Ha/bedrift 100 106 112 112 112 100 
Køer/bedrift 83 87 94 91 101 99 
Mælkeydelse/ko 6.825 6.935 7.270 7.390 7.590 8.576 
1) FØI, 2006a 
 
 
Det fremgår, at de økologiske bedrifter i 2005 
havde et lidt større areal og ca. samme ko-
antal som de konventionelle bedrifter. 
 
Ca. 70% af  bedrifterne havde 80 køer eller 
flere i 2005 mod ca. 62% i 2004, og i 2005 
havde ca. 37% af  bedrifterne mere end 120 
køer, hvilket illustrerer, at strukturudviklingen 
er kraftig, også inden for økologisk mælke-
produktion (FØI, 2006a). Det betyder, at det 
er relativt store heltidsbedrifter med mindst to 
helårsarbejdere, der står for over 80% af  det 
areal, der beslaglægges til økologisk mælke-
produktion, og det er ca. 83% af  mælkepro-
duktionen, der produceres på denne måde. 

Den stort set samtidige strukturelle udvikling 
inden for økologisk og konventionel mælke-
produktion understøttes af  den teknologiske 
udvikling. F.eks. fandt Oudshoorn et al. 
(2007), at der i 2004 var 48 økologiske bedrif-
ter, svarende til 10%, som anvendte malkero-
botter (AMS). På samme tidspunkt var der i 
Danmark i alt 396 bedrifter med AMS (Ano-
nym, 2007), hvilket svarer til 7% af  mælke-
producenterne.  
 
I tabel 4.2 er vist nogle nøgletal for effektivite-
ten på økologiske og konventionelle malke-
kvægsbedrifter.  

 
 
Tabel 4.2 Nøgletal for effektivitet på malkekvægsbedrifter (efter Nielsen og Kristensen, 2005) 

Type Økologisk Konventionel 
Nettoudbytte, foderenheder pr. ha 4500 6200 
Fodereffektivitet, malkekøer (%) 88,0 86,81) 
   
N effektivitet, besætning (%) 20,5+1,1 22,1+1,5 
P effektivitet, besætning (%) 26,1+2,0 25,5+2,7 
   
N effektivitet, mark (%) 61,2+4,6 49,6+4,9 
P effektivitet, mark (%) 77,7+13,5 60,0+11,6 
   
N effektivitet, bedrift (%) 26,3+3,2 23,6+3,9 
P effektivitet, bedrift (%) 67,7+26,2 46,3+20,2 

1) Kristensen og Kjærgaard, 2004 (signifikant forskel)  
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De økologiske malkekvægsbedrifter er karak-
teriseret ved et lavere udbytte i marken, men 
en højere fodereffektivitet og en højere samlet 
kvælstof- og fosforudnyttelse på bedriftsni-
veau. På besætningsniveauet er N udnyttelsen 
lavere ved økologisk produktion som følge af  
den større andel græsmarksfoder, selv om der 
typisk indkøbes væsentlig mindre protein i 
kraftfoder til de økologiske bedrifter. Men den 
lavere N-udnyttelse i besætninger mere end 
opvejes af  den højere N-udnyttelse i marker, 
hvorved den samlede N-udnyttelse bliver hø-
jere ved økologisk produktion. 
 
 
Miljøaspekter 
 
Det er i flere undersøgelser dokumenteret, at 
økologisk mælkeproduktion er forbundet med 
en lavere kvælstofudvaskning pr. ha end kon-
ventionel mælkeproduktion. Det skyldes dels 
en lavere husdyrtæthed pr. ha og dels et lavere 
kvælstofinput til bedriften. Således fandt Niel-
sen og Kristensen (2005), at N-balancen pr. ha 
på økologiske bedrifter typisk var ca. 70 kg 
lavere end på konventionelle malkekvægsbe-
drifter, og at N-udvaskningen var ca. 30 kg N 
lavere pr. ha for økologiske bedrifter med 
samme belægningsgrad som konventionelle 
malkekvægsbedrifter. 
 
I en senere undersøgelse baseret på et stort 
antal grønne regnskaber fra bedrifter med 
økologisk og konventionel produktion dæk-
kende perioden 1999-2006, blev der fundet 
tilsvarende resultater (Kristensen og Herman-
sen, 2008). I tabel 4.3 er vist dels kvælstofhus-
holdningen på de to typer malkekvægsbrug, 
og dels en vurdering af, hvordan det fundne 
kvælstofoverskud fordeler sig på tabsposter og 
indlejring i jordpuljen. Det fremgår, at selv om 
N-fikseringen er mere end 50 kg højere pr ha 

på økologiske end konventionelle brug er den 
samlede N-tilførsel mere end 80 kg lavere per 
ha, idet de økologiske bedrifter dels ikke ind-
køber handelsgødning og dels køber mindre 
protein ind til bedriften. Der fraføres mindre 
N per ha på de økologiske bedrifter, men net-
toresultatet bliver, at kvælstofoverskuddet er 
ca. 40 kg mindre per ha på de økologiske be-
drifter. Der forventes ingen væsentlige for-
skelle i bidraget til jordpuljeændringer mellem 
de to systemer, og størstedelen af  forskellen i 
overskuddet mellem de to bedriftstyper hen-
føres til en forskel i kvælstofudvaskning, hvor 
der på konventionelle bedrifter forventes en 
udvaskning, der er 28 kg N større per ha end 
på økologiske bedrifter.  
 
Da økologisk mælkeproduktion udgør en be-
tydelig del af  den samlede arealanvendelse i 
Danmark har denne forskel reel betydning for 
den samlede N udvaskning, og overgang til 
økologisk mælkeproduktion betyder således 
mulighed for en reduceret N-udvaskning. Li-
geledes ses af  tabel 4.3, at fosforoverskuddet 
pr ha er lavest ved økologisk produktion. 
 
Mens der i økologisk mælkeproduktion er 
mulighed for at optimere samspillet mellem 
husdyr- og planteproduktion på en måde, der 
betyder mindre N udvaskning end ved kon-
ventionel produktion, ses tilsvarende ikke, 
hvis man betragter den økologiske kornpro-
duktion isoleret set. Modelberegninger med 
optimeret sædskifte viser, at kvælstofudvask-
ningen var stort set ens mellem økologisk og 
konventionel planteproduktion, og af  størrel-
sesordenen 32 kg per ha (Knudsen et al., 
2006). Vurderet på data fra grønne regnskaber 
på tilsvarende måde som er vist i tabel 4.3 var 
udvaskningen 57 kg N per ha for de økologi-
ske planteavlsbedrifter mod 45 kg for de kon-
ventionelle bedrifter.  
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Tabel 4.3 Næringsstofregnskab for konventionel og økologisk mælkeproduktion baseret på data fra grøn-
ne regnskaber, N og P overskud, kg pr. ha (efter Kristensen og Hermansen, 2008) 

Datagrundlag Konventionel mælk Økologisk mælk 

Antal observationer  462  355 

Areal, ha gennemsnit per bedrift  111  119 

DE/ha, gennemsnit  1,56  1,28 

Input Kg N pr. ha 

Foder indkøbt  137  65 

Handelsgødning  67  0 

N-fiksering  27  84 

Dyr  2  1 

Deposition, udsæd  18  17 

Tilført i alt  251  167 
Output     

Mælk  45  33 

Dyr  12  7 

Afgrøder solgt  24  7 

Husdyrgødning solgt  9  3 

Bortført i alt  90  50 
     
Lagerforskydninger  11  6 
     
Kvælstofoverskud  150  111 
     
Fordeling af N-overskuddet på 
tabsposter og ændring i jordpulje1) 

    

NH3-fordampning  36  26 

Denitrifikation  15  10 

Udvaskning  72  44 

Ændring jordpulje 
 

 27  31 

P-overskud, kg ha  11  4 
 
1) Fordeling på tabsposter estimeret efter tidligere undersøgelser med en sammenlignelig balance  
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Selv om den økologiske kornproduktion i en 
vis udstrækning foregår i et samspil med hus-
dyrproduktionen ved at aftage husdyrgødning 
og ved at der på bedriften måske produceres 
grovfoder samtidig med den specialiserede 
korndyrkning, illustrerer resultaterne, at der er 
grund til yderligere at fokusere på muligheder 
for forbedret næringsstofhusholdning i den 
økologiske produktion. 
 
Som nævnt er mælkeproduktionen pr. ha 
imidlertid lavere ved økologisk produktion 
end ved konventionel mælkeproduktion, og 
det er derfor relevant at spørge, hvilken miljø-
belastning, der er forbundet med produktion 
af  en given mængde mælk. Her er en hen-
sigtsmæssig metode at gennemføre en livscy-
klusvurdering, da miljøbelastningen kan ud-
trykkes pr. kg mælk. Her tages også højde for 
miljøeffekter knyttet til forbrug af  hjælpestof-
fer, herunder importeret foder samt f.eks. 
energiforbrug på bedriften. I tabel 4.4 er vist 
nogle effekter i denne sammenhæng. 
 
Økologisk mælk er forbundet med en lidt la-
vere drivhusgasudledning, forsuringseffekt og 
en væsentlig lavere eutroficering. Omvendt er 
der en højere effekt på smogdannelse – relate-
ret til et højere forbrug af  trækkraft og en 
større arealanvendelse. Effekterne afhænger 
dog af  produktionens indretning. Tilsvarende 
hollandske undersøgelser (Thomassen et al., 
2008) viser således uændret drivhusgasemissi-

on og en højere forsuring ved økologisk pro-
duktion, mens eutrofieringen ligesom under 
danske forhold er lavere ved økologisk pro-
duktion. 
 
I forhold til aktuelle miljøtemaer er effekterne 
positive for økologisk produktion. Omvendt 
må der formodes at komme større fokus på 
arealbeslaglæggelsen som følge af  efterspørg-
sel af  areal til bl.a. bioenergi. Ultimativt bety-
der det højere arealkrav et større pres på det 
globale arealforbrug, herunder presset på 
regnskoven og tab af  biodiversitet forbundet 
hermed. 
 
