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Forord 
NaturErhvervstyrelsen har  igangsat udformningen af en strategi for fremme af eksporten af økologi-

ske fødevarer, som kan give retning i forhold til indsatsen i virksomheder, brancheorganisationer og 

hos myndighederne.  

Strategien er blevet til på baggrund af inputs og i tæt dialog med virksomheder og brancheorganisati-

oner. Tak til MAPP Center, Århus Universitet, for at samle og redigere det indsamlede materiale. 

I fødevareminister Mette Gjerskovs økologipolitiske udspil fra november 2011, ”En ny stærk økologi-

politik – på vej mod en grøn omstilling,” fremgår blandt andet, at økologi er en hjørnesten i den grønne 

omstilling, som ministeren ønsker for dansk landbrug, og ministeren fastholder målsætningen om at 

fordoble det økologiske areal. Ministeren redegør videre i udspillet for, hvordan Fødevareministeriet 

gennem en ny stærk økologipolitik vil medvirke til dette, herunder gennem en styrket eksportindsats. 

I forlængelse heraf blev der med finansloven for 2012 afsat ekstra 10 mio. kr. årligt i 2012 og 2013 til, 

under den eksisterende ”Økologifremmeordning,” at yde tilskud til informations- og markedsførings-

initiativer i Danmark og i det øvrige EU.  

Målet er, at denne eksportstrategi skal medvirke til at fortsætte den positive udvikling i eksporten af 

danske økologiske fødevarer og dermed øge efterspørgsel efter og produktion af økologiske fødevarer 

i Danmark. Strategien udgør dermed også en del af grundlaget for regeringens målsætning om en for-

dobling af det økologiske produktionsareal frem mod 2020.  

Samtidig med strategien udgives i en separat bilagsrapport en kort ”håndbog” for økologiske virksom-

heder, der overvejer at etablere sig på eksportmarkedet. 

Del I præsenterer en analyse af den danske økologiske fødevareeksport fordelt på markeder og pro-

dukttyper og muligheder og udfordringer på eksportmarkederne gennemgås. Dernæst sammenfattes i 

Del II de væsentlige styrker og barrierer for danske virksomheder i forhold til at udnytte eksportpo-

tentialet. I Del III gennemgås hidtidige tiltag for at støtte den økologiske sektors og økologiske virk-

somheders eksportindsats.  

Endelig præsenterer Del IV et bud på en langsigtet målsætning og strategi for udviklingen i den dan-

ske økologiske eksport frem mod 2020, baseret på analyserne i Del I til Del III. Strategien er udviklet i 

tæt dialog med erhvervet og dets organisationer og rummer en række anbefalinger om, hvordan virk-

somheder, brancheorganisationer samt myndigheder hver især kan bidrage til en øget eksport.  

Anbefalingerne skal mere ses som et idékatalog frem for en egentlig strategi. 

Hvad angår myndighedsanbefalingerne er anbefalingerne tænkt som et indspil til formulering af føde-

vareministerens Økologisk Handlingsplan 2020.  

 

København, 10. maj 2012 

Formand for følgegruppen Anders M. Klöcker, chef i Center for Innovation, NaturErhvervstyrelsen 
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Resumé  

I denne rapport præsenteres dels en analyse af eksportpotentialet for danske økologiske fødevarer, 

dels en eksportstrategi for danske økologiske fødevarer for perioden frem mod 2020. 

Markedsmuligheder og udfordringer  

Del I præsenterer en analyse af den danske økologiske fødevareeksport fordelt på markeder og pro-

dukttyper. Analysen giver blandt andet en pejling på hvilke markeder for danske økologiske produk-

ter, der forventes at udvikle sig mest positivt i de kommende år.  

Den danske eksport af økologiske fødevarer er vokset stærkt siden 2006. Eksporten har hidtil været 

domineret af traditionelle kerneprodukter indenfor især mejeri og kødproduktion, og den går primært 

til de nære markeder med Tyskland som langt det vigtigste marked efterfulgt af Sverige. 

De største muligheder for øget eksport ligger også i årene frem til 2020 på nærmarkederne i Europa. 

Det tyske, svenske, franske og hollandske mejerisortiment er underudviklet og forbruget er relativt 

lavt. Hvis markederne udvikler sig på samme måde som i Danmark, vil mejeriprodukter kunne blive 

lokomotivet for det økologiske forbrug. Her har Danmark store muligheder. Det samme gælder økolo-

gisk svinekød. En række markeder (lande/produktkombinationer) er underforsynede, hvilket skaber 

potentiale for eksport. I mange tilfælde er der imidlertid udsigt til, at eksportvinduet lukkes igen i lø-

bet af en overskuelig årrække, fordi den lokale produktion vokser hurtigere end efterspørgslen. 

Tyskland er aktuelt den største aftager af økologiske produkter fra Danmark, men potentialet for øget 

eksport til Tyskland er stadig stort. Tyskland bør derfor fortsat være blandt de højst prioriterede eks-

portmarkeder. Økologiske produkter er en konkurrenceparamenter i den tyske detailhandel og food-

servicesektor, og der efterspørges nyheder, kvalitetsprodukter og moderne præsentation. Danmark og 

danske fødevarer har desuden et godt omdømme i Tyskland.  

Udover fortsatte indsatser i forhold til de markeder, hvor den danske økologieksport er veletableret – 

Tyskland, Sverige, Frankrig og Holland – er det relevant at udforske potentialet på markeder i Finland, 

Italien, og Spanien. 

Næst efter nærmarkederne i og omkring EU forventes vækstmarkeder i Asien at blive de mest attrak-

tive for dansk økologisk eksport i de kommende år, især Kina, Japan og Sydkorea. Mange af disse mar-

keder er kendetegnet ved en høj vækst med store metropoler og stigende interesse for økologi i den 

købestærke middelklasse. Specifikt er det muligt, at den markant stigende interesse for danske føde-

varer generelt i Kina kan trække nogle af de økologiske produkter med i de kommende år. Der er dog 

også mange vanskeligheder og omkostninger forbundet med at etablere eksport til Kina. 

Det nordamerikanske marked rummer ligeledes muligheder for dansk økologisk eksport i de kom-

mende år. Her er økologien veletableret, markedet er sprogligt og kulturelt rimeligt velkendt for dan-

ske eksportører, og det forventes at vokse hurtigere end det europæiske marked. USA forventes dog 

fortsat at være vanskeligt tilgængeligt for eksport af animalske økologiske produkter på grund af for-

beholdet for brug af antibiotika i den netop indgåede ækvivalensaftale. Blandt andet fordi USA og Ca-

nada på andre områder har lavere krav til økologisk produktion, end dem der gælder i EU, vil mange 

danske eksportører vanskeligt kunne konkurrere prismæssigt i både USA og Canada. Især indenfor 

planteprodukter kan der dog vise sig gode potentialer.  
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Styrker og svagheder  

I Del II sammenfattes de væsentlige styrker og svagheder for danske virksomheder i forhold til at ud-

nytte eksportpotentialet. Den danske økologisektors styrker og svagheder på eksportmarkederne er 

både relateret til institutionelle forhold i Danmark og til egenskaber ved sektoren og virksomhederne 

selv. Danmarks gode omdømme, både generelt og specifikt på det økologiske område, og tilliden til 

vort kontrolsystem er vigtige, og det samme er stærke landsbrugstraditioner, et højt kompetenceni-

veau og en væsentlig forsknings- og udviklingsindsats i sektoren. De væsentligste svagheder i forhold 

til eksportmarkederne er et højt omkostningsniveau, at de fleste danske økologiske virksomheder er 

forholdsvis små, især i eksportsammenhæng, og, for visse produktioner, et mindre gunstigt klima end 

væsentlige konkurrenters. Den enkelte eksporterende virksomheds styrker og svagheder afhænger 

dog i høj grad af det konkrete marked, som den konkurrerer på.  

Hidtidige tiltag 

I Del III gennemgås erfaringerne med hidtidige tiltag for at støtte den økologiske sektors og økologi-

ske virksomheders eksportindsats.  

De fleste af de barrierer for dansk økologisk eksport, som eksisterede da det seneste samlede oplæg til 

eksportstrategi for økologiske fødevarer blev udarbejdet i 2005, er stadig aktuelle i 2012. Det samme 

gælder de væsentligste strategiforslag fra dengang og arbejdsdelingen mellem virksomhederne selv, 

brancheorganisationerne og myndighederne.  

Der findes en række støtteordninger, som administreres af NaturErhvervstyrelsen. En nylig evaluering 

af økologifremmeordningen konkluderer, at deltagerne generelt har været tilfredse med ordningen.  

Desuden er der enkelte relevante ordninger til eksportfremme på økologiområdet under Eksportrådet.  

Endelig har de to  brancheorganisationer, Økologisk Landsforening og Landbrug & Fødevarer, en lang 

række tilbud til økologiske virksomheder, som planlægger eksport eller allerede er aktive på eksport-

markederne. 

Eksportstrategi 2020 

En ambitiøs, men ikke urealistisk målsætning for den økologiske eksport, som branchen har fremsat, 

er en gennemsnitlig årlig vækstrate på 10 % i perioden 2012 til 2020. Det er den enkelte eksporteren-

de virksomheds eget ansvar at udvikle og implementere en bæredygtig eksportstrategi for virksomhe-

den, men brancheorganisationer og myndigheder kan støtte op og skabe rammevilkår, der øger sand-

synligheden for succes. I Del IV diskuteres først virksomhedens eget ansvar, herunder for grundigt at 

vurdere sin eksportparathed, inden den går i gang. Dernæst opregnes i del IV hovedpunkterne i en 

strategi til styrkelse af dansk økologisk eksport, opdelt i anbefalinger på brancheniveau og på myndig-

hedsniveau.  

På virksomhedsniveau kan anbefalingerne til de væsentligste indsatsområder for at realisere de stra-

tegiske mål frem mod 2020 sammenfattes i de følgende fem punkter: 

1. En virksomhed, som forbereder eller planlægger eksportaktiviteter, bør først foretage en 

grundig vurdering af virksomhedens eksportparathed. Har den de fornødne holdninger og 

kompetencer, som kan sikre en succesfuld eksport?  
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2. Ud over et påtænkt markeds attraktivitet er det vigtigt, at virksomheden nøje vurderer, om den 

har den rigtige kompetenceprofil i forhold til det marked, den påtænker?  

a. Matcher produktet kravene på eksportmarkedet?  

b. Har virksomheden adgang til lokal distribution?  

c. Er virksomhedens omkostningsniveau konkurrencedygtigt?  

d. Hvad med virksomhedens kommunikationsevne – kan man begå sig på markedet?  

3. Der vil ofte være behov for en tilpasning af produktet til de enkelte markeder. Økologiske føde-

varer kræver forklaring og oparbejdning af tillid, og derfor skal som udgangspunkt i hvert fald 

emballage og kommunikation tilpasses og ofte også det fysiske produkt. 

4. Udvælgelse af de rette samarbejdspartnere og afsætningskanaler for de enkelte eksportører er 

af central betydning.  

5. For at stå stærkere bør danske økologiske virksomheder samarbejde om eksportarbejdet. 

På brancheniveau er anbefalingerne til de væsentligste strategiske indsatsområder frem mod 2020 

opdelt i indsatser med markedsfokus og indsatser med virksomhedsfokus. Anbefalinger til branchens 

væsentligste strategiske indsatsområder med markedsfokus er: 

1. Målrettede markedsanalyser til virksomheder og sektorer  

2. Koordinerede direkte indsatser i forhold til detailkæder, B2B markedet og foodservice på EU-

markeder 

3. Synlighed på økologirelevante internationale messer.  

4. Selektive sektorindsatser på udvalgte markeder 

5. Hjælp til markedsføring uden for EU – især Kina og andre vækstmarkeder  

6. Branding af det økologiske Danmark  

 

Anbefalinger til branchens væsentligste strategiske indsatsområder med virksomhedsfokus er: 

1. Intensiveret netværksarbejder i forhold til de udenlandske markeder 

2. Udvikling af eksportkompetencer hos virksomhederne.  

3. Understøtte eksportassistance på virksomhedsniveau 

4. Understøtte produktudvikling rettet mod eksport. 

 

På myndighedsniveau er anbefalingerne til de væsentligste strategiske indsatsområder frem mod 

2020: 

1. at Fødevareministeriet aktivt arbejder for at overbevise EU-Kommissionen og de øvrige EU-

lande om nødvendigheden af at gennemføre oplysningskampagner for EU’s økologilogo i hele 

EU.  
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2. at Fødevareministeriet arbejder for at den nye landdistriktsforordning giver mulighed for, ek-

sempelvis under økologifremmeordningen også at yde tilskud til individuel rådgivning af eks-

portparate virksomheder, samt til indsatser med særligt fokus på produktudvikling og bran-

ding målrettet de største nærmarkeder i vækst. Under den eksisterende økologifremmeord-

ning er der således ikke hjemmel til at yde tilskud til denne type af aktiviteter. 

 

3. at Det Økologiske Fødevareråd (DØFR) inviterer de involverede kompetencer, herunder Eks-

portrådet, til en årlig drøftelse, første gang i 2. halvår 2012. Målet er, at drøftelsen bidrager til 

en øget koordination af myndighedernes og brancheorganisationernes indsats for at fremme 

eksporten af økologi, herunder en strømlining af tilbuddene til de danske økologieksportører. 
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English summary 

This report presents an analysis of the export potential of Danish organic food, and an export strategy 

for Danish organic food for the period up to 2020. 

Market Opportunities and Challenges 

Part I presents an analysis of the Danish organic food exports by markets and product types. The 

analysis provides, among other things, an assessment of how different export markets for Danish or-

ganic products are expected to develop in the coming years. 

Danish export of organic food has grown strongly since 2006. Exports have so far been dominated by 

traditional core products especially within dairy and meat production and it goes primarily to the 

close markets, with Germany as by far the biggest market, followed by Sweden. 

The greatest potential for export growth is also in the years to 2020 on the market in Europe. Notably, 

the German, Swedish, French and Dutch dairy range is underdeveloped and consumption is relatively 

low. If markets develop in the same way as in Denmark, dairy products could become the locomotive 

for organic consumption here as well. Here Denmark has great possibilities. The same goes for organic 

pork. A number of markets (country / product combinations) are underserved, which creates poten-

tial for export. In many cases, however, prospects are that the export window will close again in a few 

years time because local production is growing faster than demand. 

Germany is currently the largest importer of organic products from Denmark, but there is still a large 

potential for increased exports to Germany. Hence, Germany should continue to be among the most 

highly prioritized export markets. Organic products have competitive advantages in the German retail 

and food service sector, which demands news, quality products and modern presentation. Denmark 

and Danish food also have a good reputation and image in Germany. 

In addition to continued efforts in relation to the markets in which the Danish ecology export is well 

established – Germany, Sweden, France and Holland – it is worthwhile to explore potential markets in 

Finland, Italy and Spain. 

Next to local markets in and around the EU, emerging markets in Asia, particularly China, Japan and 

South Korea, are expected to become more attractive for Danish organic exports in the coming years. 