Til gengæld er der i livscyklusvurderingen af  
metodiske årsager ikke medtaget aspekter af  
biodiversitet og pesticidforbrug på bedrifter-
ne. Sidstnævnte er oplagt i favør for økologi. 
Derimod er det uklart, om økologiens pres på 
jordressourcer for så vidt angår biodiversitet 
opvejes af  forskelle i aktuel biodiversitet på 
bedrifterne. 
 
Herudover er arealanvendelsen på økologiske 
malkekvægbrug sammenlignet med konventi-
onelle malkekvægbrug især karakteriseret ved 
en større andel græs i sædskiftet (ca. 50% ver-
sus 28%) og en lavere andel majs (8% versus 
24%), Kristensen (2006) . Det må forudses, at 
denne forskel forøges, hvilket umiddelbart 
vurderet betyder, at forskellen i miljøbelast-
ning fortsat vil være der. 

 
 
Tabel 4.4 Miljøbelastning ved produktion af økologisk og konventionel mælk, pr. kg mælk1) 

Effektiv kategori Økologisk Konventionel 
Drivhusgas, kg CO2 ækv. 0,904 0,998 
Forsuring, g SO2 ækv. 8,97 10,9 
Næringsstofbelastning, g NO3 ækv. 29,2 50,6 
Smog, g ethene ækv. 0,336 0,299 
Arealforbrug, m2 2,14 1,57 
1) LCAfood.dk: http://www.lcafood.dk 
2) Thomassen et al., 2008 
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Husdyrvelfærd 
 
Som tidligere omtalt har de økologiske malke-
køer generelt en lidt lavere ydelse end de kon-
ventionelle. Forskellen antages at skyldes for-
skelle i foderforsyning og siger ikke noget om 
forskelle i husdyrvelfærden mellem de to sy-
stemer. I modsætning til konventionel mælke-
produktion er der i økologisk mælkeprodukti-
on krav om afgræsning. Da en faldende andel 
af  konventionelle køer kommer på græs, kan 
det være relevant at hæfte sig ved dyrevelfærd 
i relation til afgræsning. Køer på græs har bed-
re plads, får mere motion og har generelt et 
godt og skridsikkert liggeunderlag (Krohn et 
al., 2006). Det er alt sammen forhold, der er 
positive for dyrevelfærden.  
 
Dyrenes sundhedstilstand er et vigtigt element 
i husdyrvelfærd. Thamsborg et al. (2004) fin-
der, at sundhedstilstanden i økologiske besæt-
ninger ikke generelt adskiller sig fra konventi-
onelle besætninger hvad angår mastitis, lami-
nitis, stofskiftesygdomme og parasitinfektio-
ner. Den mest almindelige sygdom hos såvel 
konventionelle som økologiske køer er masti-
tis. Specielt for Danmark fandt Bennedsgård 
et al. (2003) dog, at mastitisforekomsten var 
lav i "gamle" økologiske besætninger, hvor-
imod nye økologiske malkekvægsbesætninger 
havde samme niveau som konventionelle mal-
kekvægsbesætninger. Andre sygdomme, som 
metaboliske lidelser, var på et lavere niveau i 
økologiske end i konventionelle malkekvægs-
besætninger (Bennedsgaard et al., 2003).   
 
En større epidemiologisk undersøgelse af  
dødelighed blandt køer i Danmark viste, at 
dødeligheden var signifikant lavere i økologi-
ske sammenlignet med konventionelle malke-
kvægsbesætninger (Thomsen et al., 2006).  
 
Ved økologisk produktion er der særlige regler 
for kalve, som har betydning for dyrevelfær-
den. Økologiske kalve skal gå sammen med 

moderen i 24 timer, skal have komælk indtil 
tre måneder, skal have adgang til at sutte og 
skal gå i grupper fra ottedagesalderen. Opgø-
relser af  kalvedødeligheden i konventionelle 
og økologiske malkekvægsbesætninger viser 
imidlertid, at der er en højere kalvedødelighed 
i de økologiske sammenlignet med de konven-
tionelle besætninger. I 2006 var dødeligheden 
for levendefødte og indtil 30 dage 6,0 og 5,1% 
hos henholdsvis økologiske og konventionelle 
kalve (Skjøth & Fisker, 2007). 
 
En medvirkende årsag kan være det forhold, 
at økologiske kalve skal på græs ved tremåne-
dersalderen, hvor der ofte ses coccidiose, hvis 
kalvefolde bruges flere år i træk (Nielsen et al., 
2003a). 
 
 
Produktkvalitet 
 
Den ernæringsmæssige mælkekvalitet, der op-
nås, er i høj grad en effekt af  de specifikke 
fodringsbetingelser. Kouba (2003) konklude-
rede i et review, at der ikke var dokumentation 
for konsistente forskelle i smags- og ernæ-
ringsmæssig kvalitet mellem økologiske og 
konventionelle produkter. 
 
I konkrete situationer kan der dog observeres 
forskelle. F.eks. fandt Nielsen et al. (2004) at 
der i Danmark var et højere indhold af  vita-
min E i økologisk tankmælk sammenlignet 
med konventionel mælk – undtagen de to 
sommermåneder juli og august – på trods af, 
at der i økologisk produktion anvendes min-
dre tilskud af  E-vitamin. Ligeledes fandt Pu-
rup et al. (2005), at økologisk mælk havde et 
højere indhold af  phytoøstrogener, der måske 
har gavnlig betydning i relation til den huma-
ne sundhed.  
 
Begge de nævnte effekter er sandsynligvis 
knyttet til den udstrakte anvendelse af  bælg-
planteafgrøder i økologisk mælkeproduktion. 
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Selv om sådanne effekter i givet fald ikke er 
eksklusive for økologisk produktion, er det 
alligevel eksempler på effekter, der kan erken-
des på stor skala som et resultat af  særkendet 
ved økologisk produktion.  
 
 
Troværdighed, udviklingsmuligheder og 
dilemmaer 
 
Miljø- og husdyrvelfærd er vigtige elementer i 
produktionens troværdighed. Der indgår dog 
også andre aspekter her.  
 
Kun en lille del af  tyrekalvene, der fødes på 
de økologiske malkekvægsbedrifter, færdigfe-
des under økologiske forhold. I stedet sælges 
kalvene til konventionel opdrætning, og i nog-
le tilfælde aflives kalvene umiddelbart efter 
fødslen. Mens der fødes ca. 23.000 tyrekalve i 
økologiske malkekvægsbesætninger slagtes 
kun 2.500 (10%) som økologiske (Klemmen-
sen, 2008). Et andet aspekt er mælkeprodukti-
onens afhængighed af  konventionel halm, 

primært til brug for strøelse. Kyed et al. 
(2006) estimerer, at økologiske kvægbrugere 
har behov for import af  ca. 6.700 ton halm, 
hvoraf  den altovervejende del må forventes at 
stamme fra konventionel produktion. I boks 
4.1 er sammenfattes nogle centrale muligheder 
og barrierer for udvikling af  den økologiske 
mælkeproduktion. 
 
De teknisk-biologiske barrierer for fortsat 
udvikling af  den økologiske mælkeproduktion 
er begrænsede, og produktionsformen repræ-
senterer en oplagt mulighed for en mere mil-
jøvenlig mælkeproduktion. Dilemmaerne 
knytter sig især til anvendelse af  tyrekalve til 
opdrætning uden for det økologiske system og 
til afhængigheden af  konventionel halm. Her-
til kommer måske et pres for at praktisere 
mindre afgræsning som følge af  større besæt-
ninger. På disse punkter er der behov for øget 
opmærksomhed for at understøtte produktio-
nens udvikling. Tilsvarende er der behov for 
øget fokus på opdrættets sundhedstilstand og 
et hensigtsmæssigt græsningsmanagement. 

 
 

Muligheder 
• Høj teknisk effektivitet giver en god konkurrencedygtighed ved en endog meget begrænset merpris 

på mælk 
• Lavere miljøbelastning pr. ha og pr. kg mælk (ekskl. arealforbrug) – også fremover – end ved kon-

ventionel produktion 
• Dyrevelfærdsparadokser er overkommelige 
• Passer godt ind i hovedstrømsstrategi og som politisk miljøvirkemiddel 
 
Barrierer 
• Interessen for omlægning blandt konventionelle mælkeproducenter er lille 
 
Dilemmaer 
• Udvikling i retning af stadig større besætninger vil måske betyde "afgræsningsminimering" og der-

med mindre forskel til konventionel produktion 
• Den høje andel af "produktionsbetinget" mastitis er måske ikke acceptabel på længere sigt, selv 

om det ikke adskiller sig fra den konventionelle produktion 
• Der er behov for at finde løsninger på en hensigtsmæssig anvendelse af tyrekalve  
• Brugen af konventionelt produceret halm 

 
Boks 4.1 Muligheder, barrierer og dilemmaer – økologisk mælkeproduktion 
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Selvom der er en veldokumenteret økonomisk 
fordel ved økologisk frem for konventionel 
mælkeproduktion, viser de seneste initiativer 
fra Arla, at der kun er en meget behersket in-
teresse for at skifte til økologisk produktion. 
Der kan være mange årsager hertil, men en 
mulighed er, at producenterne måske er skep-
tiske over for, om det under økologiske pro-
duktionsforhold vil være muligt at "følge 
med" strukturudviklingen. 
 
 
4.4 Økologisk svineproduktion 
Struktur, omfang og teknisk effektivitet 
 
Udviklingen i økologisk svineproduktion har 
været meget dynamisk/svingende. På det al-
lerseneste ses dog en markant udvidelse af  
produktionen fra 2005 til 2006 (figur 4.3). 
 
Ikke desto mindre udgør den økologiske svi-
neproduktion en meget lille del af  den samle-
de svineproduktion, og en langt mindre andel 
af  økologiske bedrifter har svineproduktion 
end det er tilfældet blandt konventionelt drev-
ne bedrifter. Tilsvarende "underudvikling" ses 
i England og Tyskland, hvor det i England i 
1999 kun var ca. 2% af  de økologiske bedrif-
ter, der havde svineproduktion, og hvor ande-
len af  økologiske slagtesvin i Tyskland er 
estimeret til ¼% af  den samlede svineproduk-
tion (ADAS, 1999; Willer et al., 2002). 
 
Det er nærliggende at forbinde det ringe om-
fang af  økologisk svineproduktion med det 
forhold, at den økologiske svineproduktions 
indretning (modsat f.eks. mælkeproduktionen) 

adskiller sig markant fra den konventionelle 
produktion. Dels er der kravet om, at svinene 
skal have adgang til græsning i mindst 150 
dage, selvom slagtesvin dog kan holdes i stal-
de, hvor der er adgang til et – om end meget 
begrænset – udeareal. Dels er pladskravene til 
slagtesvin væsentlig større end for konventio-
nel produktion, typisk 2,3 m2 inkl. udeareal 
mod ca. 1 m2, hvilket betyder væsentlig større 
staldomkostninger i den økologiske slagtesvi-
neproduktion. Endelig er der kravet om, at 
fravænningen tidligst sker ved syv uger i den 
økologiske produktion.  
 
Der er kun i begrænset omfang lavet sammen-
lignende undersøgelser af  de opnåede pro-
duktionsresultater ved økologisk og konventi-
onel produktion. Sikkert er det dog, at der 
typisk fravænnes færre grise pr. årsso ved øko-
logisk produktion, primært som følge den 
højere fravænningsalder. Larsen & Kongsted 
(2000) samt Strudsholm (2004) fandt således 
ved feltstudier, at der fravænnedes 18,7 grise 
pr. årsso, hvilket er væsentlig lavere end ved 
konventionel produktion. Tilvæksten hos slag-
tesvin er derimod ikke nødvendigvis forskellig 
fra konventionel produktion. Højere fravæn-
ningsalder samt mere plads er forhold, der 
begunstiger tilvæksten, mens der omvendt kan 
være situationer, hvor foderoptimeringen bli-
ver vanskeligere ved økologisk produktion. 
Sidstnævnte betyder også, at foderforbruget 
pr. kg tilvækst typisk vil være måske 5% høje-
re ved økologisk produktion (Halberg et al. 
(2008). Ligeledes vurderes foderforbruget til 
søerne at være højere. 

 
De tekniske resultater sammen med højere 
staldomkostninger betyder, at den økologiske 
produktion kræver en betydelig merpris for 
slagtesvinene. Tvedegaard (2005) fandt såle-
des, at den nødvendige afregning for økologi-

ske slagtesvin, for at opnå en økonomisk bæ-
redygtig produktion, var fra 14,50 kr. til 19,00 
kr. pr. kg slagtevægt ved en variation i indsats-
faktorer fra 120-170 kr./100 kg foder, fra 135-
155 kr./arbejdstime og fra 90.000 til 150.000 
kr./ha jord. 
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Figur 4.3 Udvikling i økologisk sohold og slagtesvineproduktion, Plantedirektoratet/Dansk Landbrug, 2007 

 
 
Kledal (2007) har netop gennemført en analy-
se af  den danske økologiske svineproduktion. 
Fra 2005 til 2007, hvor der generelt blev ob-

serveret en øget produktion, er der sket en 
forskydning i bedriftsstrukturen (figur 4.4). 
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Figur 4.4 Udvikling i type og antal økologiske svinebedrifter samt deres andel af produktionen fra 2005 (til 
venstre) til 2007 (til højre), Kledal 2007 
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Antallet af  fuldtidsbedrifter er øget med 40%, 
og andelen af  grise, der produceres på fuld-
tidsbedrifter, er øget fra 59% til 67%, heraf  
46% der produceres i besætningsstørrelser 
over 200 søer. Samtidig er der dog sket en 
vækst i den andel, der produceres hos hobby-
landmænd (<40 søer). En analyse af  de aktu-
elle investeringer indikerede, at væksten blandt 
økologiske svineproducenter var højest i be-
drifter med mere end 200 søer, og at disse 
derfor fremover vil repræsentere en endnu 
større del af  produktionen. 
 
Sammenfattende må det vurderes, at selv om 
der sker en professionalisering af  den økolo-
giske svineproduktion, hvor størstedelen af  de 
økologiske svin fremover vil blive produceret 
på relativt store bedrifter, vil der stadig være 
behov for en betydelig merpris for slagtesvi-
nene. 
 
 
Miljøeffekter 
 
Som nævnt adskiller den økologiske svinepro-
duktion sig markant fra den konventionelle, 
hvilket i høj grad kan påvirke de direkte miljø-
effekter på bedriften. To centrale områder er 
• at søerne normalt holdes på friland 
• at slagtesvinene opstaldes, men har adgang 

til et udeareal, og en større andel opdrættes 
på dybstrøelse 

 
Et af  aspekterne ved hold af  søer på friland 
under intensive produktionsforhold er den 
betydelige udskillelse af  N og P i gødningen. 
Regler for frilandssohold foreskriver, at der 
højst må være en dyretæthed svarende til en 
forventet N-udskillelse på 140 kg N/ha ab dyr 
pr. år, eller højst 280 kg N/ha hvert andet år, 
idet det så forudsættes, at der ikke gødes med 
anden gødning, og at der dyrkes en kvælstof-
krævende afgrøde over denne toårsperiode. 
Af  praktiske årsager anvendes ofte den høje 
belægningsgrad hvert andet år.  

I bedriftsundersøgelser på tre økologiske svi-
nebedrifter over to år fandt Larsen et al. 
(2000), at N overskuddet (=N ab dyr) variere-
de fra 330-650 kg N/ha/år for de arealer, der 
blev anvendt til afgræsning. Årsagen hertil er 
især, at dels er foderforbruget pr. so ved fri-
landssohold højere end ved konventionel pro-
duktion (der var udgangspunktet for bereg-
ning af  den forventede N-udskillelse), og dels 
er N-indholdet i foderet ofte højere.  
 
I en nyere undersøgelse fandt Eriksen et al. 
(2006) et N-overskud på ca. 560 kg N/ha i 
farefolde og ca. 175 kg N/ha i drægtigheds-
folde. Disse to foldtyper udgør hver ca. 50% 
af  arealet, hvilket resulterer i et N-overskud 
på ca. 370 kg N/ha anvendt areal. Dette inde-
bærer klart en stor risiko for udvaskning af  N 
fra arealet. Eriksen et al. (2002) fandt således, 
at 16-35% af  N-overskuddet i farefolde måtte 
anses at tabes ved udvaskning og ca. 13% ved 
NH3-fordampning. Overføres tallene til før-
omtalte N-overskud på ca. 370 kg N/ha, be-
tyder det en udvaskning af  kvælstof  på mel-
lem 60 og 130 kg N/ha, og en ammoniakfor-
dampning på ca. 50 kg N/ha i det år, det an-
vendes til svinehold. 
 
I praksis vil heltidsbedrifterne have en ret in-
tensiv udnyttelse af  arealet. Antages 80% af  
arealet at indgå i et svinesædskifte med fri-
landssøer hvert andet år kan det skønnes, at 
udvaskningen på de 40% af  arealet udgør ca. 
100 kg N/ha (mellem 60 og 130 kg N) og på 
de resterende 60% af  arealet ca. 50 kg N/ha . 
Det giver en samlet udvaskning på ca. 70 kg 
N/ha. Dette er et højere niveau end der typisk 
ses ved konventionel svineproduktion og 
planteavl, men sammenligneligt med det ni-
veau, der ses ved konventionel mælkeproduk-
tion. 
 
Halberg et al. (2008) modellerede miljøeffek-
terne ved økologisk svineproduktion for en 
bedrift som helhed med søer og slagtesvin ved 
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en dyretæthed på 1,0 DE/ha, der jævnfør 
Tvedegaard (2005) er en hensigtsmæssig be-
lægningsgrad i en situation, hvor der satses på 
100% økologisk foder og ingen import af  
husdyrgødning. Halberg et al. (2008) fandt, at 
udvaskningen i denne situation var 46 kg 
N/ha og altså ikke meget forskellig fra anden 
økologisk husdyrproduktion. 
 
Der er tilsvarende lavet en livscyklusvurdering 
baseret på ovennævnte model. Resultaterne er 
vist i tabel 4.5 sammenholdt med en miljø-
vurdering af  en typisk dansk svineproduktion. 
 
Den økologiske produktion er især forbundet 
med et højere bidrag til forsuring som følge af  
en højere ammoniakfordampning fra mark og 

fra åbne flader på slagtesvinenes udeareal. 
Endvidere er der et højt bidrag til eutrofiering, 
primært som følge af  N-udvaskningen, som 
er vanskeligere at styre i økologisk produktion. 
 
Der er kun en lille forskel i bidraget til global 
opvarmning, hvor det reelt kan skønnes, at 
den økologiske produktionsform overvurde-
rer CO2-bidraget, idet den højere andel af  
græs i arealanvendelse betyder en CO2-
oplagring, hvilket ikke er medtaget i modelbe-
regningen. 
 
De vigtigste miljøtemaer for den økologiske 
produktion er således NH3 fordampning og 
udvaskning. 

 
 
Tabel 4.5 Livscyklusvurdering af henholdsvis økologisk og konventionel svineproduktion, pr. kg levende 

vægt ab gård 

 Økologisk1) Konventionel2)

 Søer på 
friland, 

slagtesvin 
på stald 

Alle dyr 
på friland 

Enhedsstikoncept friland.  
Delvis overdækket 
dybstrøelsesleje og  

foderplads 

 

Arealanvendelse     

Græsareal, %  12  48  11  

Korn efter græs, %  12  52  11  

Andre afgrøder, %  76    78  

Udvaskning, kg pr. ha  46  80  53  

Pr. kg levende vægt ab gård       

Global opvarmning, kg CO2 eq.  2,9  3,3  2,8  2,7 

Eutrofiering, g NO3 eq.  269  381  270  229 

Forsuring, g SO2 eq.  57  61  51  43 

Arealforbrug, m2  6,9  9,2  8,5  6,9 
 

1)Efter Halberg et al., 2008 
2)Efter Dalgaard et al.,(2007 
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Husdyrvelfærd 
 
Den økologiske produktionsform understøt-
ter på flere måder en bedre husdyrvelfærd 
sammenlignet med konventionel produktion. 
Det gælder især muligheden for i højere grad 
at udøve en naturlig adfærd, herunder 
• Typisk hold af  søer på friland, hvor soen 

har rigelig plads og mulighed for redebyg-
ning 

• Højere fravænningsalder for smågrisene 
• Større areal hos slagtesvinene 
• Ingen halekupering 
• Adgang til grovfoder året rundt 
 
I Danmark holdes søerne typisk på friland 
året rundt, dels af  praktiske årsager, og dels er 
det en del af  produktionskonceptet for "Fri-
land", der aftager langt den største del af  gri-
sene, at faringer skal foregå i farehytter på 
friland.  
 