Many of these markets are characterized by high growth in large cities and increasing interest in or-

ganic food among members of the affluent middle class. Specifically, it is possible that the markedly 

increasing interest in Danish foods in general in China can pave the way for Danish organic products in 

the coming years. However, there are many difficulties and high costs associated with establishing ex-

port to China. 

The North American market also offers opportunities for Danish organic exports in the coming years. 

Here, organic food is well established, the market is linguistically and culturally fairly familiar to Dan-

ish exporters and it is expected to grow faster than the European market. However, USA is expected to 

remain difficult to access for export of animal organic products because of an exception regarding the 

use of antibiotics in the recently concluded equivalency agreement between EU and USA. In addition, 

because the United States and Canada in other areas have laxer rules for organic production than those 

prevailing in the EU, many Danish exporters will have difficulties competing price-wise in both the U.S. 

and Canada. Especially in plant products there may nevertheless be good export potentials. 
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Strengths and weaknesses 

Part II summarizes the key strengths and weaknesses of Danish organic companies in relation to ex-

ploiting export potentials. The Danish organic sector's strengths and weaknesses in export markets is 

both related to institutional and structural factors in Denmark and to properties of the sector and the 

companies themselves. Denmark's positive reputation, both in general and specifically in the organic 

area, and the confidence in our control systems is important, as are strong agricultural traditions, a 

high level of competence and a major research and development effort in the sector. The main weak-

nesses in relation to export markets are high costs, that most Danish organic companies are relatively 

small, especially in the export context and, for some productions, a less favourable climate than impor-

tant competitors. However, each exporting firm's strengths and weaknesses depend greatly on the 

specific market that it competes on. 

Actions to date 

Part III reviews the experience with past efforts to support the Danish organic sector and ecological 

companies' export efforts. 

Most of the barriers for Danish organic exports, which existed when the last general export strategy 

for organic foods was proposed in 2005, are still existing in 2012. The same is true for the main pro-

posals contained in the 2005 strategy document and for the division of labour between the organic 

companies themselves, industry associations and authorities. 

There are a number of schemes administered by the Danish AgriFish Agency. A recent evaluation of 

“the organic promotion scheme” concludes that the participants were generally satisfied with the 

scheme, but it had modest effects in relation to export growth. There are also a few relevant schemes 

for export promotion in the organic area under the Trade Council. Finally, the two industry organiza-

tions, Organic Denmark and the Danish Agriculture & Food Council, provide numerous offers for or-

ganic companies that are planning export or are already active in export markets. 

Export Strategy 2020 

An ambitious, but not unrealistic goal for organic exports proposed by the organizations is an average 

annual growth rate of 10 % in the 2012 to 2020 period. It is the individual exporting company's own 

responsibility to develop and implement a sustainable export strategy, but industry organizations and 

authorities can offer their support and create framework conditions that increase the likelihood of 

success. Part IV discusses first the company's own responsibility, including the responsibility to thor-

oughly assess its export readiness before it starts. Part IV then lists the main points of a strategy to 

strengthen Danish organic exports, divided into recommendations at the industry level and at the au-

thority level. 

At the company level, the recommendations of main focus areas for realizing the strategic objectives to 

2020 are summarized in the following five points: 

1. A business that prepares or plans export activities should first conduct a thorough assessment 

of the company's export readiness. Does it have the necessary attitudes and skills that can en-

sure a successful export? 

2. In addition to an intended market’s attractiveness, it is important that the company carefully 

assesses whether it has the right skills profile for the market it intends to enter? 
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a. Does its product match requirements in the export market? 

b. Does the company have access to local distribution? 

c. Is the company cost competitive? 

d. What about the company's communication skills – can it communicate at the market? 

3. It will often be necessary to adapt the product to the individual market. Organic foods require 

explanation and the building of trust, which means that at least the packaging and market 

communication needs to be adapted and often the physical product as well. 

4. Selecting the right partners and marketing channels are of central importance to each of the 

exporters. 

5. Danish organic companies should cooperate on export work for mutual benefit and strength. 

At the industry level, the recommendations of main strategic focus towards 2020 is divided into efforts 

with a market focus and efforts with a business focus. Recommendations aimed at the industry's most 

important strategic action areas with a market focus are: 

1. Targeted market research for companies and sectors 

2. Coordinated direct interventions in relation to retail chains, the B2B market and food service 

on EU markets 

3. Visibility on organic-relevant international fairs 

4. Selective sector activities in selected markets 

5. Assistance regarding markets outside the EU – notably China and other emerging markets 

6. Branding of the organic Denmark 

 

Recommendations of the industry's main strategic areas with a business focus are: 

1. Intensified networking works in relation to foreign markets 

2. Development of firms’ export competencies 

3. Supporting export assistance at the enterprise level 

4. Supporting product development aimed at export. 

 

At the government level, the recommendations of main strategic priorities towards 2020 are: 

1. that the Ministry of Food, Agriculture and Fisheries actively work at convincing the EU Com-

mission and other EU countries about the need for raising awareness of the EU organic logo 

across the EU. 

2. that the Ministry works towards maintaining and improving the existing organic promotion 

scheme in the new Rural Development Programme; improving it especially in terms of making 

it possible to provide support for individual counselling of export ready companies, as well as 

for efforts focusing on product development and branding targeted at growth markets. The ex-

isting organic promotion scheme does not have a legal provisions for this type of activities. 
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3. that the Organic Food Council invites the involved parties, among these the Trade Council to 

attend, for the first time in the second half of 2012, an annual meeting. The purpose would be 

to discuss and increase the coordination between the public and private efforts to promote the 

export of organic products and aligning the offers for support to the Danish organic exporters. 
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DEL I: ANALYSE AF EKSPORTPOTENTIALET FOR DANSKE ØKOLOGISKE FØ-

DEVARER 

 

1 Kortlægning af den danske økologiske eksport og tendenser i ekspor-

tens udvikling fordelt på markeder og produkttyper  

På trods af økonomisk lavkonjunktur har dansk eksport af økologiske fødevarer udviklet sig meget 

positivt i de senere år. Eksporten udgør imidlertid kun ca. 15% af den danske produktion af økologiske 

fødevarer, og kun ca. 1% af den samlede landbrugseksport er økologiske fødevarer. For at nå målet om 

et fordoblet økologisk areal i 2020 i forhold til niveauet i 2007 [1], er yderligere vækst i afsætningen, 

og herunder eksporten, afgørende [2]. Yderligere vækst i eksporten er væsentlig både for at sprede 

risikoen i tilfælde af stagnation og nedgang i afsætningen på enkelte markeder, herunder hjemmemar-

kedet, og for at drage fordel af den stærkere vækst i forbruget af økologiske varer på markeder, der er 

i en mindre moden fase af deres udvikling, end hjemmemarkedet [3].  

1.1 Udviklingen i den samlede økologiske fødevareeksport 

Den danske eksport af økologiske fødevarer har i de seneste år været inde i en meget positiv udvikling, 

med en tredobling fra 2006 til 2010 (se Figur 1). Det svarer til en gennemsnitlig årlig vækstrate på 

33% i denne periode. Denne udvikling er både drevet af et træk fra en stærk vækst i efterspørgsel efter 

økologiske fødevarer i især en række europæiske lande og af en øget fokus på eksport blandt danske 

økologiske virksomheder, ikke mindst de to største, Arla og Friland. Endelig spiller det ind, at Økolo-

gisk Landsforening og Landbrugsrådet på opfordring fra en række virksomheder udformede en mere 

formel ramme for eksport i 2006. Tidligere havde eksporten mere karakter af overskudsproduktion, 

der blev sendt ud af landet.  

Samtidig med den positive udvikling i eksporten var der – indtil 2008 – også en stærk vækst i impor-

ten af økologiske landbrugsprodukter til Danmark (Figur 1). Importtallene afspejler, at der – efter en 

periode med stagnation i afsætningen af økologiske varer i første halvdel af 00’erne – startede en peri-

ode med fornyet vækst både i Danmark og resten af Europa omkring 2005 [4]. Faldet i importen fra 

2008 til 2009 er delvis et produkt af den økonomiske afmatning efter finanskrisen, som satte sig spor i 

efterspørgslen efter økologiske fødevarer i stort set alle lande [4]. Desuden afspejler det, at Danmark i 

2008 som følge af prisforhold på foderkornmarkedet havde en relativt stor import af udenlandsk øko-

logisk foderkorn. I 2009 blev forsyningen i højere grad dækket af oplagret korn og ny dansk høst.  

1.2 Udviklingen i den økologiske fødevareeksport fordelt på produkttyper 

Den danske eksport af økologiske fødevarer består primært af relativt lidt forarbejdede varer, hvor 

mejeriprodukter er langt den største produktkategori efterfulgt af kødprodukter og frugt og grønt (se 

Figur 2). En del af eksporten er reeksporterede importvarer, helt oplagt indenfor kategorien kolonial-

varer (kaffe, krydderier, mv.), men også i andre kategorier (f.eks. indeholder kategorien korn og korn-

produkter blandt andet ris). 
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Figur 1: Udviklingen i den 

danske eksport og import 

af økologiske varer i mio. 

kroner, 2003-2010 (Kilde: 

Danmarks Statistik).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2: Værdien af eks-

porten af økologiske føde-

varer i 2010 fordelt på 

produkttyper (Kilde: Dan-

marks Statistik). 

 

 

 

 

 

 

 

Som det vil fremgå nedenfor (Figur 4), går 97% af den danske økologiske eksport til andre europæiske 

lande. Ifølge Organic Monitor, et analyseinstitut, der igennem mange år har fulgt det globale økologi-

ske marked tæt [4] var de tre største produktkategoriers andel af det europæiske økologiske føde- og 

drikkevaremarked i 2009: Mejeriprodukter: 13%, kød og kødvarer: 13%, og frugt og grønt: 28%. Ved 

at sammenholde denne fordeling med tallene i Figur 2 kan man slutte, at Danmark især har en stærk 

position på det europæiske eksportmarked indenfor mejeriprodukter. Danmarks største mejerivirk-

somhed, Arla Foods, er, ud over at være ét af Europas største mejerier, verdens største producent af 

økologiske mejeriprodukter.1 Omvendt står Danmark relativt svagt indenfor produktion og eksport af 

                                                             
1 http://www.arla.dk/oekologi/oekologiske-koeer/ 
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økologisk frugt og grønsager. Lande i Sydeuropa og lande udenfor Europa dominerer indenfor dette 

område [4].  

Mejeriprodukternes dominerende stilling i den danske eksport af økologiske fødevarer har eksisteret 

længe, men er øget markant siden 2006 (se Figur 3). Som andre brancher har mejeribranchen siden 

90’erne oplevet skiftende perioder med overskud og underskud af økologiske råvarer [4]. Overskuds-

problemet kan reduceres ved at sprede salget på flere markeder. 

 

 

Figur 3: Udviklingen i den 

danske eksport af de fire 

største økologiske vare-

grupper, målt i mio. kro-

ner, 2003-2010 (Kilde: 

Danmarks Statistik).  

 

 

 

 

 

Eksporten har hidtil været domineret af traditionelle kerneprodukter inden for især mejeri og kød-

produktion. De senere års positive udvikling i hjemmemarkedet har imidlertid skabt grundlag for flere 

højere forædlede produkter på basis af kød- og mejeriprodukter samt for succesfulde "nicheorientere-

de" produkter indenfor f.eks. chokolade, øl, sodavand, madolier og is, hvorfor mere højtforædlede og 

mere nicheorienterede produkter fremover forventes spille en stigende rolle, også for eksporten [3]. 

1.3 Udviklingen i den økologiske fødevareeksport fordelt på lande 

Danske økologiske fødevarer eksporteres primært til de nære markeder med Tyskland som langt det 

vigtigste marked efterfulgt af Sverige (se Figur 4). Tysklands dominerende stilling som eksportmarked 

for danske økologiske fødevarer har udviklet sig gradvist over det sidste 10-år, men især efter 2006-7 

(se Figur 5). Også eksporten til det svenske og det franske marked er vokset stabilt og med højere 

vækstrate end gennemsnittet siden 2006. Væksten i eksporten til Holland har også været over gen-

nemsnittet i perioden som helhed, men her har udviklingen været mere svingende. Englands betyd-

ning som eksportmarked for danske økologiske fødevarer er derimod faldet markant siden 2007. 

Tallene afspejler, at de eksporterende virksomheder helt naturligt er startet på de nære markeder. Her 

er Danmark og danske fødevarer mest velkendte, markedskendskabet højest, logistikken nemmest, og 

transportomkostningerne lavest. Specifikt for eksporten af økologiske fødevarer kan det også spille 

ind, at transport af varer over lange afstande af mange opfattes som uforenligt med de økologiske 

principper [3, 4].  
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Figur 4: Værdien af eks-

porten af økologiske føde-

varer i 2010 fordelt på 

markeder (Kilde: Dan-

marks Statistik). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5: Udviklingen i eks-

porten af økologiske føde-

varer til de fem vigtigste 

markeder i mio. kr, 2003-

2010 (Kilde: Danmarks 

Statistik). 

 

 

 

 

 

2 Økologisk eksport ad forskellige kanaler 

Eksport af økologiske fødevarer kan grundlæggende ske gennem tre forskellige kanaler:  

(1) Gennem levering til videre forarbejdning hos en udenlandsk forarbejdningsvirksomhed,  

(2) gennem udenlandske foodservice virksomheder og 

(3) gennem udenlandske detailkæder, hvor der tillige kan skelnes mellem eksport under eget (produ-

cent-) mærke eller eksport til salg under detaillistens private label. 

Tyskland
44%

Sverige
19%

Frankrig
9%

Holland
8%

UK
5%

Norge
4% Europa 

i.ø.
8%

Verden i.ø.
3%

0

50

100

150

200

250

300

350

400

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Tyskland

Sverige

UK

Frankrig

Holland



MAPP    

 

5 

Alle tre muligheder rummer potentiale for danske eksportører, men de krav, der skal leves op til, er 

forskellige. Kombinationer af de tre muligheder forekommer også. 

2.1 Forarbejdning – B2B 

Eksport til forarbejdning i udlandet – også kaldet ”business-to-business” (B2B) handel – har lang tradi-

tion i den danske fødevaresektor og er den dominerende eksportform i kødsektoren, herunder også i 

den økologiske kødproduktion. Den bruges også, i mindre grad, inden for mejeri samt frugt og grønt. 

Kunder i forarbejdningsindustrien stiller almindeligvis krav til leverandøren med hensyn til leverings-

sikkerhed, -evne og –mængder, sikkerhed og sporbarhed, samt ensartet kvalitet. Eksportøren vil ty-

pisk være i direkte og tæt kontakt med industrikunden, og de ønskede produktparametre og leverings-

former aftales mellem parterne. Det er den udenlandske industrikunde, der står for en videreforar-

bejdning af produktet, der falder i de lokale forbrugeres smag, og for at markedsføre produkter over 

for detailhandel, foodservice og slutbrugerne. Derfor slipper eksportøren i nogen grad for at skulle 

sætte sig ind i forbrugernes præferencer på eksportmarkedet. Ulemperne er, at det ofte er nemt at 

skifte til en anden leverandør, hvorfor man kan blive presset hårdt på prisen, samt at en stor del af 

værdiskabelsen sker i udlandet og dermed uden for dansk økonomi. Et eksempel på denne form for 

eksport er salg af økologiske skinker til Frankrig til videre forarbejdning. Der er i Frankrig stigende 

efterspørgsel efter økologisk svinekød, som den hjemlige produktion ikke kan tilfredsstille, og danske 

produkter er blevet taget ind bl.a. på grund af deres høje råvarekvalitet. Et andet eksempel er salg af 

økologisk mælk til videreforarbejdning i Holland. 