Hvorvidt der faktisk opnås en god husdyrvel-
færd afhænger dog i høj grad af  den aktuelle 
driftsledelse for produktionen. 
 
Sundhedsstilstanden er også et væsentligt ele-
ment i husdyrvelfærden. En spørgeundersø-
gelse blandt nordeuropæiske økologiske so-
besætninger viste, at 50% af  besætningerne 
havde problemer med pattegrisedødelighed, 
47% havde problemer med luftvejsinfektioner 
og 25% havde problemer med fravænningsdi-
arre (Bonde & Sørensen, 2006).  
 
Hovedkonklusionen af  et større komparativt 
studium af  sundhedstilstanden hos danske 
konventionelle og økologiske slagtesvin var, at 
sundhedstilstanden var forskellig i de to sy-
stemer, og at der var store besætningsforskelle 
inden for begge systemer. Generelt havde 
konventionelle grise flere brysthindear som 
indikator på flere luftvejslidelser. Økologiske 
grise havde til gengæld markant flere lever-
pletter, hvilket indikerer en højere forekomst 

af  indvoldsorm. Resultater fra kødkontrollen 
viste, at økologiske grise havde markant færre 
sygdomsbemærkninger end konventionelle 
grise (26 vs. 35%) (Bonde et al., 2006).  
 
Kliniske undersøgelser af  slagtesvin viste, at 
der var markant flere utrivelige økologiske 
grise end konventionelle grise. Derimod havde 
de konventionelle grise væsentligt flere hudlæ-
sioner (Bonde et al., 2006).  
 
Registrering af  dødelighed viste den samme 
gennemsnitlige dødelighed i de to systemer 
(4,3%), medens antibiotikaforbruget var fire 
gange så højt i konventionelle som i økologi-
ske besætninger (Hegelund et al., 2006) (tabel 
4.6). 
 
Strudsholm (2004) fandt, at der hos økologi-
ske slagtesvin kun var 0,2% med halebidsin-
fektion, hvilket er væsentlig mindre end der 
typisk ses hos konventionelle slagtesvin. De 
bedre rammer for slagtesvinene ved økologisk 
produktion muliggør således slagtesvinepro-
duktion uden halekupering, og med kun få 
problemer relateret hertil  
 
Sammenligninger af  forekomsten af  Salmo-
nellabakterier i gødningen fra konventionelle 
og økologiske grise viste en tendens til, at de 
økologiske slagtesvin udskilte færre bakterier 
(Bonde & Sørensen, 2007). I samme undersø-
gelse blev der målt antistoffer i kødsaft som 
indikator for, om dyrene i løbet af  livet havde 
mødt salmonellabakterier. Der var en tendens 
til, at der blandt økologiske svin var en højere 
frekvens med forhøjet indhold af  antistoffer 
end blandt konventionelle svin. En sammen-
stilling af  disse resultater viste, at medens der 
var en god sammenhæng mellem konventio-
nelle grise med positiv immunrespons og gød-
ningsudskillelse, så var der ikke en tilsvarende 
sammenhæng hos økologiske grise. Dette kan 
indikere, at økologiske grise generelt har et 
bedre immunforsvar end konventionelle grise. 
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Tabel 4.6  Sundhedstilstand i økologisk svineproduktion sammenlignet med konventionel indendørspro-
duktion (Bonde et al., 2006, Hegelund et al., 2006) 

System Sygdomsfrekvens 
hos slagtesvin 

% grise med bemærk-
ninger på slagteriet Dødelighed, % 

Økologisk svineproduktion 3,6 25 3,9 
Konventionel indendørs svineproduktion 3,6 35 5,4 
 
 
Produktkvalitet 
 
Ofte ses i praksis lidt lavere kødprocent i slag-
tekroppen ved økologisk produktion. Struds-
holm (2004) fandt således en kødprocent på 
gennemsnitlig 58,9 for 42.000 økologiske slag-
tesvin i perioden 2000-2003 – varierende mel-
lem besætninger fra 57,0 til 60,5. Typisk ses en 
kødprocent på gennemsnitlig godt 60% for 
konventionel produktion. 
 
Hvad angår kødkvalitet, herunder især mør-
hed, er der under forsøgsmæssige betingelser 
fundet varierende resultater. Hansen et al. 
(2001) fandt således kun meget små forskelle 
mellem konventionel og økologisk fodrede 
grise, der fodres efter ædelyst (tabel 4.7). Hvis 

de økologiske grise blev fodret restriktivt, re-
duceredes mørhed og intramuskulært fedt. I 
forsøget bestod "økologisk foder" for ca. 80% 
vedkommende af  økologiske fodermidler, jf. 
regelsættet på det tidspunkt. 
Søltoft-Jensen (2007) fandt en lavere tilvækst 
ved økologisk fodring og en reduceret mørhed 
i kødet, mest udtalt ved 100% økologisk fod-
ring (tabel 4.7). 
 
I forhold til at holde slagtesvinene på stald 
eller græs fandt Oksbjerg et al. (2005) ingen 
forskel i mørhed og farve, når svinene blev 
fodret efter ædelyst. Ved restriktiv fodring var 
tilvækst, mørhed og farve markant reduceret. 
 

 
 
Tabel 4.7 Tilvækst, slagte- og kødkvalitet i forskellige undersøgelser – slagtevægt ca. 100 kg 

 Daglig 
tilvækst, g

Kød- 
procent

Mørhed  
(relativ inden 

for forsøg) 

Andel  
polyumættet 

fedt, % 

Vitamin E 
mg/kg 

a:  Hansen et al. (2001)      
 Konventionel, ad libitum 999 60,6 100 14 3,13 
 Økologisk, ad libitum 935 60,4 99 15 3,15 
 Økologisk, restriktivt 728 61,6 86 18 2,81 
b: Søltoft-Jensen (2007)      
 Konventionel 810 - 100   
 80% økologisk foder  757 - 75   
 100% økologisk foder 730 - 63   
c: Oksbjerg et al. (2005) 

Strudsholm & Hermansen (2005) 
     

 Økologisk "stald ", ad libitum 767 57,5 100 17 2,5 
 Økologisk, græs, ad libitum 739 59,8 100 19 2,7 
 Økologisk  "stald, ad libitum1)  

(80-100 kg) 
 

673 
 

60,4 
 

90 
 

23 
 

2,6 
 Økologisk, græs, restriktivt 632 61,9 90 24 2,7 

1) På græs – restriktivt fodret fra fravænning til ca. 80 kg, herefter ad libitum på stald 
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Sammenfattende er der ikke nødvendigvis 
forskel i tilvækst og mørhed mellem konven-
tionel og økologisk produktion eller om de 
økologiske grise opfodres på stald eller på 
græs, men der ses en højere kødprocent, når 
grisene er på græs. I praksis ses dog ofte en 
reduceret tilvækst og følgelig også en mindre 
mørhed hos økologiske grise sammenlignet 
med konventionelle.  
 
 
Troværdighed, udviklingsmuligheder og 
dilemmaer 
 
Miljø- og husdyrvelfærd er vigtige elementer i 
produktionens troværdighed. Som det er vist, 
bidrager økologisk svineproduktion – regnet 
pr. kg svinekød – i højere grad til miljøbelast-
ningen end konventionel svineproduktion, 
både i forhold til forsuring, eutrofiering og 
global opvarmning. Der er et klart behov for 
at finde løsninger hertil. En del af  problemet 
er, at svineproduktionen gennemføres med en 
relativ høj belægningsgrad (på friland), hvor-
ved N-husholdningen vanskeliggøres. Det er 
vist, at i hvert fald drægtige søer er i stand til 
at udnytte en væsentlig mængde grovfoder, 
men potentialet for at optimere fodringen ud 
fra en miljøsynsvinkel (N&P) er ikke udnyttet. 

Herudover bliver det sandsynligvis nødven-
digt at planlægge med en meget lavere belæg-
ningsgrad end i dag eller – uden for vækstsæ-
sonen – i højere grad at holde svinene på stald 
eller på befæstede arealer, hvor gødningen kan 
opsamles. 
På det dyrevelfærdsmæssige område har den 
økologiske produktion som nævnt en række 
styrkepunkter. På den anden side er der en 
række forhold, der kan stilles spørgsmål ved. 
Ofte næseringes søerne for at reducere op-
rodning af  græsarealet, idet oprodningen øger 
risikoen for kvælstofudvaskning som følge af  
et mindre græsdække og græsvækst. Men gen-
nem næseringningen hindres udfoldelsen af  
svinenes naturlige behov for rodeadfærd.  
 
Ligeledes holdes slagtesvinene ofte i stalde 
med adgang til et meget begrænset beton 
udeareal, hvor der i høj grad kan stilles 
spørgsmålstegn ved, om svinenes mulighed 
for udfoldelse af  naturlig adfærd tilgodeses 
tilstrækkeligt, og om det er i overensstemmel-
se med forbrugernes forventninger til produk-
tionen. 
 
I boks 4.2 er skitseret nogle af  de centrale 
barrierer og dilemmaer. 
 

 
 

Barrierer 
• Økonomisk konkurrenceevne kræver en høj merafregning 
• Miljøeffekter, især NH3 fordampning og N-udvaskning 
• Meget stort spring for konventionelle svineproducenter at ændre til økologisk produktionsform på 

grund af produktionens forskellighed fra konventionel produktion 
 
Dilemmaer 
• Slagtesvin med begrænset udeareal 
• Dyrevelfærd vs. næringsstofhusholdning ved hold på friland  
 
Muligheder 
• Bevare, udnytte og profilere systemforskelle, der kan begrunde merpris 
• Reduktion af miljøeffekter gennem tilpasning af produktionsmetoderne 

 

Boks 4.2 Barrierer, dilemmaer og muligheder – økologiske svineproduktion 
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Der er behov for en høj merafregning for at 
produktionen er lønsom, men produktkvalite-
ten er ikke væsentlig forskellig fra konventio-
nelt svinekød. Derfor er det vigtigt, at de dy-
revelfærdsmæssige fordele fastholdes eller 
udbygges, og at der bliver øget fokus på miljø-
problematikken. Det kan endvidere overvejes 
at undersøge en udviklingsvej, hvor produktet 
ikke er direkte sammenligneligt med konven-
tionel svinekød – og dermed ikke direkte 
konkurrerer hermed. 
 