2.2 Foodservice  

Foodservice (catering og restaurantsektoren) er en sektor i vækst, idet forbrugerne indtager en vok-

sende del af deres måltider uden for hjemmet. Sektoren består af en broget gruppe virksomheder, som 

rummer alt fra gourmetrestauranter til fastfood kæder og offentlig bespisning i f.eks. børnehaver, hos-

pitaler og på plejehjem. Det må formodes, at muligheder for økologiske eksportører her især eksiste-

rer inden for den højere gastronomi og inden for offentlig bespisning. Den højere gastronomi profile-

rer sig tit gennem brug af råvarer, hvor økologi indgår som en kvalitetsparameter. At levere til dette 

delsegment vil derfor kræve, at der er tale om egentlige højkvalitetsprodukter, der forener økologi 

med klassiske kvalitetsparametre. Restauranter skaffer typisk deres råvarer gennem en grossist, men 

direkte sourcing (også til udlandet) forekommer i tilfælde af særlige nicheprodukter. At betjene dette 

delsegment kræver en høj specialisering, kendskab til gastronomien på eksportmarkedet, samt evne til 

at opdyrke kontakter til de grossister, der er specialiseret i levering til denne type restauranter. Of-

fentlig bespisning er et helt andet delsegment. Her er der stor prisbevidsthed, og de ernæringsmæssi-

ge kvalitetskrav spiller en større rolle end de gastronomiske. Der vil også være krav om leveringssik-

kerhed og –mængder på linje med det, der kræves på det industrielle marked. Også her bruges der for 

det meste grossister som mellemled. Delsegmentet er interessant, fordi mange aktører inden for of-

fentlig bespisning er begyndt at formulere politikker, hvor en vis andel af økologiske produkter indgår. 

2.3 Detailhandel  

Direkte levering til detailhandelen kræver, at de produkter, der skal eksporteres, allerede er tilpasset 

de udenlandske forbrugeres smag, og at de desuden matcher den pågældende detailkædes indkøbspo-

litik. Salget af økologiske fødevarer er for de fleste detailkæder primært et spørgsmål om at tilfredsstil-

le en oplevet efterspørgsel fra kædens kunder. For nogle detailkæder skal salget af økologiske fødeva-
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rer dog også ses i relation til kædens overordnede strategi. Dette gælder naturligvis ikke mindst de 

detailkæder, som primært eller udelukkende forhandler økologiske produkter, fx Whole Foods i USA, 

men også andre detailkæder, som ønsker at agere ansvarligt. For konventionelle detailkæder er økolo-

gi således ofte et vigtigt aspekt af virksomhedens CSR-strategi.  

Salget af økologiske fødevarer kan både være et spørgsmål om at imødekomme forventninger fra kæ-

dens kunder og et udtryk for en egentlig virksomhedsfilosofi. Et eksempel på det sidste er den tyske 

detailkæde tegut, hvis ejere igennem 30 år har satset på økologi, og hvor økologi er en vigtig del af 

virksomhedens selvforståelse. Det kommer blandt andet til udtryk ved, at man har etableret et økolo-

gisk bageri og at 25% af de produkter, som produceres på virksomhedens eget slagteri, er økologiske. 

Hos tegut udgør økologiske fødevarer samlet set over 23% af omsætningen, hvilket er den klart største 

andel blandt større tyske detailkæder.2  

Kæder som tegut og Whole Foods udgør undtagelser, men det er vigtigt for mange detailkæder at have 

økologiske fødevarer i deres sortiment, og de økologiske fødevarer bruges ofte meget aktivt i virk-

somhedernes forsøg på at differentiere sig [3]. Det er dog også vigtigt at være opmærksom på, at im-

port af økologiske produkter for nogle forbrugere står i et modsætningsforhold til den økologiske tan-

ke og principper om nærhed. Medieopmærksomhed på dette har f.eks. medført, at blandt andre ameri-

kanske Trader Joe’s er ophørt med at føre visse økologiske fødevarer produceret i Kina, mens Whole 

Foods gør en del ud af at forklare deres indkøbspolitik og hvad virksomheden gør for, at de produkter 

den køber ind lever op til økologiske kriterier.3 

Direkte salg til detailkæder (brug af grossister er meget mindre udpræget indenfor handlen med de-

tailsektoren) kræver typisk evnen til at kunne forhandle med en stor og magtfuld modpart, og typisk 

på dens eget sprog. Detailkæderne kræver desuden, at produktet er tilpasset til de lokale forbrugeres 

smag, og de har ingen tålmodighed med produkter, der ikke flytter sig på hylderne.  Direkte salg til de-

tailkæder kræver derfor af eksportøren, at man har gjort sit hjemmearbejde med hensyn til eksport-

markedet grundigt, før man overhovedet tager kontakt til kæden. 

2.4 Private label  

Produkterne kan sælges til detailhandlen under producentens eget mærke eller som del af et private 

label samarbejde, hvor detaillisten sælger de økologiske fødevarer under sit eget mærke. Sidstnævnte 

er attraktivt for detailkæderne især i de tilfælde, hvor økologi indgår i detailkædens profilering (f.eks. 

Tesco Organic og Sainsbury’s SO organic i Storbritannien og Edeka Bio, Naturkind (Kaiser’s Tengele-

man) og Rewe Bio i Tyskland). I den forbindelse peger en undersøgelse i USA på, at der er en sammen-

hæng mellem private label andelen af økologiske varer og importandelen af de økologiske fødevarer, 

detailkæderne sælger [5]. Undersøgelsen når ikke frem til en éntydig forklaring på sammenhængen, 

men peger på, at jo større detailkæden er, jo større er importandelen for økologiske fødevarer. Det kan 

således være interessant at gå målrettet efter større kæder med en høj andel af private labels. Private 

label samarbejdet har også den fordel, at detailkæden står for markedsføringen over for slutbrugeren, 

samt at detailkæden her vil vise et større engagement med henblik på at sikre, at produktet også er 

tilpasset de lokale forbrugeres smag [3]. For mindre danske eksportører tæller det dog på negativsi-

den, at disse kæder ofte vil stille krav om, at leverandøren er i stand til at levere store mængder. 

                                                             
2 http://www.tegut.com/kampagne/30-jahre-bio-aus-ueberzeugung.html. 
3 http://wholefoodsmarket.com/products/sourcing.php. 

http://www.tegut.com/kampagne/30-jahre-bio-aus-ueberzeugung.html
http://wholefoodsmarket.com/products/sourcing.php
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2.5 Kombinationer  

Det skal bemærkes, at virksomheder med en fremskreden internationaliseringsgrad ofte benytter en 

kombination af disse eksportkanaler. Det gælder især i det tilfælde, hvor den danske eksportør selv 

ejer en forarbejdningsvirksomhed på eksportmarkedet, som sælger det forarbejdede produkt videre 

til foodservice og detailhandel. Eksempelvis har Arla Foods fusioneret med tyske Hansa Milch, som 

bliver forsynet med dansk økologisk mælk til videreforarbejdning og afsætning til den tyske detail-

handel. Denne form for eksport kræver stort engagement og erfaring på det pågældende marked. 

3 Markedsmuligheder og udfordringer for dansk økologieksport 

Efter at have diskuteret forskellige grundlæggende tilgange til eksport vendes opmærksomheden nu 

mod en vurdering af markedsmuligheder og udfordringer for dansk økologieksport. Først diskuteres 

en række væsentlige faktorer, som vil blive anvendt til at vurdere markedsmuligheder og udfordrin-

ger. Dernæst gøres status og muligheder og udfordringer i de kommende år på de vigtigste eksport-

markeder for danske økologiske fødevarer vurderes. 

Vurderingen af markedsmulighederne er baseret på indhentede rapporter fra statskonsulenterne på 

de danske ambassader i en række lande, interviews med repræsentanter for erhvervets organisationer 

og med udvalgte eksporterende virksomheder og sagkyndige i udvalgte lande. Endvidere bygger vur-

deringen på andet tilgængeligt materiale om de forskellige markeder. 

3.1 Væsentlige faktorer bag markedsmuligheder og udfordringer 

3.1.1 Muligheder 

En række faktorer har positiv betydning for mulighederne på de forskellige eksportmarkeder for dan-

ske økologiske fødevarer:  

 En veletableret og velkendt økologisk standard og mærkningsordning er en forudsætning for, at 

der overhovedet eksisterer et marked af betydning for økologiske varer. 

 En anerkendelse af den danske/EU’s økologiske standard er en forudsætning for at kunne sælge 

varer produceret i henhold til denne standard som økologiske. 

 Geografisk nærhed betyder kortere transport, lavere transportomkostninger, større gensidigt 

kendskab, større kulturfællesskab og lettere kommunikation. 

 Veludbyggede distributionskanaler for økologiske fødevarer betyder enklere logistik  

 en relativt stor og veletableret økologisk efterspørgsel, som betyder, at kendskab og en positiv 

holdning til økologiske fødevarer allerede er etableret hos væsentlige markedsaktører. 

 En relativ høj vækst i efterspørgslen betyder mindre konkurrence, lettere markedsadgang og 

gunstigere markedsudsigter. 

 Underskud af indenlandsk produktion indenfor områder, hvor Danmark har gode naturlige for-

udsætninger eller har opbygget en stærk konkurrenceposition, betyder lettere markedsadgang 

og en mere bekvem konkurrencesituation for danske eksportører. 

 Åbenhed overfor import af økologiske fødevarer betyder lettere markedsadgang og mere positi-

ve holdninger til danske økologiske varer. 
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 En veletableret dansk eksport til markedet betyder større erfaring og kompetence i forhold til 

det specifikke marked hos eksportørerne samt større kendskab til og erfaring med danske 

økologiske varer og virksomheder hos importørerne. 

 Positive opfattelser vedrørende Danmark og danske økologiske fødevarer i fødevareindustrien, 

distributionskanalerne og blandt forbrugerne betyder, at danske økologiske varer i højere grad 

foretrækkes i forhold til nationale varer og varer fra andre lande. 

En række af disse faktorer samvarierer i praksis og deres betydning kan derfor være vanskelig at ad-

skille. For eksempel er Tyskland og Sverige vore nærmeste nabolande, og de er begge kendetegnet ved 

en relativt stor og veletableret økologisk efterspørgsel og en relativ høj vækst i efterspørgslen. I begge 

lande er økologiske fødevarer veletablerede i ledende detailhandelskæder, og der har eksisteret dansk 

eksport af økologiske varer til markedet i mange år, så detailhandelen og forbrugerne har haft mulig-

hed for at opbygge tillid og en generelt positiv holdning til danske økologiske varer. Alle disse forhold 

har været medvirkende til den meget positive udvikling i eksporten af økologiske varer til Tyskland og 

Sverige i de senere år. 

3.1.2 Udfordringer 

Ud over fravær af de nævnte mulighedsskabende faktorer kan der identificeres en række faktorer, som 

har negativ indflydelse på mulighederne for at øge dansk eksport af økologiske fødevarer til de for-

skellige markeder:  

 Toldbeskyttelse af det nationale marked betyder højere priser for danske eksportvarer. 

 Forskellige certificeringer og mærkninger i de enkelte lande og kæder samt 

 forskellige standarder på tværs af lande og kæder kan fungere som tekniske handelshindringer. 

 Præference for lokalt producerede fødevarer (enten nationalt eller regionalt) i distributionska-

nalerne og blandt forbrugerne betyder, at disse i højere grad foretrækkes i forhold til danske 

økologiske varer.  

 Stigende konkurrence fra nationale producenter og fra andre landes eksportører presser ind-

tjeningen og kan i yderste konsekvens presse den danske eksportør ud af markedet. 

 Øgede omkostninger i produktions- og forarbejdningsleddet i Danmark kan mindske konkur-

renceevnen i forhold til nationale leverandører eller andre eksportører. 

For eksempel er udbuddet af visse økologiske fødevarer vokset mere end efterspørgslen i en række 

lande siden 2008 [4], hvilket har betydet øget konkurrence. Høje toldsatser er en del af forklaringen 

på, at den økologiske eksport til Norge er så relativt beskeden, sammenlignet med andre lande med 

tilsvarende geografisk nærhed. Den økologiske eksport hæmmes desuden af forskellige nationale 

standarder for økologisk produktion. For eksempel skaber USA’s nationale standard problemer for 

eksporten af især animalske produkter til det voksende økologiske marked i Nordamerika [4]. Inden-

for EU har de fælles standarder (som også danner basis for Norges) og det fælles logo, som siden juli 

2010 er blevet obligatorisk på alle præemballerede økologiske produkter fremstillet indenfor unionen, 

reduceret barriererne for samhandel betragteligt. Der er dog stadig forskelle i de nationale standarder, 

som kan være en udfordring for danske eksportører. For eksempel er dansk og tysk standard for øko-

logisk drikkemælk forskellig på en række punkter (homogenisering, e-numre, krav i primærprodukti-

onen). Der arbejdes fra dansk side på at modvirke fragmenteringen indenfor EU ved at styrke betyd-

ningen af det fælles EU-logo. 



MAPP    

 

9 

Globalt indføres der i disse år nationale standarder i en lang række lande. Det er positivt for udviklin-

gen af de nationale markeder, men som følge af manglende harmonisering af standarderne sker der en 

fragmentering af det globale marked, som besværliggør eksport til en række markeder, for eksempel i 

Nordamerika og Asien [4].  

På sigt er der grund til at forvente hårdere konkurrence fra østeuropæiske producenter, der kan pro-

ducere økologiske varer billigere, end vi kan her i Danmark. 

3.2 Status, muligheder og udfordringer på de vigtigste markeder 

I 2010 var 96% af det globale marked for økologiske fødevarer i Europa og Nordamerika og Organic 

Monitor [4] vurderer, at denne situation kun vil ændre sig marginalt indenfor en overskuelig tidshori-

sont (dvs. frem til 2016). 

Det europæiske marked udviklede sig meget positivt i 2007 og 2008 som følge af en stærk forbruger-

efterspørgsel og stigende distribution gennem konventionelle detailhandelskæder. Væksten var højest 

på det tyske og det franske marked med årlige vækstrater på 30% [4]. I kølvandet på den økonomiske 

krise faldt væksten i 2009 og i lande som England og Tyskland rationaliserede detailhandelen det øko-

logiske sortiment og fokuserede mere på traditionelle kerneprodukter. Dette år faldt priserne på øko-

logiske varer for første gang i mange år, hvilket var medvirkende til, at det engelske og tyske marked 

oplevede negativ vækst i økonomiske termer. Fra 2010 har de fleste markeder rettet sig igen, men 

med lavere vækstrater end i årene før 2009. 

For at undgå, at forskellige nationale regler og økologimærker lægger en dæmper på salget af økologi-

ske varer både indenfor EU og på tredjelandes markeder, har økologiske produkter, der produceres og 

sælges i EU, fra den 1. juli 2010 skullet mærkes med EU-logoet. Muligheden for at anvende EU-logoet 

gælder også importerede økologiske produkter, forudsat at tredjelandets økologiregler er godkendt 

som ækvivalente med EU´s regler på området. 

Fra 2006 til 2009 steg den konventionelle detailhandels andel af den økologiske afsætning i Europa fra 

50 til 57% [4]. Andelen varierer dog mellem lande og er højest i de nordiske lande med over 80%. Bå-

de specialbutikker, direkte salg, og utraditionelle kanaler, som stormagasiner og apoteker, spiller en 

stor rolle i forskellige lande. 

Foodservice får stigende betydning som salgskanal for økologiske varer i en række lande. Den højeste 

andel af det økologiske marked har denne sektor i Italien, med 12%, efterfulgt af Spanien, Sverige og 

Holland, hver med over 9% [4]. 

Organic Monitor [4] forventer fornyet vækst i afsætningen af økologiske varer frem til 2016 i både Eu-

ropa og Nordamerika og højere vækst i Nordamerika end i Europa. Forventningen er dog meget af-

hængig af den generelle konjunkturudvikling. De væsentligste drivkræfter for en fremtidig vækst an-

tages at være fortsat intensivering af distributionen både gennem traditionelle og utraditionelle kana-

ler og en øget brug af markedsføringskampagner til at stimulere efterspørgslen.  

Målt på markedsstørrelse er de mest attraktive eksportmarkeder i Europa Tyskland, England, Frankrig 

og Italien, som tilsammen står for 70% af det europæiske økologiske marked. Herefter kommer 

Schweiz, hvis attraktivitet for danske eksportører dog reduceres af toldbarrierer. Mange konkrete for-

hold spiller således ind på et markeds attraktivitet for danske økologiske eksportører. For eksempel er 

det svenske marked attraktivt især på grund af dets geografiske nærhed, et relativt højt forbrug af 

økologiske fødevarer og et stort potentiale for yderligere vækst. Samtidig er der næsten ikke det mar-
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ked, der ikke kan være attraktivt for en specifik virksomhed. For eksempel var Italien en overgang Da-

nOrganic’s vigtigste eksportmarked4 og Australien er på rekordtid blevet et vigtigt marked for Friland, 

hovedsagelig Frilandsgris, men som opfølgning herpå også økologisk svinekød [6]. 

De bærende produktområder indenfor eksporten er generelt dér, hvor Danmark har en naturlig til-

gang til råvaren, hvor der er styr på primærproduktion, og hvor der kan skabes tillid mellem produ-

cent, afsætningskanal og slutforbruger, så der er fokus på hele værdikæden.  

I de følgende afsnit beskrives de relevante eksportlande i rækkefølge, efter størrelsen af den nuværen-

de danske eksport til disse markeder. 

3.2.1 Tyskland  

I absolutte tal er Tyskland langt det største marked for økologiske fødevarer i Europa og på verdens-

plan overgås det kun af USA [4]. Tysklands andel af den danske økologiske eksport har været stigende 

i mange år og nåede 44% i 2010. Eksporten til Tyskland steg selv under den økonomiske krise i 2009. I 

2011 fusionerede Arla med nordtyske Hansa-Milch, som har oplevet pæn salgsfremgang indenfor pri-

vate label-serier med økologisk konsummælk og smør [7]. Hovedparten af Arlas økologiske eksport til 

Tyskland er nu dansk råmælk forarbejdet hos Hansa-Milch og solgt som private label. 

Danmark har en stærk position på det tyske økologiske marked især indenfor mejeriprodukter og svi-

nekød. For økologisk mælk er Danmarks markedsandel 9% og for smør og smørprodukter 26% [8]. 

For økologisk svinekød har Danmark en markedsandel på ca. 4%. Hertil kommer en vis mængde øko-

logisk havre, æg og kartofler. Østrig og Holland er de største ikke-tyske konkurrenter med andele af 

det tyske økologiske marked på henholdsvis 7 og 8% i 2010. 

Ifølge markedsanalyseinstituttet TNS Emnid er det mest populære sted at købe økologiske fødevarer i 

Tyskland de konventionelle supermarkeder, hvor 81% af de økologiske forbrugere oplyser, at de kø-

ber deres økologiske produkter. Den stærke vækst i det økologiske salg i 2004 til 2008 skete især gen-

nem de store supermarkedskæder, som Edeka, Rewe og Tengelmann, og discountkæder som Aldi, Lidl 

og Plus, mens knap så store supermarkedskæder som tegut har bidraget til væksten med en særlig høj 

andel af økologiske fødevarer i sortimentet. Specialhandelens andel af det økologiske salg i Tyskland 

faldt fra over 60% i 2004 til 26% i 2009 i takt med, at discount- og supermarkedskæderne har satset 

på økologi [4]. Mange økologiske specialbutikker har oplevet økonomiske vanskeligheder i kølvandet 

på finanskrisen. For eksempel blev Vitalia gruppen (ejer af Bio Family og Bio B økologiske supermar-

keder) insolvent i juni 2009 [4]. Samlet set er specialhandelens omsætning dog vokset hvert år, selv 

under lavkonjunkturen [9], og i de seneste år synes det især at være Bio-supermarkeder, der driver 

væksten. Antallet af biosupermarkeder stiger især i de store byer som Berlin og Hamborg [10]. Imid-

lertid er omsætningen pr. forretning væsentligt lavere i specialbutikkerne end i den konventionelle 

detailhandel. Med en markedsandel på omkring 5% af det samlede økologiske salg er foodservice af 

mindre betydning i Tyskland [9].  

En vigtig fælles eksportfremmeaktivitet for økologieksporten til Tyskland er deltagelsen i den årlige 

BioFach messe i Nürnberg. BioFach besøges årligt af 45.000 faglige besøgende heraf 2/3 fra Tyskland. 

Messen dækkes af 1200 journalister fra fagblade og nyhedsmedier fra 35 lande. I tilknytning til Bio-

Fach afholdes der et omfattende kongresprogram. Danmark var i 2009 partnerland på messen og har i 

den forbindelse i regi af Økologisk Landsforening og Landbrug & Fødevarer opbygget et godt udstil-

                                                             
4 http://www.danorganic.dk/. 
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lingskoncept med forholdsvis bred deltagelse af danske økologiske virksomheder. En mindre gruppe 

af virksomheder har dog valgt at stå uden for den fælles præsentation og udstiller under logoet ”Bio 

aus Dänemark.” Begge udstillingskoncepter modtager offentlig støtte via Fødevareministeriet. Delta-

gelsen i BioFach har givet gode resultater for danske økologiske virksomheder i form af etablering af 

kontakt til og indgåelse af aftaler med (især) tyske detailkæder.  

Udover BioFach har der med gode resultater været afholdt en række fælles kontaktarrangementer 

med den tyske detailhandel og fødevaresektor i øvrigt.  

3.2.1.1 Muligheder 

Prognoserne for den tyske økonomi i de nærmeste år er relativt positive, om end behæftet med bety-

delig usikkerhed, ligesom for resten af Europa. Alt i alt vurderes det dog, at mulighederne for at øge 

eksporten af økologiske varer til Tyskland langt fra er udtømte og at Tyskland i de kommende år vil 

vedblive at være det væsentligste og et voksende eksportmarked for danske økologiske varer. 

Det tyske økologiske marked er i en modningsproces og udvikler sig i en retning som mere og mere 

ligner det danske. Efter en periode med stærk vækst fra 2004 til 2008 stod det tyske marked i stampe i 

2009 (i værdi, men ikke i mængde). Markedet har siden rettet sig igen og efterspørgselen efter økolo-

giske produkter stiger nu igen stærkere end produktionen.  

Ifølge en repræsentativ forbrugerundersøgelse købte 71% af de tyske forbrugere økologiske fødevarer 

i 2010, især æg, frugt og grønt og økologiske mejeriprodukter [11]. Der er stigende efterspørgsel efter 

især økologiske ferskvarer såsom smør og smørprodukter, quark, yoghurt, marmelade, friske grønsa-

ger og frugt, kartofler, konsummælk og müsli [8].  

Problemer med dioxin i tysk kød og æg i 2010 rystede de tyske forbrugere og resulterede i en stærkt 

øget efterspørgsel efter økologisk kød. Det er også én af grundene til, at økologisk kød nu er en fast del 

af sortimentet i mange almindelige supermarkeder i Tyskland [6]. 

Selvom Tyskland allerede er det største eksportmarked for danske økologiske mejerier, er der stadig 

et stort potentiale. I Tyskland har økologisk konsummælk kun en markedsandel på 4%, hvilket er 

langt under markedsandelen i for eksempel Danmark. De tyske økologiske mælkeproducenter øgede 

produktionen med 12,5% i første halvår 2011, men væksten i salget af økologiske mejeriprodukter var 

endnu højere, blandt andet fordi flere store tyske discountkæder igen øger deres økologiske sortiment 

[12], og derfor var der et uformindsket behov for import. I en rapport fra november 2011, udført for 

Forbundsministeriet for Fødevarer, Landbrug og Forbrugerbeskyttelse, vurderes det blandt andet, at 

et stigende behov for import af økologiske mejeriprodukter vil blive dækket af bl.a. Danmark, og at og-

så den danske eksport af økologiske kartofler og gulerødder til Tyskland vil stige i de kommende år 

[8]. Den tyske produktion af økologiske gulerødder er begrænset som følge af afgrøderotation og pro-

blemer med vanding og ukrudtskontrol, så her kan danske producenter have en konkurrencefordel.  

I Nordtyskland opfatter forbrugerne danske varer som til dels værende regionale, og tyske forbrugere 

foretrækker generelt danske varer frem for f.eks. hollandske.  

3.2.1.2 Udfordringer 

Selvom Tyskland siden 2001 har haft et statsligt øko-mærke, Bio-Siegel, er der stadig et større antal 

konkurrerende, private mærkningsordninger. Bio-Siegel er det bedst kendte øko-mærke og kendes af 

87% af de tyske forbrugere [9]. En større andel giver dog udtryk for, at de stoler på det biodynamiske 
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Demeter mærke (78%) end på Bio-Siegel (70%). Regionalitet og oprindelse spiller en supplerende rol-

le ved afsætningen af økologiske produkter på det tyske marked [13]. De fleste danske økologiske 

produkter sælges i Tyskland uden tydelig oprindelsesmærkning. 

Indenfor visse produktkategorier er der forskel på standarderne for økologisk produktion mellem 

Danmark og Tyskland. For eksempel er mejeriprodukter produceret efter tyske private standarder 

homogeniserede og indeholder tilsætningsstoffer, som danske økologiske mejerier ikke anvender i 

produktionen.  

Priskonkurrencen er generelt hårdere i den tyske fødevarehandel end i den danske. Som følge af den 

stadigt stigende efterspørgsel efter økologiske produkter og importbehovet er priskonkurrencen dog 

generelt mindre for økologiske produkter end for konventionelle produkter. Bortset fra Nordtyskland 

er de højere transportomkostninger end for lokale producenter en ulempe for danske eksportører. 

3.2.2 Sverige 

Økologiske fødevarers andel af det samlede fødevaremarked i Sverige er cirka det halve af i Danmark, 

men i absolutte tal er omsætningen på de to markeder cirka lige stor, og væksten har i de senere år 

været væsentligt højere på det svenske end på det danske marked [4].  

KF står for omkring 44% af det økologiske salg i Sverige og økologiske fødevarer har en markedsandel 

på 6,5% i KF’s butikker. Som i COOP’s butikker i Danmark markedsfører KF økologiske fødevarer un-

der deres Änglamark mærke, som dækker omkring 800 økologiske produkter i Sverige. Mejeriproduk-

ter står for 33% af salget af økologiske varer på det svenske marked. Ifølge Sveriges Statistik var mælk, 

æg og bananer de mest populære økologiske produkter i Sverige i 2009. 

3.2.2.1 Muligheder 

Sverige har været mindre påvirket af den seneste økonomiske krise, end andre europæiske lande, og 

selvom vækstskønnene for de kommende år er blevet nedskrevet i starten af 2012, ligger de stadig i 

den høje ende for Europa. I 2009 var det svenske økologiske marked det hurtigst voksende i Europa 

med en vækstrate på 19%. I 2010 var der en kraftig opbremsning, men i 2011 steg væksten igen, til 

11%, og Ekoweb’s prognose er, at den årlige stigningstakt vil være af denne størrelsesorden frem til 

2020.5  

Væksten i den danske eksport til Sverige hænger sammen med, at Sverige indenfor mange varegrup-

per ikke producerer nok økologiske fødevarer selv til at imødekomme den høje efterspørgsel. Dan-

mark eksporterer blandt andet en del økologiske grønsager til Sverige, og det forventes, at mulighe-

derne indenfor dette område bliver endnu bedre, hvis salget af økologiske varer fortsætter med at sti-

ge.  

Væksten i de senere år har været spredt ud på alle kanaler, ikke mindst de store supermarkedskæder 

(KF and ICA), som rapporterede en vækst i salget af økologiske varer på over 20% [4]. Der er en øget 

fokusering på økologi i hele den svenske detailhandel og især ICA og Axfood anses for at have et stort 

vækstpotentiale [14]. Også hos Systembolaget er der en høj vækst i den økologiske afsætning. 

Den svenske regering havde som mål, at 25% af de fødevarer, som anvendes i offentlige kantiner, skul-

le være økologiske i 2011 [4]. Kun 20 af 292 svenske kommuner nåede dette mål, så der forventes en 

                                                             
5 http://www.ekoweb.nu/?p=10846 
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stor vækst her i de kommende år [14]. I samarbejde med en gruppe eksportører har Landbrug & Fø-

devarer de sidste to år bearbejdet grossistmarkedet m.h.p. leverancer til skolebespisningen i Sverige.  

For at støtte restaurantsektor, som blev hårdt ramt af finanskrisen, har den svenske regering halveret 

momsen på restauranter fra starten af 2012, hvilket også forventes at få en positiv effekt på salget af 

økologiske produkter til sektoren. 

3.2.2.2 Udfordringer 

Den svage svenske krone har påført danske økologiske eksportører en konkurrencemæssig ulempe på 

det svenske marked. 

Det mest velkendte og anerkendte økologi-mærke i Sverige er KRAV, som på visse punkter har stren-

gere krav end Danmarks og EU’s. Dermed kan det fungere som en barriere for dansk økologisk eksport 

til Sverige. At blive KRAV-certificeret koster desuden ekstra. Ikke alle kæder kræver dog at man er 

KRAV-certificeret. 

Der er for tiden stor fokus på lokalt producerede varer og specialiteter med lokale ingredienser i Sve-

rige. Sverige har således udnævnt over 50 madambassadører, for eksempel for Wärmland. Produkter-

ne kan være økologiske, men det vigtigste er, at de er lokalt producerede, har en lokal historie. Det er 

umiddelbart en ulempe for danske eksportører, men rummer dog den mulighed, at man kan levere 

ingredienser til lokalt producerede produkter. 

Sverige har på nogle punkter mere vidtgående krav til dyrevelfærd end EU, og det er en almindelig op-

fattelse blandt svenske forbrugere, at for eksempel svenske grise har det bedre end danske. Denne ne-

gative opfattelse af dansk dyrevelfærd kan også smitte af på opfattelsen af danske økologiske produk-

ter. 