Elementerne heri kan være: 
• diversificeret produktion – anderledes ge-

notyper og slagtevægt 
• en bedre integrering i den samlede arealan-

vendelse, hvor en betydelig del af  foderet 
kan "hentes" af  grisene selv, bl.a. ved at 
udnytte inklinationen for rodeadfærd – dvs. 
at rodeadfærden bliver en ressource i stedet 
for et "uønsket" træk. 

 
 
4.5 Økologisk oksekød 
Struktur og teknisk effektivitet 
 
Tilførslen til slagterierne og forbruget af  øko-
logiske oksekødsprodukter i Danmark har et 
væsentligt lavere omfang, end det skulle for-
ventes ud fra andelen af  økologisk kvæg i pri-
mærproduktionen, fordi en betydelig del af  de 
økologisk fødte tyrekalve opfedes og slagtes 
konventionelt. I 2006 blev der således kun 
slagtet 17.300 stk. økologisk kvæg (ekskl. 
hjemmeslagtninger) (Anonym, 2007a), mens 
der var 53.125 malkekøer og 7.183 ammekøer 
på de økologiske bedrifter (Plantedirektoratet, 
2007). Ved normale reproduktions- og ud-
skiftningsforhold burde der have været en 
fraførsel fra bedrifterne på omkring 50.000 
dyr til levebrug og slagtning i stedet for de her 
registrerede 17.000. 
 

Det skønnes, at den minimale produktion af  
økologisk oksekød hænger sammen med en 
meget dårlig økonomi i produktionen. 
 
Oksekødet stammer fra to hovedgrupper: 1) 
hundyr som typisk er udsætterdyr fra malke- 
og ammekoholdet og 2) handyr. Potentialet i 
de to grupper er nogenlunde ens i antal og kg.  
I den første gruppe vil der foruden udsætter-
køer være en mindre andel af  kvier, som ikke 
indsættes i koholdet, f.eks. på grund af  repro-
duktionsproblemer. Typisk for dyrene i denne 
gruppe er, at hovedformålet ikke er kødpro-
duktion, hvorfor slagtetidspunktet ofte er be-
stemt at andre forhold end optimering af  
kødkvaliteten. Ud fra erfaringer i den konven-
tionelle produktion vil færdigfedning af  ud-
sætterkøer ofte ikke være økonomisk konkur-
rence dygtig over for mælkeproduktion. En 
del af  udsætterkøerne vil imidlertid have en 
høj tilvækstevne og en stor marginal værditil-
vækst ved slutfedning, evt. på græs (Vester-
gaard, 2000).  
 
I handyrgruppen er den typiske økologiske 
produktion baseret på stude, som slagtes ved 
24-26 måneder, mens kalve (6 mdr. ved slagt-
ning) og intensiv tyreproduktion (10-14 mdr.) 
er mest udbredt i den konventionelle produk-
tion. De tre produkter giver markant forskelli-
ge kødkvaliteter og opskæringsmuligheder og 
stiller forskellige krav til fodring og opstald-
ning. Studeproduktionen er den mindst inten-
sive og kan udnytte store mængder grovfoder, 
mens specielt kalveproduktionen kræver en 
høj daglig tilvækst og derfor en fodring base-
ret på koncentreret foder. Fælles for de tre 
produkter er, at de alle kan optimeres med 
fokus på kødets værditilvækst.  
 
Nielsen og Thamsborg (2002) lavede en op-
summering omkring økologisk oksekødspro-
duktion baseret på spørgeskemaundersøgelse 
blandt økologiske mælke- og planteproducen-
ter. Heraf  fremgår det, at en overvejende del 
af  producenterne ønskede at producere øko-
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logisk oksekød; men forventet dårlig økono-
mi, mangel på foder eller mangel på staldplad-
ser angives som væsentligt begrænsende for-
hold.  
 
Forventningerne til et dårligt økonomisk re-
sultat i forhold til andre økologiske produkti-
onsformer understøttes af  modelberegninger 
(Nielsen et al., 2003b; Andersen et al, 2002; 
Andersen et al., 2003), som viser et svagt posi-
tivt dækningsbidrag (DB) pr. stud eller beslag-
lagt areal afhængig af  de anvendte forudsæt-
ninger. I forhold til økologisk mælkeprodukti-
on er der således et væsentligt lavere DB pr. 
ha ved studeproduktion, og dermed en lavere 
indtjening, trods lavere kapacitetsomkostnin-
ger ved studeproduktionen. Ved mælkepro-
duktion anvendes der ca. en foderenhed (FE) 
pr. kg mælk (inkl. kød), mens der medgår ca. 
10 FE til at producere 1 kg tilvækst ved en 
ekstensiv studeproduktion, hvilket understre-
ger, at studeproduktion ved de nuværende 
afregningspriser ikke kan være konkurrence-
dygtig med mælk såfremt de to produktioner 
er baseret på stort set samme ressourcer. Så-
fremt studeproduktionen skal konkurrere med 
mælkeproduktionen kræver det derfor, at stu-
deproduktionen f.eks. baseres på fodermidler 
med væsentlig lavere omkostninger, som f.eks. 
afgræsning af  naturarealer. Alternativt at af-
regningsprisen til primærproducenten kan 
øges ved f.eks. at knytte merværdi begrundet i 
forbedret dyrevelfærd og miljø til det økologi-
ske oksekød i forhold til konventionelt.  
 
 
Miljøforhold  
 
Der er ikke lavet opgørelsen omkring nærings-
stofbalancerne på bedriftsniveau, men ud fra 
andre undersøgelser må det forventes at en 

ekstensiv studeproduktion baseret på en høj 
andel af  hjemmeavlede fodermidler, i forhold 
til den intensive konventionelle tyreproduk-
tion, vil give en mindre belastning med næ-
ringsstoffer i forhold til bedriftens areal. I 
forhold til andre økologiske produktionsfor-
mer må det antages at der vil være en let øget 
arealbelastning med kvælstof  idet udnyttelse 
af  kvælstof  i selve oksekødsproduktionen er 
lav sammenlignet med mælke- eller svinepro-
duktion. Hertil kommer, at ved studeproduk-
tion vil en betydelig del af  arealet være med 
kløvergræs, og dermed vil der tilføres kvæl-
stof  via fiksering.  
 
Ved vurdering i et livscykluserspektiv fandt 
Casey og Holden (2006) baseret på data fra 
konventionel irsk oksekødsproduktion den 
laveste udledning af  drivhusgas ved en inten-
siv studeproduktion i forhold til ekstensiv 
stude- eller intensiv tyreproduktion (tabel 4.8). 
Ved den intensive studeproduktion er det for-
udsat at dyrene slagtes direkte fra græs efter 
anden græsningssæson, hvilket forklarer den 
lille andel af  drivhusgasudledningen fra til-
skudsfoder. Der er en betydelig spredning på 
de estimerede effekter forårsaget af  usikker-
hed på både produktions- og emissionstallene. 
Som det ses, påvirker systemerne fordelingen 
mellem kilderne til udledning med en høj an-
del fra metan i det ekstensive system, med en 
stor optagelse af  grovfoder og en høj andel 
fra indkøbt tilskudsfoder i det intensive sy-
stem. 
 
Et ekstensivt system, som er det eneste reali-
stiske perspektiv for økologisk oksekødspro-
duktion, vil således være forbundet med en 
større drivhusgasudledning end for fødevarer, 
som det konkurrerer med. 
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Tabel 4.8 Estimeret udledning af drivhusgas ved produktion af et kg tilvækst i tre forskellige konventionel-
le oksekødssystemer (Casey & Holden, 2006) 

Produktionssystem Ekstensiv, stude Intensiv, stude Intensiv, tyre 
Afgangsvægt, kg 540 540 540 

- alder, dage 730 579 434 
 
Drivhusgas udledning, kg 
CO2 eq pr kg tilvækst 

   

Gennemsnit  9,06 7,17 7,56 
Variation 7,6-11,7 5,8-9,4 6,6-9,7 
Fordeling, %    
 Metan 47 44 28 
 Tilskudsfoder 17 8 35 
 Gødning 27 35 26 
 Energi 9 13 11 
 
 
Velfærd 
 
Selvom danske økologer generelt ikke opfatter 
kastration af  kalvene som problematisk (Niel-
sen & Thamsborg, 2002), så må det antages at 
have en negativ effekt for dyrenes velfærd 
(Nielsen & Thamsborg, 2005). Omvendt, når 
først kastrationen er overstået, angiver Nielsen 
& Thamsborg (2005), at studeproduktionen 
generelt giver en høj dyrevelfærd begrundet i 
ekstensiv fodring og afgræsning, men påpeger 
at forhold omkring parasitter, udnyttelse af  
marginalarealer og opdræt udendørs af  kalve 
kan være kritiske områder. 
 
 
Udviklingsmuligheder 
 
Ud fra ovenstående kan der peges på forskel-
lige tilpasninger i de nuværende systemer, som 
potentielt kan øge udbredelsen af  den økolo-
giske oksekødsproduktion. 
 
1) Anvendelse af  nye racekombinationer, evt. 

i kombination med kønssorteret sæd 
2) Systemer, der kombinerer udsætterkøer og 

tyrekalveproduktion 
3) Naturplejesystemer, herunder markedsfø-

ring 

Ad 1. Krydsning af  malkeracerne med kød-
kvæg vil øge tilvæksten og forbedre klassifice-
ringen af  studene. Blandt mælkeproducenter-
ne er der generelt en modvilje mod at anvende 
krydsning med kødkvæg, sandsynligvis pga. de 
reducerede muligheder for at sikre en genetisk 
fremgang for mælkeproduktion og mindre 
muligheder for udskiftning blandt malkekøer-
ne. For kødproducenterne kræver det desuden 
at kviekalvene skal indgå i produktionen. Så-
fremt der anvendes kønssorteret sæd, kvier af  
malkerace og tyre af  kødkvæg vil der kunne 
sikres en bedre overensstemmelse mellem 
ønskerne inden for de to produktionsformer. 
 