På det seneste er salget af økologisk mælk stagnerende og der er aktuelt en overproduktion af økolo-

gisk mælk i Sverige.  

3.2.3 Frankrig  

Det franske økologiske marked steg med 16% i 2009 og med 32% i 2010, men fra et relativt lavt ni-

veau med en markedsandel på 1,9% i 2009. Store supermarkedskæder står for størsteparten af salget, 

men også foodservice er en væsentlig kanal. I 2010 blev der serveret økologiske fødevarer eller brugt 

økologiske ingredienser i omkring halvdelen af alle franske restauranter og cateringvirksomheder og 

forventningen var, at andelen ville stige til omkring tre fjerdedele i 2012 [4]. Den franske regering har 

sat det mål, at mindst 20% af de fødevarer, som anvendes i offentlige kantiner, skal være økologiske i 

2012 [4].  

I Frankrig er de mest populære økologiske fødevarer frugt og grønt, fulgt af mejeriprodukter, æg, cere-

alier og olie, og kød.  

Over 80% af den danske økologiske eksport til Frankrig er svinekød, især skinker, som Friland ekspor-

terer til videre forarbejdning på det franske marked 6. Friland har i flere år deltaget på fødevaremes-

sen SIAL i Paris og i 2012 koordinerer Landbrug & Fødevarer en fælles økologisk stand for danske 

virksomheder på SIAL. I 2011 arrangerede Landbrug & Fødevarer koordinerede kædeindsatser over-

for franske detailkæder, blandt andre Carrefour og Auchan.  
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3.2.3.1 Muligheder 

Det franske marked for økologiske fødevarer har i de seneste år haft højere vækst end de fleste andre 

lande, og har stadig et stort, uudnyttet potentiale i forhold til de lande, der har de mest modne økologi-

ske markeder. Også i forhold til det franske marked hænger væksten i den danske eksport sammen 

med, at landet ikke producerer nok økologiske fødevarer selv til at imødekomme efterspørgselen. Om-

råderne med den største vækst på det franske marked er kødprodukter og mejeriprodukter, og da 

især franske mejeriproducenter ikke har været orienteret mod økologi, vil der snart være underforsy-

ning af økologiske mejeriprodukter.  

Ifølge Agence Bio Consumer Barometer survey genkendte 87% AB økologimærket og 39% EU’s økolo-

gimærke i 2009. Franske forbrugere opfatter økologi-anprisninger som mere troværdige end de tradi-

tionelle franske anprisninger med ”regional oprindelse” og ”efter traditionel opskrift” [14]. To tredje-

dele af de franske forbrugere siger de køber økologiske fødevarer. Andelen af franske forbrugere, som 

føler sig velinformerede om økologiske fødevarer steg fra 40% i 2003 til 52% i 2009.  

Landbrug & Fødevarer har i et par år arbejdet med salg til den franske detailhandel med fokus på kæ-

der og økologiske grossister. For at komme ind på det franske detailmarked skal produkterne være 

unikke i forholdt til det franske udbud, og eksportøren skal honorere krav til logistik. Især det faktum, 

at detailkæderne stadig udvider deres sortiment, specielt af private label produkter, giver gode mulig-

heder for danske eksportører. 

3.2.3.2 Udfordringer 

Som i de fleste andre lande er der stærk fokus på indenlandske varer i Frankrig. Der er aktuelt under-

forsyning af mange varer, men i løbet af 5-7 år forventes det, at f.eks. de franske avlere af frugt og 

grønsager vil have omstillet sig til økologisk produktion i tilstrækkeligt omfang til at dække efter-

spørgslen. 

Der er ingen dansk orientering på det franske marked og ingen præferencer for danske eller nordiske 

produkter, hvilket gør det sværere at komme ind på markedet. 

Også Økologisk Landsforening har i de seneste år forsøgt at orientere eksportindsatsen mere mod 

Frankrig, men oplever, at få virksomheder endnu er klar til at tage springet til dette marked. Det kræ-

ver vedholdenhed og løbende opfølgning at få et solidt fodfæste på det franske marked. Det er svært 

for en mindre dansk virksomhed at finde ressourcer til en sådan indsats, med mindre den koordineres 

med andre virksomheder eller på brancheniveau. 

3.2.4 Holland  

Holland har en tre gange så stor befolkning som Danmark, men den bebor et lidt mindre areal end 

Danmark. Det hollandske marked for økologiske fødevarer blev påvirket af den økonomiske krise efter 

2008, men mindre end gennemsnittet. I 2009 havde det hollandske økologiske marked en relativt høj 

vækst, på 11%, men fra et relativt lavt niveau, med en markedsandel på 2,3% [4]. Den positive udvik-

ling er siden fortsat. I de første tre kvartaler af 2011 steg salget af økologiske fødevarer i hollandske 

supermarkeder 27,3% i forhold til samme periode året før.6 Det afspejler, at det hollandske markedet 

har været sent til at forholde sig til økologi, men nu er inde i en positiv udvikling. 

                                                             
6 www.bionext.nl. 
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Efterspørgslen efter økologiske fødevarer er i Holland både kanaliseret gennem de store supermar-

kedskæder og foodservice. De hollandske kæder bruger dog ikke i så høj grad som i Danmark og Tysk-

land økologi til at profilere sig, og der er færre økologiske produkter i supermarkederne. Med 9% i 

2009 har foodservice en relativt høj andel af det hollandske økologiske fødevaremarked [4]. Hoved-

vægten i det økologiske forbrug er på friskvarer som frugt og grønt, mejeriprodukter og æg [14]. 

3.2.4.1 Muligheder 

Den negative økonomiske situation i de senere år synes ikke at være nogen hindring for en fortsat 

vækst i det hollandske marked for økologiske fødevarer. Markedet udvikler sig fortsat positivt. Der er 

en stigende tendens i alle varegrupper og efterspørgslen vokser hurtigere end antallet af landbrug un-

der omlægning.7 For eksempel kunne den indenlandske produktion ikke holde trit med efterspørgslen 

efter økologisk mælk i Holland i 2011. Selv om antallet af økologiske landmænd er stigende, forventes 

der fortsat underforsyning af økologisk mælk i de kommende år. 

Den positive udvikling indenfor økologiske mejeriprodukter i Holland sker på baggrund af en situati-

on, hvor hollandske mejerier ikke har interesseret sig så meget for økologi, men mest har været foku-

serede på discountkæderne i Tyskland. Det har åbnet muligheder for danske økologiske mejerier. Arla 

har købt et hollandsk mejeri og fører et hollandsk sortiment og Thise har et hollandsk datterselskab, 

der producerer ost lavet af mælk fra Danmark. Thise og Arla er således med til at sætte skub i marke-

det for økologi i Holland. 

Markedet for økologisk kød i Holland er stigende og f.eks. var væksten for økologisk svinekød i super-

markeder på 35% i første halvår af 2011. Den hollandske sammenslutning af økologisk svineprodu-

center vurderer, at der aktuelt er en underforsyning af økologisk svinekød på 14%.8 

3.2.4.2 Udfordringer 

Det hollandske marked er ret uforudsigeligt og udvikler sig ofte i den modsatte retning af, hvad danske 

eksportører forventer. 

I 2011 skiftede 35 hollandske mælkelandbrug til økologisk produktion, og de vil kunne levere fra be-

gyndelsen af 2013. Det vurderes dog, at der er behov for, at mindst 20 mælkeproducenter mere skifter 

til økologisk produktion for at dække den indenlandske efterspørgsel, og flere hvis efterspørgslen sti-

ger yderligere.9 

3.2.5 England 

Siden 2007 har den gennemsnitlige engelske forbruger reduceret sit køb af økologiske fødevarer. I 

2009 oplevede det engelske marked for økologiske føde- og drikkevarer en negativ vækst på 14%, 

hvilket var værre end registreret i noget andet land [4]. Værst gik det ud over økologisk kød og bageri-

varer, hvor den negative vækst i 2009 var over 20%. Den negative tendens fortsatte i 2010 og 2011, 

men i aftagende grad med fald på 5,9 og 3,7% [15]. Samtidig er antallet af økologiske fødevarebutikker 

faldet og de ledende supermarkedskæder har løbende indskrænket deres økologiske sortiment siden 

2008.  

                                                             
7 www.bionext.nl. 
8 www.bionext.nl. 
9 www.bionext.nl. 
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Blandt de positive tendenser i markedet kan nævnes vækst i 2011 for økologisk lammekød (+16%), 

babymad (+6,6) og fjerkræ (+5,8%). Salget igennem abonnementskasser, hjemmelevering og postor-

dre steg med 7,2% i 2011 [15]. Som følge af, at supermarkederne har reduceret udbuddet af økologi-

ske produkter, køber de mest loyale forbrugere også i stigende grad deres økologiske produkter i spe-

cialbutikker.  

 

Blandt andet, men ikke kun på grund af den negative udvikling i markedet har indenlandsk produktion 

efterhånden mættet efterspørgslen efter økologiske fødevarer generelt i England. En anden faktor bag 

den faldende danske eksport af økologiske varer til England i de seneste år er et øget fokus på lokalt 

producerede fødevarer, blandt andet som resultat af en række succesfulde Buy British-kampagner. 

Arla og Tulip har via deres etablering af forarbejdningsvirksomheder i England en produktion af øko-

logiske varer, som sælges på det engelske marked. Indenfor frugt og grønt har DanOrganic’s eksport til 

det engelske marked været på over 1200 tons om året (primært økologiske gulerødder), men er i dag 

ikke eksisterende. England er blevet selvforsynende med de fleste økologiske grønsager og producerer 

nu så meget, at de er begyndt at eksportere.  

3.2.5.1 Muligheder 

Ifølge Kantor Worldpanel 2009 køber 88% af de engelske husholdninger økologiske fødevarer. På 

grund af krisen har mange forbrugere skåret på økologien, men der er ikke færre økologiske produk-

ter på det engelske marked. Når det engelske marked kommer på fode igen, kan det igen blive et inte-

ressant marked. 

Sammen med producenter og detailhandel gennemfører den engelske regering i 2012 til 2014 for før-

ste gang en kampagne for at øge det økologiske forbrug. Kampagnen har et budget på 2 mio. Euro og er 

støttet  af EU.  

3.2.5.2 Udfordringer 

Den økologiske sektors troværdighed i England er blevet ridset af nogle meget omtalte skandaler. I 

marts 2010 blev en engelsk virksomhed fundet skyldig i at mærke 100 millioner konventionelle æg 

som økologiske eller friland. Det vurderes, at svindelen har fået mange britiske forbrugere til at sætte 

spørgsmålstegn ved økologiske fødevarers troværdighed [4]. 

Det er svært for danske eksportører at komme ind på det engelske marked, da detailkæderne ikke ta-

ger ansvar for produkterne. De vil ofte gerne tage produkterne ind, men den eksporterende virksom-

hed har selv ansvar for at lave en aftale med en distributør.  

Desuden er det en udfordring, at forædlingsgraden på det engelske marked er langt højere end i Dan-

mark. Der er således i høj grad behov for tilpasning af produkterne til markedet. 

3.2.6 Norge 

Norges regler for økologi følger EU-forordningen. Markedet for økologiske fødevarer i Norge er for-

holdsvis mindre udviklet end i vore andre nabolande med en markedsandel på ca. 1%. I kriseåret 2009 

voksede salget af økologiske fødevarer med 8%, hvilket er dobbelt så meget som væksten i det euro-

pæiske marked som helhed. Som i de øvrige nordiske lande foregår hovedparten af salget i Norge gen-

nem konventionelle supermarkeder.  
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Det er svært for danske økologiske virksomheder at etablere et kontinuerligt salg til Norge. Når Norge 

kan forsyne sig selv med f.eks. grønsager, lægger de en høj told på udenlandske varer. Når de er under-

forsynede lempes tolden og danske virksomheder kan eksportere til markedet.  

3.2.6.1 Muligheder 

De største muligheder for danske eksportører findes for specialvarer og varer uden eller med ubetyde-

lig indenlandsk produktion. Det er f.eks. lykkedes for Urtekram at komme ind på markedet med nogle 

af sine produkter.  

I en undersøgelse gennemført af producentorganisationen Oikos i 2006 angav 70% af de norske for-

brugere, at de køber økologiske fødevarer, heraf 14% regelmæssigt. Høje priser, lav tilgængelighed og 

snævert udbud angives som de væsentligste grunde til ikke at købe økologisk.  

3.2.6.2 Udfordringer  

Høje toldsatser og kvoter for fødevarer er de væsentligste barrierer for dansk eksport af økologiske 

varer til det norske marked. Det lave forbrug af økologiske fødevarer i Norge hænger blandt andet 

sammen med, at forbrugerne ser norske produkter som værende så rene, at de nærmest er økologiske. 

Det betyder, at det er nødvendigt for virksomheder, der vil eksportere til Norge, at udvikle markedet 

stort set fra grunden.  

3.2.7 Resten af Europa 

Det finske marked for økologiske fødevarer er endnu mindre end det norske, men som det norske er 

det vokset mere end gennemsnittet under den seneste økonomiske krise. Den finske regering satte i 

juni 2010 det mål, at der skal anvendes økologiske ingredienser i halvdelen af de måltider, der serve-

res i dagcentre i Helsinki [4].  Som følge af den stigende interesse for økologi, let tilgængelighed for 

danske virksomheder og stor tillid til Danmark som fødevareproducerende land er det finske marked 

et nærmarked, som det er relevant for danske økologiske eksportører at rette mere fokus mod i de 

kommende år. 

I Schweiz er økologiske varers andel af fødevareforbruget ca. 6%, hvilket på verdensplan kun overgås 

af Danmark. Hovedparten sælges gennem to detailhandelskæder, COOP og Migros. Kæderne foretræk-

ker produkter fra Schweiz, som også favoriseres af det nationale ”Økologisk Schweiz” mærke. Der er 

dog eksportmuligheder, især for produkter, hvor der ikke findes en betydende national produktion 

[14]. For danske eksportører er det en ulempe, at Schweiz er udenfor EU og har sin egen økologi-

standard, som på nogle punkter stiller højere krav end den danske. Desuden beskytter Schweiz inden-

landsk produktion med toldbarrierer. 

Italien har det næststørste økologiske landareal (1 million hektarer) og det tredje største marked for 

økologiske fødevarer i Europa [4]. I de fleste regioner ligestilles økologiske fødevarer med de særegne 

produkter fra samme region. Der er mange hensigtserklæringer om at spise økologiske og lokale pro-

dukter og i Rom og mange andre storbyer udgør økologiske fødevarer en stor andel af bespisningen på 

skoler og i børnehaver. Økologiske fødevarer havde i 2009 en markedsandel i Italien på 3,2% [4]. Iføl-

ge ISMEA/AC Nielsens 2009 panel er hovedparten af den italienske efterspørgsel efter økologiske fø-

devarer koncentreret i Norditalien. Det skyldes blandt andet franske og østrigske supermarkedskæ-

der, som er udbredte i den nordlige del af landet [14]. Værdien af den danske økologieksport til Italien 

er aktuelt ca. 12 mio. kr per år, og der er ikke umiddelbart udsigter til stigning. På lidt længere sigt er 

der et vist potentiale for at øge eksporten af økologisk okse- og svinekød, ligesom der vurderes at være 
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et potentiale for at øge eksporten af økologiske fisk og fiskevarer. Endelig er der generelt potentiale for 

større afsætning til det italienske cateringmarked. 