Ad 2. Pasning af  kalvene i mælkefodringspe-
rioden (0-3 mdr.) er fremhævet som en afgø-
rende forhindring i at få startet studeproduk-
tion hos producenter, der ikke er mælkepro-
ducenter (Anonym, 2007b). En produktion, 
som kombinerer slutfedning af  udsætterkøer 
med pasning af  kalvene i denne periode, kun-
ne være en mulighed. 
 
Ad 3. Der er i Danmark mange ha plejekræ-
vende naturarealer, hvor der kunne arbejdes 
med udvikling af  systemer, som ud over stu-
deproduktionen bidrager til naturpleje, og 
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som via fodringen giver kød med specifikke 
karakteristika.  
 

I boks 4.3 er resumeret de vigtigste barrierer, 
dilemmaer og muligheder i den økologiske 
oksekødsproduktion.

 
 

Barrierer 
• Lav konkurrenceevne over for mælk 
• Ingen synliggørelse over for forbrugere af effekter der kan begrunde markant merpris 
• Ekstensivt produceret oksekød – også økologisk, er forbundet med en høj CO2 belastning 

 
Dilemmaer 
• Fødte kalve fra den økologiske mælkeproduktion frasælges til konventionel produktion 
• Kastration 

 
Muligheder 
• Udnytte natur- og grøngødningsarealer 
• Tilbyde et produkt som adskiller sig fra konventionel som kan begrunde en merpris 

 

Boks 4.3 Barrierer, dilemmaer og muligheder – økologiske oksekødsproduktion 

 
 
4.6 Økologisk fjerkræproduktion 
Struktur og teknisk effektivitet 
 

For økologisk fjerkræproduktion ser ægpro-
duktionen ud til at have fundet et niveau på 
mellem 500.000 og 600.000 høner, mens slag-
tekyllingeproduktion siden 2002 er faldet mar-
kant og nu er næsten væk (figur 4.5). Med 
denne størrelse er Danmark det land med den 
største andel af  ægproduktionen som økolo-
gisk – ca. 15% – mens Østrig og Frankrig 
med de næststørste andele har ca. 3,5 og 2,1 
procent af  ægproduktionen som økologisk 
(Windhorst, 2005).  
 
Der er meget stor forskel i indretning af  den 
økologiske og den konventionelle ægproduk-
tion på grund af  forskellige krav vedrørende 
opstaldning, og de økologiske høners adgang 
til et udeareal. Effektivitetskontrollen (Det 
Danske Fjerkræraad, 2006) angiver besæt-
ningsstørrelse på ca. 16.000 høner ved kon-
ventionel produktion, ca. 4.600 ved økologi-
ske brune høner og ca. 6.600 ved økologiske 

hvide høner. Ved økologisk produktion er den 
maksimale holdstørrelse 3.000 høner (4.500 
høner i en overgangsperiode), men der holdes 
ofte flere hold pr. bedrift, så ved økologisk 
produktion er produktionen ofte organiseret i 
flere enheder, modsat den konventionelle æg-
produktion. Herudover har hønerne adgang 
til grovfoder ved økologisk produktion. 
 
Adgangen til udeareal og behov for produkti-
on af  grovfoder betyder, at den økologiske 
ægproducent har en væsentlig anderledes are-
alanvendelse end den konventionelle produ-
cent. Ved gældende harmoniregler kan hønse-
gården udgøre op til 20% af  en bedrifts areal. 
 
I tabel 4.9 er vist nogle produktionsresultater 
fra økologisk og konventionel produktion. 
 
Ægproduktionen pr. indsat høne er ca. 22% 
lavere, og foderforbruget pr. kg æg ca. 25% 
højere ved økologisk produktion sammenlig-
net med burproduktion. 
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Dækningsbidraget pr. indsat høne er klart hø-
jere ved økologisk produktion sammenlignet 
med konventionel produktion (tabel 4.9), pri-
mært fordi afregningsprisen ofte er næsten tre 

gange så høj som ved burægproduktion (14,97 
vs. 5,24 kr./kg i 2005; Det Danske Fjerkræ-
raad, 2006), mens foderet ofte kun er ca. 50% 
dyrere pr. kg. 
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Figur 4.5 Udviklingen i antal af æglæggere og slagtekyllinger 1990-2006, Plantedirektoratet 2007 

 

 

Tabel 4.9 Konsumægsproduktion, pr. indsat høne 1) 

Æg pr. indsat 
høne 

 Produk-
tions- 

længde  stk. kg 

Æglægnings-
procent  

Døde-
lighed, %

Foder,  
kg pr.  
kg æg 

Dæknings-
bidrag pr 
høne, kr. 

Bur, hvide 392 341 21,4 89  4,5 2,04  18,82 
Skrabehøner, brune 364 289 18,3 83  11,0 2,47  46,13 
Frilands, brune 336 262 16,4 81  8,2 2,57  56,14 
Økologiske, brune 336 256 15,9 80  11,9 2,75  96,89 
Økologiske, hvide 336 273 17,0 84  6,8 2,46  116,95 

1)Det danske Fjerkræraad, 2006 
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Omvendt er en staldplads dyrere. Det Danske 
Fjerkræraad (2006) angiver prisen på en øko-
logisk staldplads til 415 kr./høne (ved 3 x 
3.000 høner) mod 315 kr./høne ved etablering 
af  konventionel produktion baseret på beri-
gede bure (20.000 høner). 
 
Antages arbejdsforbruget at være dobbelt så 
højt pr. høne ved økologisk produktion, vil 
der dog stadig være grundlag for en højere 
afregning pr. time. 
 
 
Miljøeffekter 
 
Et vigtigt forhold her er næringsstofbelastnin-
gen i hønsegården. Hønsenes foder består 
altovervejende af  fodermidler – tilskudsfoder 
og grovfoder – der tilføres hønsehus og høn-
segård, og kun i meget begrænset omfang af  
foder, der vokser i hønsegården. Af  det kvæl-
stof  og fosfor, der er i foderet, genfindes un-
der økologiske produktionsforhold 25-30% af  
kvælstoffet og 12-15% af  fosforet i æggene 
(Hegelund et al., 2005). Resten afsættes som 
gødning i hønsehus og på udeareal. Hegelund 
et. al (2005) fandt i en undersøgelse af  tretten 
hold økologiske æglæggere i syv besætninger, 
at N og P ab dyr udgjorde ca. 950 kg N og 
240 kg P pr. 1.000 indsatte høner. 
 
Baseret på massebalancemålinger fra fjorten 
økologiske hønsehold fandt Kristensen 
(1998), at 49% af  det kvælstof  og 82% af  det 
fosfor, der kan beregnes udskilt fra hønsene 
(ab dyr), blev genfundet i den fjernede gød-
ning fra huset. Resten må anses for enten tabt 
(sandsynligvis i form af  luftformige N-tab) 
eller afsat i udearealet. Det er således betydeli-
ge mængder næringsstoffer, der cirkulerer i 
og/eller tabes fra systemet. 
 
Hermansen et. al (2005) undersøgte N-min. 
samt fosforindholdet i seks hønsegårde, målt i 
forskellig afstand fra udgangshullerne i høn-

sehuset og i forskellig jorddybde. Omkring 
udgangshullerne var der et stærkt forhøjet 
niveau af  N-min., selv ned til 1,0 meters dyb-
de. Midt i og længst væk i hønsegården var 
belastningen meget mindre og ikke væsentlig 
forskellig fra, hvad der ses ved husdyrgødede 
arealer. For vandopløselig P sås samme møn-
ster som for N-min. 
 
På grundlag af  disse målinger og massebalan-
ceberegninger fandt Hermansen et. al (2005) 
følgende skøn for N-udvasking i en situation, 
hvor hønsegården udgør 20% af  bedriftens 
totalareal: 
 
• Udvaskning uden for hønsegården (80% af  

arealet) 40-50 kg N/ha 
• Udvaskning på hønsegårdsarealet (110-130 

kg N/ha) 
• Gennemsnitlig udvaskning 55-65 kg N/ha 
 
Dette gennemsnitlige niveau er således sam-
menligneligt med, hvad der ofte ses på andre 
husdyrbedrifter. 
 
 
Husdyrsundhed og velfærd 
 
Trods de alternative ægproduktionssystemers 
store succes ved man relativt lidt om dyrenes 
egentlige sundheds- og velfærdstilstand. Un-
dersøgelser af  produktionssystemernes virk-
ning på dyrenes sundhed og velfærd omhand-
ler fortrinsvis burproduktion og gulvdrift, 
som har et væsentligt forskelligt sygdomsbil-
lede (Tauson, 2005). De alternative systemer 
er på en række områder væsentligt forskellige, 
bl.a. skal økologiske høns have grovfoder og 
adgang til et udeareal. Disse forskelle kan have 
betydning for dyrenes sundhed og velfærd. 
 
Kravet om grovfoder i den økologiske pro-
duktion kan dels bidrage til den daglige aktive-
ring af  hønsene og dels have en positiv effekt 
på hønsenes tarmflora og modstandsdygtig-

  174 



hed mod sygdomme (Steenfeldt et al., 2001). 
Ligeledes kan adgang til et udeareal, sænke 
belægningsgraden i stalden i dagperioden og 
øge hønsenes mulighed for at udføre deres 
naturlige adfærdsrepertoire.  
 
Men adgangen til et udeareal kan også medfø-
re problemer, idet risikoen for dødelighed 
øges som følge af  rovdyr samt mindsket mu-
lighed for biosikkerhed. I forbindelse med 
foranstaltninger til at undgå spredning af  fug-
leinfluenza er økologiske og fritgående høns 
udsat for restriktioner i vildtfuglenes trækpe-
rioder, der begrænser brugen af  udearealet.  
Et andet forhold er, at det øgede smittetryk 
hos høns, der benytter et udeareal, afspejles 
direkte i prevalensen af  indvoldsorm fundet i 
forskellige produktionssystemer. Der er såle-
des fundet en højere prevalens af  spoleorm i 
de økologiske/fritgående flokke end i flokke-
ne fra både skrabe- og burproduktionen 
(Permin et al., 1999). Dødeligheden er rappor-
teret til at være højere i økologisk ægproduk-
tion sammenlignet med burægproduktion; 
dog med faldende forskel i de senere år (Det 
Danske Fjerkræraad 2002, 2004). I 2005 var 
den registrerede dødelighed således 7-12% 
ved økologisk produktion mod 4,5% ved bu-
rægproduktion (tabel 4.9). Imidlertid er der 
trods det øgede smittetryk ved brug af  et 
udeareal ikke noget der tyder på, at dødelig-
heden er mindre i skrabeægsproduktionen end 
i økologisk produktion (tabel 4.9).  
 
Der er ved kliniske undersøgleser fundet store 
flokforskelle inden for den økologiske ægpro-
duktion i hønernes dødelighed, fjerdragtstil-
stand og sår (Hegelund et al., 2006). Disse 
forskelle kan i nogen grad forklares af  forskel-
le i anvendelse af  udeareal (Hegelund et al., 
2005), og viser at der konkret på de enkelte 
bedrifter er muligheder for at forbedre sund-
heds- og velfærdsresultater ved den økologi-
ske produktionsform. 
 

Produktkvalitet 
 
Der findes ingen videnskabelige undersøgelser 
af  kvalitetsforskelle i æg produceret i hen-
holdsvis den konventionelle og i den økologi-
ske produktion. Der foretages jævnligt i medi-
erne ikke-videnskabelige sensoriske sammen-
ligninger af  æg fra forskellige produktionssy-
stemer, hvor udfaldet varierer fra gang til 
gang. 
 
Der kendes flere faktorer, som kan påvirke 
ægs sensoriske kvalitet med hensyn til smag, 
lugt, udseende og tekstur samt æggenes ind-
holdsmæssige kvalitet med hensyn til fedtsyre-
sammensætning, karotenoider, protein, vita-
miner og mineraler. Ud fra dette forventes 
mængden og typen af  grovfoder i den økolo-
giske ægproduktion at have betydning for æg-
genes kvalitet, både sensorisk og for indholds-
stoffer. Men dette er endnu ikke videnskabe-
ligt eftervist.  
 
Få studier har vist, at anvendelse af  forskellige 
krydderurter til æglæggende høner kan give en 
positiv organoleptisk kvalitetsforskel (Naraha-
ri, 2003; Richter et al., 2002; Tserveni-Gousi, 
2001), hvilket kan være en interessant mulig-
hed for via grovfodring at kunne producere 
økologiske æg med en differentierbar kvalitet. 
 
Hidtil har det genetiske materiale anvendt i 
konventionel og økologisk ægproduktion væ-
ret fra samme avlsfirmaer. På baggrund heraf  
kan der ikke forventes en genetisk effekt på 
produktkvaliteten i den økologiske ægproduk-
tion. Dog har der i de seneste år vist sig inte-
resse for anvendelse af  en høne med lavere 
ægydelse i økologisk ægproduktion. Dette er 
baseret på, at en sådan høne forventes at kun-
ne bidrage til en mere helstøbt og bæredygtig 
produktion, hvor kravet til foderets indhold af  
især protein og aminosyrer eventuelt kan re-
duceres samtidig med, at der kan fremstilles et 
kødprodukt af  samme høne efter endt æglæg-
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ning. Anvendelse af  en så anderledes høne i 
økologisk ægproduktion vil givetvis påvirke 
æggenes kvalitet, dog vides det endnu ikke i 
hvilken retning. Kravene til æggenes håndte-
ring, opbevaring, transport og pakning er ens 
for konventionelle og økologiske æg, så ud fra 
dette er der ikke grund til at forvente kvali-
tetsforskelle. 
 
 
Slagtekyllinger 
 
Som nævnt er produktionen af  økologiske 
slagtekyllinger yderst begrænset i Danmark. 
Rent teknisk adskiller produktionen sig virke-
lig meget fra den konventionelle slagtekyllin-
geproduktion. Ud over at der skal være ad-
gang til udeareal, som ved andre økologiske 
produktionsgrenen, er der ved slagtekyllinge-
produktion et specifikt krav om en langsom-
mere vækst begrundet i ønsket om at opnå en 
bedre velfærd sammenlignet med den konven-
tionelle produktion. Her har avl og vækststi-
mulerende produktionssystemer medført 
benproblemer hos kyllingerne, hvilket man 
ønsker at undgå i den økologiske produktion. 
Mens de typiske konventionelle slagtekyllinger 
slagtes ved 38 dagesalderen er den tidligste 
slagtealder for økologiske kyllinger enten 81 
dage (for hurtigtvoksende genotyper) eller 70 
dage (for langsomtvoksende genotyper). Her-
ved øges foderforbruget pr. kg tilvækst mar-
kant – af  størrelsesordenen 50% eller mere. 
En økologisk slagtekylling vil således alene af  
den grund skulle opnå en markant højere af-
regning.  
 
Mere sandsynligt for den manglende udvikling 
af  produktionen er dog problemer med infra-
strukturen efter kyllingerne forlader produ-
centen. Det har været vanskeligt at organisere 
slagtninger og afsætning effektivt, idet volu-
men er så forskellig fra den konventionelle 
produktion. Rose Poultry forsøger dog p.t. at 
etablere samarbejdsaftaler med producenter 

og slagte økologiske kyllinger 1-2 gange om 
ugen.  
 
 
Troværdighedsdilemmaer og udviklings-
muligheder 
 
Den økologiske ægproduktion har vist en me-
get betydelig gennemslagskraft i forhold til 
andelen af  æg, der produceres økologisk, og 
andelen af  forbruget af  konsumæg (ca. 25%) 
Denne position er opnået på trods af  doku-
mentation og presseomtale vedrørende en 
markant højere dødelighed blandt økologiske 
høner sammenlignet med burhøner. Det ser 
ud til, at forbrugerne vægter hønernes mulig-
hed for at kunne udøve en naturlig adfærd 
højt. 
 
Der er dog visse trusler mod dette 'brand'. 
Dels er dioxinindholdet højere i økologiske æg 
end i andre æg (Kan, 2005), som følge af  ned-
fald af  luftbåren dioxin på hønsegårdsarealet. 
Dels vil hønernes anvendelse af  hønsegården 
– i hvert fald periodisk – blive begrænset som 
følge af  veterinære forholdsregler over for 
smittespredning med fugleinfluenza.  
 
Den relativt høje andel af  æg, der afsættes 
økologisk, udgør nok også i sig selv en barrie-
re for yderligere ekspansion. Samtidig betyder 
den generelle udvikling, at en stadig større 
andel af  det samlede ægforbrug udgøres af  
forarbejdede ægprodukter, hvis omsætning i 
mindre grad er økologisk branded. Her spiller 
prisen en stor rolle. Den nuværende afreg-
ningspris til producenten er ca. tre gange hø-
jere for økologiske æg end for buræg, og det 
er svært at forestille sig, at behovet for mer-
pris ved økologisk produktion på sigt kan væ-
re lavere, fordi det pga. kravene til henholds-
vis holdstørrelser og udeareal er meget svært 
at opskalere produktionen. Dog må det iagt-
tages, at burægproduktionen i sin nuværende 
form bliver forbudt i EU fra 1012, hvor der 
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indføres krav til berigede bure. Dette kan be-
tyde et andet konkurrenceforhold. Afhængig 
af  de arbejdsmæssige og økonomiske konse-
kvenser heraf  kan det betyde, at flere ægpro-
ducenter genovervejer produktionen, herun-
der om der i stedet skal produceres økologisk.  
 
Den organoleptiske og indholdsmæssige kvali-
tet af  økologiske æg adskiller sig p.t. ikke mar-
kant fra konventionelt producerede æg. Det er 
oplagt at tænke på dette som en udviklings-
mulighed – dels for at fastholde og eventuelt 
udvikle markedet for konsumæg, og dels for 

at tilføre forarbejdede ægprodukter nogle an-
dre egenskaber, så økologiske ægprodukter 
kan få en konkurrencefordel.  
 
Det er et paradoks, at økologisk ægproduktion 
har kunnet blive førende inden for økologisk 
produktion, mens den økologiske slagtekyllin-
geproduktion ikke har været i stand til at få 
fodfæste. Som for økologisk svineproduktion 
ligger her klart et uudnyttet potentiale.  
 
I boks 4.4 er resumeret nogle af  de nævnte 
barrierer og muligheder.  

 
 

Barrierer 
• Vanskelig med opskalering (og større stordriftsfordele) 
• Større risici for fjerpilning og parasitangreb 
• Krav om 100% økologisk foder fra 2012 vanskeliggør forsyning med essentielle aminosyrer 
 
Dilemmaer 
• Adgang til udeareal – dioxin/fugleinfluenza 
 
Muligheder 
• Større forbrugeropmærksomhed omkring miljø, dyrevelfærd og fødevarekvalitet 
• Differentierbar organoleptisk og indholdsmæssig kvalitet af æggene (fastholde merpris) 
• Forbud i EU mod burægproduktion i sin nuværende form fra 2012 

 
Boks 4.4 Barrierer, dilemmaer og muligheder – økologisk ægproduktion 
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4.7 Teknologi til fremme af  øko-
logisk husdyrproduktion 

Baggrund 
 
Teknologi omfatter tekniske løsninger og 
håndtering af  data, enten data opsamlet i pro-
duktionen eller data fra centrale databaser, 
bearbejdningsindustrien eller lignende. 
 
Økologiske landbrug i Danmark har ofte væ-
ret foran i implementering af  nye teknikker, 
hvilket også er set i andre lande med et lig-
nende teknisk niveau (Oudshoorn et al., 
2007). Med hensyn til brug af  moderne data-
kommunikationssystemer samt implemente-
ring af  IKT (intelligent kommunikationstek-
nologi) er der ikke lavet undersøgelser; men 
det forventes også her, at økologiske bedrifter 
er meget interesserede i at bruge teknologien.  
 