Ud over Italien er de syd-, øst-, og centraleuropæiske lande p.t. ikke betydende markeder for økologi-

ske varer. Spanien, Portugal og Grækenland står tilsammen for under 3% og Central og Østeuropa for 

blot 1% af det økologiske salg i Europa [4]. Med 1,12 millioner hektarer er Spanien det land i Europa, 

som har det største økologiske areal, og også lande som Rumænien, Bulgarien og Ukraine er væsentli-

ge producenter og eksportører af økologiske afgrøder, men p.t. er ingen af disse lande væsentlige mar-

keder.  

3.2.8 Nordamerika 

Samlet set er forbruget af økologiske fødevarer per indbyggere højere i Nordamerika end i nogen an-

den verdensdel. For eksempel bruger gennemsnitsforbrugeren i Nordamerika 50% mere på økologi-

ske fødevarer end gennemsnitsforbrugeren i Europa. Den konventionelle detailhandel står for 56% af 

salget af økologiske føde- og drikkevarer i Nordamerika og alle større fødevarekæder har introduceret 

private mærker for økologiske fødevarer. Som i Europa er væksten faldet under den seneste lavkon-

junktur og detailhandelen fokuserer nu mere på de økologiske kerneprodukter.  

Whole Foods Market og Trader Joe’s er de ledende specialkæder for naturlige og økologiske fødevarer 

i Nordamerika. Mange kæder indenfor denne sektor rapporterer stagnerede salg og nogle har oplevet 

økonomiske vanskeligheder. Planet Organic kæden indgav konkursbegæring i april 2010. Supervalue 

lukkede sin Sunflower Market butikskæde for naturlige og økologiske varer i 2008.  

I 2009 blev der indgået en aftale mellem de relevante myndigheder i USA og Canada om ækvivalens 

mellem landenes respektive nationale standarder. Det betyder, at produkter, som er certificerede iføl-

ge ét af disse landes nationale standard, overordnet også er certificeret i forhold til det andet lands 

standard [4]. Aftalen har gjort Nordamerika til en mere ensartet region for økologiske produkter. Eks-

portører skal dog være opmærksomme på forskellene i emballerings- og mærkningsregulativer mel-

lem de to lande. USA og Canada har på en række områder mindre vidtgående krav til økologisk pro-

duktion end dem, der gælder i EU, hvilket gør det vanskeligere for danske eksportører at konkurrere 

prismæssigt i både USA og Canada. 

3.2.8.1 USA 

Økologiske fødevarer har en markedsandel på 4% i USA, højest indenfor frugt og grønt, hvor markeds-

andelen var 12% i 2010. Den næststørste gruppe er mejeriprodukter med en markedsandel på 6%. 

Især i mejerisektoren forventer Organic Trade Association en kraftig vækst. Efterspørgslen varierer 

meget mellem de enkelte stater og er især høj i Californien og i det nordøstlige USA. Siden 2009 har 

der været overproduktion af økologisk mælk og for visse frugt og grønsager. Der er underforsyning af 

økologisk kød, især oksekød, hvor der er en stor import især fra Australien og Latinamerika. Indenfor 

mejeriprodukter importeres der kun ost, især fra Europa. Der har eksisteret en bilateral dansk-

amerikansk anerkendelse af det danske økologimærke siden 2003 og for nylig er der færdigforhandlet 

en ækvivalensaftale om handel med økologiske varer mellem EU og USA, som træder i kraft den 1. juni 

2012. Gennemsnitlige toldsatser for fødevarer til USA ligger på niveauet 12%, og der er ingen særtold 

for økologiske varer, da disse ikke udgør en særlig kategori.  
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3.2.8.1.1 Muligheder 

Organic Monitor [4] forventer, at væksten i afsætningen af økologiske fødevarer i de kommende år vil 

være højere Nordamerika end i Europa. Indenfor mange produktområder er forbruget afhængigt af 

import på grund af begrænset indenlandsk produktion [4]. De amerikanske forbrugere har i vidt om-

fang allerede taget økologien til sig. Whole Foods Market’s 2010 Food Shopping Trends Tracker survey 

fandt, at 75% af de amerikanske forbrugere købte økologiske fødevarer i 2010.  

3.2.8.1.2 Udfordringer 

En Mintel forbrugerundersøgelse i 2009 fandt, at kun 45% af de amerikanske forbrugere har tillid til 

USDA’s økologi-mærke. En Mambo Sprouts Marketing undersøgelse i 2008 fandt, at de fleste ameri-

kanske forbrugere er usikre eller uvidende om kravene til økologiske fødevarer. Udfordringen med at 

uddanne de amerikanske forbrugere tages da også seriøst af Organic Trade Association, som arbejder 

på at skaffe midler til en national oplysningskampagne, der skal sætte fokus på økologibegrebet.      

Forskellen i økologiske standarder mellem EU og USA har hidtil været en væsentlig hæmsko for økolo-

giske eksportører i forhold til det nordamerikanske marked. En undtagelsesbestemmelse i ækvivalen-

saftalen mellem EU og USA vil fortsat forhindre dansk eksport af animalske økologiske produkter til 

USA. Ifølge reglerne for økologisk jordbrug kan man behandle økologiske dyr med antibiotika i EU (in-

den for nogle meget restriktive rammer), men ikke i USA. Økologiske animalske produkter vil indtil 

videre fortsat kun kunne sælges til USA, hvis det kan dokumenteres, at produktionen er sket uden brug 

af antibiotika. Nogle forarbejdede økologiske fødevarer fra Europa sælges i Nordamerika som ”naturli-

ge” på grund af de forskellige standarder.  

3.2.8.2 Canada  

Økologiske fødevarer har en lavere markedsandel, omkring 2,5%, i Canada end i USA, men det økono-

miske tilbageslag har påvirket væksten i salget mindre. Canada fik en frivillig national standard for 

økologisk landbrug i 1999 og en obligatorisk standard, the Organic Products Regulations (OPR), i 

2009, komplet med nyt regelsæt og et nyt nationalt økologisk mærke (Canada Organic Biologique). 

Kontrollen foretages af Canadian Food Inspection Agency (CFIA). I juli 2011 underskrev Canada og EU 

en ækvivalensaftale om gensidig anerkendelse af hinandens økologiske standarder og lovgivning.  

3.2.8.2.1 Muligheder 

Ifølge en undersøgelse i 2008 af Department of Alberta Agriculture har omkring 75% af de canadiske 

forbrugere prøvet økologiske fødevarer. Heraf blev 18% karakteriserede som hyppige købere.  

I 2008 udgjorde importerede varer 63% af det økologiske salg i Canada [16]. Tre fjerdedele af import-

varerne kom dog fra USA.  

Der er ikke nogen undtagelsesbestemmelse vedrørende brug af antibiotika i ækvivalensaftalen mellem 

Canada og EU. Dermed er brug antibiotika i Danmark ikke en barriere for dansk eksport af kød og me-

jeriprodukter til det Canadiske marked. Som følge af ækvivalensaftalen mellem Canada og USA kan 

danske animalske produkter, der er certificerede i Canada, formentlig sælges som økologiske på det 

amerikanske marked. 
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3.2.8.2.2 Udfordringer  

En forbrugerundersøgelse i januar 2010 af BrandSpark Intelligence fandt, at 48% af de canadiske for-

brugere var usikre på, hvad ”økologi” dækker over. 

3.2.9 Asien 

Asiatiske lande som Kina, Indien og Thailand har en væsentlig indenlandsk produktion af økologiske 

fødevarer, men den er primært til eksport. Det asiatiske marked stod for kun 2% af den globale efter-

spørgsel efter økologiske fødevarer i 2009. Væksten i efterspørgslen er højere end i Europa og Nord-

amerika, men fra et meget lavt niveau. De fire mest velhavende asiatiske lande, Japan, Sydkorea, Tai-

wan og Singapore står sammen med Hong Kong for 85% af det økologiske salg i Asien; Japan alene for 

50% [4]. Disse lande er ikke væsentlige producenter af økologiske fødevarer. Store producentlande 

som Kina og Indien er indtil videre beskedne markeder for økologiske fødevarer, men de har potentia-

le [4]. Organic Monitor [4] vurderer, at eksportmulighederne i Asien især er indenfor forarbejdede fø-

devarer, da der mangler forarbejdningsindustri for økologiske fødevarer i regionen.  

Væksten i det økologiske salg i Asien skyldes især store detailhandelskæder, som har introduceret 

økologiske fødevarer, i nogle tilfælde under eget mærke, men også stigende forbrugerbevidsthed om 

fødevaresikkerhed og miljøproblemer. På grund af meget høje merpriser for økologiske varer er mar-

kedet dog koncentreret i de mest velhavende lande og byer.  

En væsentlig hæmsko for udviklingen af det økologiske marked i regionen er mangel på økologiske 

standarder. De fleste asiatiske lande har enten ingen eller kun en frivillig national standard. Det bety-

der, at forbrugerne har vanskeligt ved at skelne mellem legitime økologiske produkter og produkter 

mærket med lignende egenskaber, som ”grønne” eller ”risikofri.” I de tilfælde, hvor en national stan-

dard eksisterer, er den ofte forskellig fra andre nationale standarder, hvilket betyder, at eksportører 

skal certificeres til hvert enkelt marked. Kun fem asiatiske lande har obligatoriske standarder for øko-

logiske fødevarer: Japan, Kina, Sydkorea, Taiwan og Filippinerne. Omgåelse af reglerne er udbredt, og-

så i disse lande. For eksempel fandt en forbrugerorganisation i Taiwan i 2009, at seks ud af 10 økologi-

ske produkter til salg i den taiwanesiske detailhandel ikke var ægte [4]. Også i 2009 opdagede Hong 

Kong Organic Resource Centre, at omkring en fjerdedel af økologiske grønsager, som blev solgt på 

udendørs markeder, ikke var certificerede.  

3.2.9.1 Kina  

Med 1,85 millioner hektarer har Kina det største økologiske landbrugsareal i Asien og verdens tredje 

største. Indtil nu har økologisk produktion i Kina primært været rettet mod eksport. Kina er storpro-

ducent af økologiske grønsager, bønner, ris, honning og frugt. Kinas officielle Udviklingscenter for Øko-

logiske Fødevarer introducerede en national økologisk standard og mærkningsordning i 2005. Stan-

darden blev udviklet i henhold til de ledende internationale standarder i EU, USA og Japan, hvilket på 

visse punkter gør den til den mest strikse i verden. For at eksportere økologiske fødevarer til Kina skal 

de overholde den kinesiske nationale standard.  

Et øget økologisk forbrug i Kina er tæt knyttet til den stigende velstand blandt forbrugerne. Det esti-

meres, at der i dag er ca. 120 mio. kinesere i den købekraftige middelklasse og at denne i 2020 vil være 

på ca. 300 mio. 

Det kinesiske marked for økologiske fødevarer er stadig beskedent, ca. 50 millioner US dollar i 2009 

[4]. Det meste af efterspørgslen er koncentreret i de største byer, som Beijing, Shanghai og Guangzhou, 
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hvor der er en høj koncentration af fastboende udlændinge og velhavende forbrugere. Salget af økolo-

giske fødevarer foregår hovedsagelig gennem store, internationale detailhandelskæder, som Carre-

four, Jusco og P-Mart. Økologiske specialbutikker vokser også frem i de største byer. For eksempel har 

High Quality Organic Food åbnet 15 butikker i Shanghai siden 2005. Der sælges kinesisk producerede 

økologiske primærprodukter og importerede forarbejdede fødevarer. Der foreligger ikke officielle op-

gørelser af importen af økologiske fødevarer, men i 2009 blev den vurderet til i underkanten af 20 mil-

lioner US$. Importen er domineret af mejeriprodukter og forarbejdede fødevarer, blandt andet baby-

mad. Det meste af importen kommer ind i Kina via Hong Kong, hvorefter varerne distribueres via mel-

lemhandlere for at undgå eventuelle kinesiske importrestriktioner.  

3.2.9.1.1 Muligheder 

Det kinesiske landbrugsministerium forventer, at Kina bliver verdens 4. største forbruger af økologi-

ske fødevarer inden 2020. En række højprofilerede fødevareskandaler (bl.a. melamin i mejeriproduk-

ter, sudan IV i æggeblommer og giftig malakit i ferskvandsfisk) har øget interessen for fødevaresikker-

hed blandt kinesiske forbrugere og øget efterspørgslen efter økologiske fødevarer. I 2011 førte fore-

komsten af en række sager vedrørende falske økologiske grønsager og kød til, at der blev stillet 

spørgsmålstegn til troværdigheden af økologiske fødevarer. Dette førte umiddelbart til, at forbrugerne 

i højere grad var tilbøjelige til at købe importerede økologiske fødevarer. 

De høje priser på økologiske fødevarer i Kina, som nævnes som en udfordring nedenfor, kan også ses 

som en mulighed for danske eksportører. Når den købekraftige middelklasse er vænnet til de høje pri-

ser, muliggør det, at danske økologiske fødevarer kan sælges til den pris, som er nødvendig. 

Salg til foodservice er også en mulighed, internationale hoteller og restauranter i de store byer. De in-

ternationale hotelkæder bruger i stort omfang importerede fødevareprodukter. 

3.2.9.1.2 Udfordringer 

En væsentlig barriere for salget af økologiske fødevarer er eksistensen af en række ”lysegrønne” kon-

kurrenter, kaldet ”grønne fødevarer” og ”risikofri fødevarer”. Disse varer har en klar mærkning, pro-

duceres i langt større mængde, og sælges til langt lavere priser end økologiske varer. Desuden er de 

med til at forvirre begreberne hos forbrugerne. Forbrugerundersøgelser rapporter, at de fleste forbru-

gere, selv i de store byer, ikke har en klar idé om, hvad økologiske fødevarer er. Disse undersøgelserne 

er ikke helt up-to-date, men alt i alt er der grund til at antage, at modning af det kinesiske marked for-

udsætter, at der bruges en del penge, tid og anstrengelse på at uddanne forbrugerne om økologiske 

fødevarer. 

Høje priser er måske den væsentligste barriere for salget af økologiske fødevarer i Kina. I mange asia-

tiske lande, inklusive Kina, kan økologiske varer være prissat 4-5 gange så højt som deres konventio-

nelle modstykker [4, 17]. En nylig markedsundersøgelse i Beijing og Shanghai fandt at supermarkeds-

prisen for friske økologiske grønsager certificeret af COFCC (det centrale certificeringsorgan under det 

kinesiske landbrugsministerium) var ca. 3 gange prisen på konventionelle grønsager. For mere hold-

bare økologiske fødevarer, som ris, er prisen ca. den dobbelte af konventionelle fødevarer. Omvendt 

sælges ”grønne fødevarer” typisk til priser, der blot ligger 15-20% over konventionelle produkter. De 

høje merpriser for økologiske fødevarer skyldes hovedsagelig høje omkostninger til import og distri-

bution. 
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Certificeringssystemet er en yderligere, væsentlig barriere for eksporten af økologiske fødevarer til 

Kina. De kinesiske myndigheder anerkender ikke andre økologicertificeringssystemer og inspektion 

og certificering udføres i henhold til kinesiske standarder og af inspektører, der er direkte godkendt af 

de kinesiske myndigheder.  