Arbejdsbehov har ofte været nævnt som be-
grundelsen for højere priser for økologiske 
produkter, ligesom lavere udbytter pr. ha eller 
pr. dyr. Moderne teknik er i stigende grad ba-
seret på automation og indbygget intelligens, 
hvilket netop er rettet mod at spare arbejds-
kraft og forbedre praksis ved større præcision 
og rettidighed. 
 
 
Mælkeproduktion 
 
Indtil 2007 har økologiske malkekvægsbedrif-
ter haft flere dyr i gennemsnit end deres kon-
ventionelle kollegaer. Det har dog også givet 
dem nogle vanskeligheder med hensyn til af-
græsning, da større flokke giver større logisti-
ske udfordringer ved drivgang og markindde-
ling, hvor sædskifte er nødvendig for at undgå 
kløvertræthed. Da sommergræsningen er det 
vigtigste foder for den økologiske ko, er sty-
ringen af  afgræsning nødvendig. Styring af  
afgræsning kan forbedres ved hjælp af  tekni-
ske løsninger. En nylig afprøvning viste, at 
små sensorer på køernes hals kunne måle, 

hvornår køerne græsser, og disse data kan 
informere driftslederen meget nøjagtigt om, 
hvor meget køerne har ædt (Nadimi et al., 
2007; Oudshoorn & Nadimi, 2007). Automa-
tisk foldskift, hegnsflytning, separationslåger 
og hjemkaldelse vil kunne bidrage til, at pro-
duktionsniveauet kan fastholdes eller forbed-
res. 
 
Større besætninger og krav til ekstra areal på 
gåafstand fra staldene bliver ofte umuliggjort 
pga. arrondering. Her har nye teknikker med 
mobile malkerobotter gjort det muligt alligevel 
at opfylde kravene til afgræsning. Teknikkerne 
er i afprøvningsfasen, men ser lovende ud. 
IKT er en nødvendighed ved implementering 
af  disse teknikker, hvor køernes, afgræsning 
og malkning foregår flere steder og ikke ude-
lukkende på gården.  
 
Ungdyrene skal også på græs. Ofte er arealer-
ne omkring gården optaget af  køerne, og der-
for skal kvierne længere væk, men fodring og 
pleje af  disse dyr er yderst vigtig for at sikre 
en høj produktion i deres laktation. En pleje-
robot i marken, der kan fodre dyrene og stå i 
kontakt med arbejdscomputeren hos driftsle-
deren, som kan få meddelelser om dyrenes 
vækst og sundhedstilstand, er et spændende 
udviklingsområde. Behandling af  yveret med 
pattespray kan i princippet også gøres auto-
matisk. 
 
 
Svineproduktion 
 
Ud over stort arbejdsforbrug er de identifice-
rede problemer med denne produktionsmeto-
de punktbelastningen med kvælstof  i uden-
dørsfolde ved hytter, drikke- og fodertrug 
samt emissioner af  drivhusgasser fra uden-
dørsarealer. Ny teknik og IKT kan bidrage til 
at løse disse problemer. F.eks. GPS kortlæg-
ning af  følsomme områder, hvor dyrene ikke 
må komme, programmering af  den tid dyrene 
må rode og græsse i en bestemt fold. Yderlige-
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re kan teknikker med styret ophold i marken 
aktivt bruges til f.eks. kvik- og skræppebe-
kæmpelse. 
 
Hytter samt æde- og drikketrug kan laves mo-
bile. Automatiseret foldskift og fodring kan 
bidrage til arbejdsbesparelse og gøre fedning 
af  slagtesvin om sommeren udenfor mulig, og 
kan samtidig reducere emissioner af  NH3, 
NH4, NOx, CH4 og lugtstoffer.  
 
Implementering af  IKT inden for økologisk 
svineproduktion, i lighed med PDA system 
som "Kvik-ko" i kvægbruget, vil kunne gøre 
det nemmere for driftslederen at overskue, 
hvornår dyrene har været behandlet flere gan-
ge end tilladt økologisk og derfor skal betrag-
tes som konventionelle. Mærkning med RFID 
tags for at identificere dyrene og finde dem 
udendørs indgår som en del af  løsningen. 
 
 
Fjerkræproduktion 
 
Problemer med fjerpilning, og regler om be-
grænset flokstørrelse for at sikre bedre kon-
trol, samt intensiverede krav om ophold på 
udearealer for at kunne opfylde de økologiske 
regler kendetegner ægproduktionen. Erfaring 
har vist, at fodring med grovfoder kan be-
grænse kannibalisme og være med til at lokke 
dyrene udenfor. For at begrænse arbejdstiden 
kan mange af  disse handlinger automatiseres, 
eksempelvis automatisk tildeling af  grovfoder 
inden- og udenfor, og automatisk overvågning 
med alarm i tilfælde af  uro i flokken.  
 
Mobile hønsehuse har også været på tale for 
at sikre udendørs ophold, men er nok mest 
interessante for slagtekyllingeproduktionen, 
hvor flokken kan indsættes i frugtplantager 
eller for at rydde op efter høstede grønsager, 
såsom kål eller gulerødder. Husene kan udsty-
res med trådløse overvågningssystemer, der 

forsyner driftslederen med de ønskede oplys-
ninger. 
 
 
Konklusion 
 
Teknologi til økologisk husdyrproduktion by-
der på potentielle løsninger på mange pro-
blemer, der begrænser sektorens fortsatte 
vækst. Ofte er der tale om teknologi målrettet 
økologiske produktionsforhold, som kræver 
en målrettet forsknings- og udviklingsindsats. 
 
 
4.8 Konklusion 
Der er nogle indlysende behov for forbedrin-
ger i den økologiske husdyrproduktion med 
henblik på at opretholde troværdigheden. Der 
må findes løsninger, så svine- og ægprodukti-
onen kan gennemføres med en mindre miljø-
belastning. Der er behov for løsninger vedr. 
tyrekalve- og slagtekyllingeproduktion. Der er 
behov for løsninger til at reducere afhængig-
heden af  de betydelige mængder konventio-
nelt produceret input, herunder behovet for 
import af  konventionel produceret halm til 
husdyrene.  
 
Herudover må den fortsatte udvikling af  den 
økologiske husdyrproduktion forholde sig til 
nogle samfundstemaer.  
 
Øget efterspørgsel efter bioråvarer til fødeva-
rer, foder og energi betyder, at den økologiske 
produktion i stigende grad bliver vurderet på 
sin ressourceeffektivitet – hvor meget input af  
jord, energi og andre hjælpestoffer kræver det 
at producere en given mængde fødevare øko-
logisk? Dette er i høj grad et spørgsmål om, 
hvilke udbytter der kan nås i planteproduktio-
nen, og hvordan effektiviteten er i husdyrhol-
det. Den økologiske husdyrproduktion har – 
vurderet på danske forhold – nogle ulemper i 
denne sammenhæng. Ved mælkeproduktionen 
er der et større arealkrav pr. kg produceret 
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mælk ved økologisk frem for konventionel 
produktion, og er herigennem med til at lægge 
et pres på jordressourcen. Ved fjerkræ- og 
svineproduktionen er foderforbruget højere 
pr produceret enhed end ved tilsvarende kon-
ventionel produktion. Økologisk oksekøds-
produktion har kun et økonomisk perspektiv 
ved ekstensive systemer, der til gengæld inklu-
derer en høj CO2 belastning. Der er behov for 
et bredere videngrundlag til at vurdere den 
samlede ressourceeffektivitet og miljøpåvirk-
ning ved økologiske versus andre produkti-
onsformer, herunder især at inkludere hensyn 
til biodiversitetsaspekter og ændringer i kvali-
teten af  jordressourcen ved økologisk produk-
tion. Det er usandsynligt, at økologisk pro-
duktion, hvis den gennemføres meget specia-
liseret, vil være konkurrencedygtig over for 
konventionel produktion i et ressourceudnyt-
telsesperspektiv. Derfor er der behov for at 
undersøge, hvilke synergieffekter, der ligger i 
sammensatte økologiske produktionsformer 
som integreret husdyr-, plante- og bioenergi-
produktion.  
 
Den stadigt stigende opmærksomhed på hus-
dyrvelfærd er en klar mulighed for den økolo-
giske husdyrproduktion, især fordi husdyrvel-
færd blandt forbrugere/borgere i betydeligt 
omfang sidestilles med dyrenes muligheder 
for at udøve en naturlig adfærd, hvilket er det 
samme mål, som søges tilgodeset ved økolo-
gisk produktion. Derfor er det vigtigt, at de 
økologiske husdyrsystemer fortsat udvikler sig 

og differentierer sig fra konventionel produk-
tion på dette område, bl.a. ved at fastholde og 
udvikle frilandsproduktion. Samtidig indebæ-
rer det mulighed for, at den økologiske hus-
dyrproduktion kan bidrage til landskabsæste-
tikken, og måske kan drage nytte heraf  i sin 
branding. Udvikling og anvendelse af  ny tek-
nologi til styring og overvågning samt udførel-
se af  arbejdsoperationer på friland må forven-
tes at kunne bidrage til, at det bliver muligt på 
en økonomisk konkurrencedygtig måde at 
tilgodese disse aspekter.  
 
Den økologiske animalske fødevareprodukti-
on har hidtil især satset på at producere de 
samme fødevarer, herunder samme kvalitet, 
som de konventionelle og kun i begrænset 
omfang at tilføre fødevarerne en særlig ga-
stronomisk kvalitet. Mens denne strategi har 
virket godt inden for mælke- og ægproduktio-
nen, hvor detailpriserne for fødevarer kun er 
moderat højere for økologiske produkter – 
20-30% – har det ikke været muligt at opnå en 
tilsvarende høj andel af  økologisk produceret 
kød, hvor detailpriserne for økologiske pro-
dukter er (og sikkert også fremover må for-
ventes at være) meget højere. Med den øgede 
kvalitetsbevidsthed inden for fødevarer og 
med en øget bevidsthed om det ressourcefor-
brug og den miljøpåvirkning, der er knyttet til 
forbrug af  kød, forekommer det relevant at 
undersøge en udviklingsstrategi, der matcher 
disse trends – lidt men godt. 
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