Der er også mere generelle markedsbarrierer, som rammer eksporten af både konventionelle og øko-

logiske produkter til Kina. På nuværende tidspunkt er det for eksempel ikke tilladt at eksportere for-

arbejdet svinekød, oksekød og fjerkræ fra Danmark til Kina. Eksport til Kina (og andre asiatiske mar-

keder) vanskeliggøres desuden af den lange transporttid (36 dage med skib). For f.eks. frugt og grønt 

er der også problemer med opbevaringen af varerne under transporten, da de er meget følsomme 

overfor temperatursvingninger. 

Den kinesiske detailhandels krav til leverandører er ligeså krævende som i Europa m.h.t. bidrag til 

markedsføring mv. Udenlandske detailkæder kan importere fødevarer direkte - uden et mellemled. 

Det kræver, for det første, at de har import-eksport licens (som alle delvist udenlandsk ejede selskaber 

i Kina får i dag). For det andet kan der være krav om licenser til import af fødevarer i forskellige kate-

gorier. Det er erfaringen, at ikke alle udenlandske detailkæder har licenser for alle produktgrupper, 

men henviser til en importør. 

4 Sammenfatning – markedsmuligheder og udfordringer  

Den danske eksport af økologiske fødevarer er vokset stærkt siden 2006. Eksporten har hidtil været 

domineret af traditionelle kerneprodukter inden for især mejeri og kødproduktion og den går primært 

til de nære markeder med Tyskland som langt det vigtigste marked efterfulgt af Sverige. 

De største muligheder for øget eksport ligger også i årene frem til 2020 på nærmarkederne i Europa. 

Det tyske, svenske, franske og hollandske mejerisortiment er underudviklet og forbruget er relativt 

lavt. Hvis markederne udvikler sig på samme måde som i Danmark, vil mejeriprodukter kunne blive 

lokomotivet for det økologiske forbrug. Her har Danmark store muligheder. Det samme gælder økolo-

gisk svinekød. En række markeder (lande/produktkombinationer) er aktuelt underforsynede, hvilket 

skaber potentiale for eksport. I mange tilfælde er der imidlertid udsigt til, at eksportvinduet lukkes 

igen i løbet af en overskuelig årrække, fordi den lokale produktion vokser hurtigere end efterspørgs-

len. 

Tyskland er aktuelt den største aftager af økologiske produkter fra Danmark, men potentialet for øget 

eksport er stadig stort. Tyskland bør derfor fortsat være blandt de højst prioriterede eksportmarke-

der. Økologiske produkter er en konkurrenceparamenter i den tyske detailhandel og foodservicesek-

tor, og der efterspørges nyheder, kvalitetsprodukter og moderne præsentation. Danmark og danske 

fødevarer har desuden et godt omdømme i Tyskland.  

Udover fortsatte indsatser i forhold til de markeder, hvor den danske økologieksport er veletableret – 

Tyskland, Sverige, Frankrig og Holland – er det relevant at udforske potentialet på markeder i Finland, 

Italien, og Spanien. 

Næst efter nærmarkederne i og omkring EU forventes vækstmarkeder i Asien at blive de mest attrak-

tive for dansk økologisk eksport i de kommende år, især Kina, Japan og Sydkorea. Mange af disse mar-

keder er kendetegnet ved en høj vækst med store metropoler og stigende interesse for økologi i den 

købestærke middelklasse. Specifikt er det muligt, at den markant stigende interesse for danske føde-
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varer generelt i Kina kan trække nogle af de økologiske produkter med i de kommende år. Flere af de 

store danske økologiske virksomheder satser således på eksport til Kina. Det kan dog være et vanske-

ligt marked at håndtere for en mindre virksomhed med begrænsede ressourcer. 

Det nordamerikanske marked rummer ligeledes muligheder for dansk økologisk eksport i de kom-

mende år. Her er økologien veletableret, markedet er sprogligt og kulturelt rimeligt velkendt for dan-

ske eksportører, og det forventes at vokse hurtigere end det europæiske marked. USA forventes dog 

fortsat at være vanskeligt tilgængeligt for eksport af animalske økologiske produkter på grund af for-

beholdet for brug af antibiotika i den netop indgåede ækvivalensaftale. Blandt andet fordi USA og Ca-

nada på andre områder har lavere krav til økologisk produktion, end dem der gælder i EU, vil mange 

danske eksportører vanskeligt kunne konkurrere prismæssigt i både USA og Canada. Især indenfor for 

planteprodukter kan der dog vise sig gode potentialer. For eksempel er USA allerede et lukrativt mar-

ked for eksport af økologiske græsfrøblandinger og forventes også at være det fremover.  
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DEL II: DANSK ØKOLOGISK EKSPORT – STYRKER OG SVAGHEDER 

 

5 Dansk økologieksports styrker og svagheder  

I tillæg til muligheder og udfordringer på de forskellige markeder afhænger danske økologiske virk-

somheders eksportpræstationer af virksomhedens egne styrker og svagheder, set i forhold til konkur-

renterne. Væsentlige styrker og svagheder relaterer sig til produktkvalitet, om virksomheden er effek-

tiv nok til at kunne konkurrere prismæssigt, om den har de fornødne ressourcer til at drive en eks-

portindsats, om den har tilstrækkelig indsigt i markedet (f.eks. viden om sortimentskrav og mulighe-

der på det specifikke marked i det specifikke land), og virksomhedens omdømme hos kunder og myn-

digheder. 

5.1 Styrker 

5.1.1 Et godt internationalt omdømme 

På eksportmarkederne er det en styrke for danske virksomheder, at Danmark har et godt internatio-

nalt omdømme som et ”grønt” land10 og som ét af de mindst korrupte lande i verden [19]. International 

forskning viser, at et godt nationalt omdømme har en positiv effekt på holdningen til varer fra landet 

hos andre landes forbrugere [20-22]. For varer, hvor miljøvenlighed er et væsentligt salgsargument, 

og som har karakter af ”tillidsgoder” [23], er et ”grønt” og ukorrupt omdømme utvivlsomt særlig vig-

tigt. Mange danske økologiske virksomheder fremhæver således Danmarks gode omdømme som en 

væsentlig styrke på eksportmarkederne.  

Med det nye officielle grønne brand: ”State of Green – Join the Future. Think Denmark”, har den danske 

stat og erhvervslivet skabt en fælles platform for det grønne Danmark, som kan styrke den internatio-

nale markedsføring,11 også af økologiske fødevarer. Det offentligt-private partnerskab Klimakonsorti-

et, som står bag det nye grønne brand, har siden etableringen for tre år siden arrangeret besøg for me-

re end 2.000 udenlandske kommercielle og politiske beslutningstagere og 300 internationale journali-

ster.12 Fødevarer er dog p.t. ikke en del af brandet. 

Danmark har en lang tradition for eksport af fødevarer og er internationalt kendt som et land med en 

høj fødevaresikkerhed, høj ensartethed og produktstandard, samt at aftalte mængder leveres til aftalte 

tider. I de senere år er Danmark herudover blevet kendt som et forgangsland indenfor produktion af 

økologiske fødevarer. I vore vigtigste eksportlande er der tillid til dansk fødevarekontrol og til de dan-

ske økologiske certificeringsmyndigheder [3]. Ø-mærket er respekteret som et mærke, der sikrer solid 

og effektiv statslig kontrol, kvalitet og sikkerhed. Sporbarhed – at kunne spore fødevaren helt tilbage 

til producenten, marken og endda det enkelte dyr – har stigende betydning indenfor fødevareproduk-

                                                             
10 I 2009 lå Danmark nr. 14 blandt OECD- og BRIK-landene på Anholt-GfK Roper Nation Brands Index, hvilket er ganske flot i 
betragtning af, at vi hører til blandt de små lande. Danmark klarer sig bedre på visse end på andre områder, som indgår i in-
dekset. Den bedste placering opnår vi, når der spørges til det danske engagement i miljøanliggender. Det, udlændinge ifølge 
undersøgelsen associerer stærkest med Danmark og danskere, er, at vi er et fødevareeksporterende land med en sober og 
pålidelig regeringsføring, og at vi er flittige og ærlige [18].  
11 http://www.stateofgreen.com/ 
12 http://dagenssynspunkt.blogs.business.dk/2012/01/16/gron-dansk-eksport-giver-ny-vaekst-og-arbejdspladser/ 
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tion generelt og særlig betydning for afsætningen af økologiske fødevarer. Betydningen varierer mel-

lem eksportmarkeder, men spiller en stor rolle på nogle af vore vigtigste eksportmarkeder, ikke 

mindst Tyskland [24].  

Danmark er et af de få  lande i Europa med en fuldstændig statskontrol og certificering af den økologi-

ske produktion. I kommunikationen på eksportmarkederne kunne dette muligvis fremhæves mere 

med henblik på at understøtte danske økologiske produkters troværdighed.  

At danske forbrugere køber en højere andel af sine føde- og drikkevarer som økologiske end forbru-

gerne i noget andet land i verden [4] kan yderligere være med til at styrke overførslen af det ”grønne” 

nationale omdømme på danske økologiske fødevarer. En positiv effekt forudsætter dog, at centrale 

beslutningstagere, herunder forbrugerne, véd det, hvilket ikke bør tages for givet! Markedskommuni-

kation, gerne i forbindelse med relevante begivenheder, som da Danmark var ”årets land” på BioFach 

messen i Tyskland i 2009, er vigtige for at drage fuld fordel af disse styrker ([se også 25]). 

5.1.2 Forskning  & udvikling  

Danmark har en veludviklet og velorganiseret forskningsindsats indenfor økologi, som siden 1996 har 

gennemført tre store økologiske forskningsprogrammer. ICROFS, Det Internationale Center for Forsk-

ning i Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer, medvirker i økologiforskningen, blandt andet gennem 

deres koordinering af en række internationale forskningsprogrammer, som understøttes af flere lande 

i samarbejde og med EU som økonomisk bidragyder. 

5.1.3 Institutionelle rammer 

I forhold til at ekspandere den økologiske eksport frem mod 2020 er det også væsentligt, at de gæl-

dende regler for omlægning af landbrugsjord er udformet således, at omkostningerne ved omlægning 

kan kompenseres fuldt ud via tilskudssystemet. Det vurderes, at der i de nuværende tilskudssatser til 

omlægning af økologiske arealer ligger et pænt økonomisk incitament, i det mindste ved omlægning af 

en gennemsnitlig bedrift med mælkeproduktion eller planteavl [2]. 

Det danske klima er velegnet til dyrkning af en række grønsager og kernefrugt, samt visse kornsorter 

og grovfoder. For eksempel eksporteres økologiske gulerødder til Italien i efteråret, hvor danske pro-

ducenter kan sælge helt friske gulerødder, der lige er taget op af jorden. 

På organisationsniveau er det en styrke for danske økologiske producenter, at de har en stærk er-

hvervsorganisering. Dermed står sektoren stærkere både i forhandlinger med myndighederne og i 

forhold til koordinerede eksportfremstød. I en række andre lande, inklusiv Tyskland, er de økologiske 

producenter splittede i forskellige producentorganisationer med egne mærkningsordninger, hvilket 

fører til modsatrettede interesser og konflikter.  

5.1.4 Styrker på produkt- og virksomhedsniveau  

De hidtil nævnte styrker er mest knyttet til institutionelle forhold på det nationale niveau. Herudover 

har danske økologer en lang række styrker på produkt- og virksomhedsniveau, som har betydning for 

eksportens udvikling.  

 Danske økologer er dygtige. Som andre danske landmænd har de et højt effektivitetsniveau re-

lativt til kolleger i andre lande.  
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 Mange års systematisk arbejde med effektivisering og omkostningsminimering har gjort dansk 

økologisk produktion og forarbejdningsvirksomhed konkurrencedygtig i en international 

sammenhæng.  

 Rigtig mange danske økologiske virksomheder producerer produkter af anerkendt høj kvalitet 

med et stort eksportpotentiale.  

 Som følge af et højt niveau i forhold til spisekvalitet, ensartethed, leveringssikkerhed og fødevare-

sikkerhed kan danske økologiske råvarer opnå en position på B2B markeder som den foretruk-

ne, ikke-lokale leverandør.  

 Mange danske fødevarevirksomheder er innovative og gode til at tilpasse sig varierende mar-

keder og markedskrav.  

 Veluddannede medarbejdere og et generelt højt kompetenceniveau fremhæves for eksempel af 

danske mejerier som en væsentlig styrke internationalt.  

Hertil kommer utallige specifikke styrker på enkeltvirksomheds- og enkeltproduktniveau. For eksem-

pel har Danmarks største økologiske eksportør, Arla Foods, fået et markant løft i relevant viden om det 

vigtige tyske marked med fusionerne med Hansa Milch og Allgäuland i 2011. For dansk økologisk svi-

neproduktion er en meget konkret konkurrencefordel, at vi – i modsætning til for eksempel Tyskland – 

ikke har vildtlevende vildsvin i naturen og dermed en mindre risiko for svinepest i fritgående besæt-

ninger. At Danmark er begyndt at have synlig eksport af frugt og grønt hænger blandt andet sammen 

med det nye nordiske køkken, som har været med til at gøre især rodfrugter interessante på eksport-

markederne. 

Specifikt i forhold til eksportarbejdet i den økologiske sektor er det en styrke, at der de seneste fem år 

er sket en stigende professionalisering. Mange nye virksomheder har i dag eksport som en del af deres 

forretningsgrundlag, og der er større fokus på at etablere varige kunderelationer i forbindelse med 

eksport og derved blive i stand til at eksportere et fast sortiment. Tidligere eksporterede virksomhe-

der produkter, der også blev afsat på det danske marked. I dag udvikler de fleste virksomheder for-

skellige produkter til forskellige markeder.  

5.2 Svagheder 

På eksportmarkederne har danske økologiske virksomheder en række svagheder, som er naturbundne 

eller knyttede til strukturelle forhold, som ikke uden videre står til at ændre. Det faktum, at den dan-

ske økologiske import er væsentlig højere end eksporten er blevet tolket som et indicium på lav kon-

kurrenceevne [2]. Det danske klima gør det vanskeligt at konkurrere på kolonialvarer og vore klima-

mæssige forudsætninger er mindre optimale end udenlandske konkurrenters for en række afgrøder 

og for visse animalske produktioner. Omkostningsniveauet for fødevareproduktion er relativt højt i 

Danmark, især i forhold til løntunge processer. At økologisk produktion ofte er mere arbejdskraftin-

tensiv end konventionel, gør det til en udfordring for et land som Danmark med et højt lønniveau. Hø-

jere transportomkostninger er en ulempe på eksportmarkeder i forhold til indenlandske producenter 

og i forhold til producenter i lande, som ligger geografisk bedre placeret i forhold til det pågældende 

marked. Lang transportafstand er især en ulempe i forhold til friskvarer med kort holdbarhed. Da der i 

de fleste lande er en præference for lokale og nationale økologiske produkter, er det en (større eller 

mindre) svaghed for danske eksportører, at de ikke er lokale.  
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Ifølge Danmarks Statistik var der i 2010 139 danske virksomheder, som eksporterede økologiske fø-

devarer. Heraf stod tre virksomheder for 60% af den samlede eksport. De øvrige 136 eksporterende 

virksomheder havde i 2010 i gennemsnit en eksport på 2,5 mio. kr. hver.13 Den beskedne størrelse og 

deraf følgende manglende ressourcer til en målrettet eksportindsats er nok de fleste danske virksom-

heders væsentligste svaghed på eksportmarkederne. For at være parat til at eksportere skal en økolo-

gisk virksomhed kunne øremærke tilstrækkelige økonomiske ressourcer til opgaven; og være indfor-

stået med risikoen for, at pengene ikke kommer ind igen. Manglende ressourcer er også årsagen til, at 

nogle delbrancher fokuserer for lidt på innovation og har for få folk ansat til specifikt at fokusere på 

innovation. 

Størrelsesproblematikken forstærkes af, at det europæiske nærmarked er kendetegnet ved skarp kon-

kurrence hvor store multinationale virksomheder har en stærk position i mange sektorer, både inden-

for produktion og detailhandel [4]. Kravene til den eksporterende virksomhed, bl.a. i form af egenkon-

trol, certificeringer og overholdelse af kædens egne standarder stiger med størrelsen af detailhandels-

kæden. Det er derfor afgørende for mindre økologiske virksomheder at identificere samarbejdspart-

nere af passende størrelse.  

Variationen af certificeringer, standarder og lokale forordninger i de forskellige lande stiller store krav 

til viden om forholdene på de forskellige eksportmarkeder, en ekspertise som ofte er utilstrækkelig 

blandt danske økologiske virksomheder. 

Inden for den økologiske frugt- og grønsagsproduktion findes der særlige danske regelkrav, som stiller 

den danske produktion ringere med hensyn til både kvalitet og udbytte. Desuden kræver hver afgrøde 

i princippet sin egen specialisering med særlig viden og teknologi. For et lille land som Danmark kan 

det være vanskeligt at opbygge en effektiv og konkurrencedygtig produktion på alle områder [3]. 

Hvad angår omlægning til økologisk produktion er miljøgodkendelser en barriere, især for svinepro-

duktion [2]. Omlægning til økologisk svineproduktion kræver en ny miljøgodkendelse, da økologiske 

svin produceres i andre systemer. Endvidere kan landmanden ikke få sikkerhed for, at han evt. kan 

komme tilbage til den oprindelige konventionelle produktion, i det tilfælde, hvor den økologiske pro-

duktionsform ikke opfylder hans forventninger. Tilbagelægningen vil da igen kræve en miljøgodken-

delse som landmanden ikke vil kende vilkårene for. Dette "tilbagelægningsproblem" er meget mindre 

eller ikke eksisterende ved omlægning af bedrifter med mælkeproduktion eller planteavl [2].  

6 Sammenfatning – styrker og svagheder  

Den danske økologisektors styrker og svagheder på eksportmarkederne er både relateret til instituti-

onelle forhold i Danmark og til egenskaber ved sektoren og virksomhederne selv. Danmarks gode om-

dømme, både generelt og specifikt på det økologiske område, og tilliden til vort kontrolsystem er vig-

tigt, og det samme er stærke landsbrugstraditioner, et højt kompetenceniveau og en væsentlig forsk-

nings- og udviklingsindsats i sektoren. Svaghederne er mest knyttet til et højt omkostningsniveau, at 

de fleste danske økologiske virksomheder er forholdsvis små, især i eksportsammenhæng, og, for visse 

produktioner, et mindre gunstigt klima end væsentlige konkurrenters. Den enkelte eksporterende 

                                                             
13 Der er naturligvis MEGET stor varians i størrelsen af disse virksomheders eksport. Gennemsnittet er således ikke repræ-
sentativt for gruppen som helhed. 
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virksomheds styrker og svagheder afhænger dog i høj grad af det konkrete marked, som den konkur-

rerer på. 
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DEL III: EVALUERING AF TIDLIGERE EKSPORTTILTAG SAMT VURDERING AF 

EKSISTERENDE REDSKABER 

 

I denne del gennemgås kort det seneste officielle oplæg til eksportstrategi for økologiske fødevarer 

samt en række eksisterende eksportfremmeordninger, som kan benyttes af økologiske virksomheder. 

Nogle af disse er generelle, andre specielle ordninger for økologiske virksomheder. Den fremtidige 

strategi vil basere sig på erfaringerne med den hidtidige strategi og blandt andet bygge på de allerede 

eksisterende ordninger. 

7 Seneste samlede oplæg til eksportstrategi for økologiske fødevarer 

Det seneste samlede oplæg til eksportstrategi for økologiske fødevarer blev udarbejdet af Det Økologi-

ske Fødevareråd ved det daværende Direktoratet for FødevareErhverv i 2005. Formålet med oplægget 

var at målrette og koordinere indsatsen hos virksomheder, brancheorganisationer og myndigheder for 

at fremme den danske eksport og samhandlen generelt indenfor den økologiske fødevaresektor. 

Udover mere generelle forhold som konjunktursvingninger og lav vækst på eksportmarkederne identi-

ficerede oplægget følgende centrale eksportbarrierer: 

 Tekniske handelshindringer: På de enkelte eksportmarkeder møder danske eksportører ofte 

nationale økologimærker og tilhørende certificeringssystemer, der besværliggør samhandel. 

Private økologiorganer i andre lande fastsætter krav, der i nogle tilfælde går ud over EU-

reglerne, og danske virksomheder skal opfylde disse krav for at bruge det pågældende mærke 

og dermed agere på markedet.  

 Eksportparathed: Udeblivende eksportfremgang kan skyldes manglende eksportparathed hos 

virksomhederne. Ikke alle økologiske virksomheder har de fornødne kompetencer og/eller 

ressourcer til at udarbejde en overordnet strategi for eksportaktiviteter.  

 Markedssituation: Økologiske nicheprodukters afsætningssituation er svingende og dette stil-

ler krav til virksomhederne. Samtidig kommer nyvundne markeder for økologiske produkter 

ofte under stærkt pres fra lokale producenter, når markedet først er etableret. 

 Lokale forhold på eksportmarkederne: Eksempelvis kampagner for lokale produkter og særlige 

afsætningskanaler kan fremstå som barrierer på eksportmarkederne. Det kan også være svært 

som ny virksomhed at komme ind hos de store detailhandelskæder.  

Som det er fremgået af den foregående analyse, er alle disse barrierer stadig aktuelle i 2012. 

Oplægget indeholdt en række forslag til direkte eksportfremme, hvoraf de tre første er mere kortsig-

tede og de øvrige mere langsigtede: 

 Kompetenceopbygning i virksomheder. Eksportparatheden hos de økologiske virksomheder 

skal styrkes, både generelt og i forhold til udvikling af strategi og organisatoriske kompetencer, 

men også konkret i forhold til det valgte eksportmarked (valg og tilpasning af produkter, mar-

kedsføring og kontakter, salgskanaler, distribution etc.). Kompetenceopbygning kan ske gen-

nem individuelle rådgivningsforløb eller gennem netværksaktiviteter på brancheniveau. 
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 Fælles salgsfremstød målrettet mod udvalgte markeder og/eller indkøbskæder, som det fran-

ske eksportfremstød arrangeret af den danske ambassade i Paris i foråret 2005. 

 Kollektiv messedeltagelse. Kollektive eksportfremstød på fødevaremesser som BioFach, Anuga 

og SIAL anbefales, men bør understøttes af andre tiltag. Der er også mulighed for at deltage i de 

generelle eksportfremstød for konventionelle produkter, bl.a. arrangeret af Dansk Industri og 

Landbrug & Fødevarer.  

 Netværksbaseret interessevaretagelse for at sikre et gennembrud for EU-logoet på europæisk 

plan. Opgaven var at forklare relevante europæiske aktører, hvorfor det er nødvendigt at ud-

brede EU-logoet og derved initiere en selvstændig indsats for at udbrede EU-logoet.  

 Implementering af Den Europæiske Aktionsplan for Økologi fra 2004. En aktiv indsats i forbin-

delse med implementeringen af aktion 1 – om iværksættelse af informationskampagner og 

salgsfremstød for økologiske produkter, herunder udbredelsen af EU-logoet, i regi af EU-

Kommissionen 

 Ændring af den interne promotionsordning nr. 2826/2000. Arbejde for et øget fokus på EU-

logoet i økologirelaterede aktiviteter under ordningerne for intern promotion inklusive en 

række konkrete forslag til justering af promotionsordningen.  

 Ændring af designkrav til EU-logoet. Med minimumskravet til logoets størrelse (2cm x 2cm), 

har mange producenter ikke mulighed for at anvende logoet i praksis på mindre produkter.  

 Udbredelse af EU-logoet via Landdistriktspolitikken. Der skal fortsat arbejdes for, at EU-logoet 

opnår mindst samme eksponeringsgrad som eksisterende nationale og regionale logoer. 

De tre første forslag er stadig aktuelle i 2012. I forhold til punkterne 4 til 8 er der sket fremskridt, 

blandt andet med vedtagelsen af det nye EU logo, som er obligatorisk på alle europæisk producerede 

økologiske fødevarer siden juli 2010. Dog er der fortsat behov for at styrke kendskabet og forbruger-

accepten af det nye EU-logo som et stærkt og fyldestgørende økologisk mærke i alle EU lande. 

Hvad angår koordinationen af eksportaktiviteter blev det slået fast at: 

 Den enkelte virksomhed har selv ansvar for at styrke sit eksportarbejde, primært gennem re-

search på eksportmarkeder, strategiudvikling, produktudvikling og -tilpasning samt markeds-

føring målrettet relevante eksportmarkeder. 

 Brancheorganisationer og/eller grupper af virksomheder har ansvaret for kompetenceudvik-

ling, fact-finding og markedsføringstiltag som fælles messedeltagelse og salgsfremstød, i alle 

tilfælde på baggrund af en vurdering af de konkrete aktiviteters relevans og effekt i forhold til 

det pågældende marked og den pågældende branche. Tillige bør brancheorganisationerne 

samt også detailhandlen understøtte udbredelsen af EU-logoet. 

 Myndighederne har ansvaret for at tilvejebringe de rette rammer omkring eksportarbejdet, 

herunder først og fremmest arbejde for udviklingen af et reelt indre marked for økologiske 

produkter. Desuden kan myndighederne i relevant omfang og på baggrund af en konkret vur-

dering af den enkelte sag bistå erhvervet i de mere direkte afsætningsfremmende aktiviteter. 

Denne arbejdsdeling mellem virksomheder, brancheorganisationer og myndighederne fastholdes i 

strategien for perioden frem mod 2020.  
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Dog indeholder den nye strategi flere tiltag, der støtter direkte op om virksomhedernes eksportarbej-

de, både før, under og efter konkrete markedsindsatser. Støtte kan være i form af bistand til analyser 

af kundernes behov, produktudviklingsbehov, udarbejdelse af salgsmateriale, repræsentation på mes-

ser, salgsaktiviteter i de enkelte lande, koordinering af varelogistik for mindre virksomheder, opfølg-

ning overfor kunder, udformning af salgskontrakter, eksportcertifikater, mv. Desuden bør der være 

mere fokus på nedbrydelse af handelsbarrierer udenfor EU. 

8 Eksisterende statsligt kontrolsystem og tilskudsmuligheder  

8.1 Statslig kontrol 

I Danmark er det myndighederne, der udsteder autorisation eller godkendelse til økologisk produkti-

on og kontrollerer, at landmænd og fødevarevirksomheder overholder reglerne.  

Kontrolopgaverne er fordelt mellem NaturErhverstyrelsen og Fødevarestyrelsen, der begge er en del 

af Fødevareministeriet. Det er NaturErhverstyrelsen, der autoriserer og kontrollerer de økologiske 

landbrug og forsyningsvirksomheder, mens Fødevarestyrelsens fødevareregioner har ansvaret for at 

kontrollere akvakulturbrug samt forarbejdning og handel med økologiske fødevarer. Økologikontrol-

len i Danmark er integreret i den horisontale offentlige kontrol af primærbedrifter og fødevarevirk-

somheder. Økologikontrollen bygger således ovenpå et kontrolsystem med højt veterinært og fødeva-

resikkerhedsmæssigt stade, hvilket giver fordelene af en uafhængig og troværdig kontrol.  

Det røde Ø-mærke med teksten ”statskontrolleret økologisk” er et dansk kontrolmærke. Det røde Ø-

mærke fortæller, at det er de danske myndigheder, der fører kontrol med de landbrug og virksomhe-

der, der har stået for den seneste produktion, forarbejdning, pakning eller mærkning af varerne i 

Danmark. Varer fra udlandet kan også være forsynet med det røde Ø-mærke, hvis den seneste forar-

bejdning eller mærkning er sket under den danske økologikontrol. Ø-mærket viser, at de økologiske 

fødevarer som minimum overholder EU’s økologiregler 

En statslig kontrolmodel som den danske indebærer, at økologoforordningerne er umiddelbart gæl-

dende i Danmark. Reelt er reglerne under Ø-mærket dermed identiske med reglerne under EU-logoet. 

Den danske statslige kontrol nyder stor troværdighed, og der er derfor hverken fra myndigheds- eller 

erhvervssiden ønske om at privatisere kontrollen. 

8.2 EU-logo 

I mange år har det været en begrænsende faktor for eksporten af danske økologiske produkter, at det 

har været nødvendigt at lade sig certificere under en række nationale, regionale eller private certifice-

ringsorganer, hvis man som økolog/grossist ville afsætte sine økologiske produkter i specifikke lande 

på det europæiske marked. Disse private mærker kræver ofte overholdelse af specifikke regionalt for-

ankrede regler, som ikke er obligatoriske i EU-forordningen, hvorved de kommer til at virke som en 

ekstra barriere for danske økologiske produkter.  

En udbredelse af kendskabet og tilliden til EU-logoet i alle medlemslande vil støtte et velfungerede eu-

ropæisk økologimarked og vil således kunne fremme udbredelsen af økologisk jordbrug i Danmark og 

resten af EU. Både i Danmark og i flere andre lande viser målinger markant lavere kendskab og tillid til 

EU-logoet end til nationale økologi-mærker. Der er behov for løbende at fastholde opmærksomheden 

på disse udfordringer både fra erhvervets og myndighedernes side. Eksempelvis har Landbrug & Fø-
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devarer med deltagelse fra fødevareministeren i marts 2012 afholdt en konference i EU-parlamentet 

rettet mod at skabe opmærksomhed på og øget kendskab til det fælles EU-logo.   

8.3 Eksportcertifikater 

Fødevarestyrelsen og NaturErhvervstyrelsen udsteder i flere sammenhænge eksportcertifikater, som 

også er nødvendige i forbindelse med eksport af konventionelle landbrugsprodukter. Ligeledes udste-

des der i meget begrænset omfang økologispecifikke dokumenter til eksportører af økologiske pro-

dukter, når der ved eksport til bestemte markeder er særskilt behov for at dokumentere den økologi-

ske status. Indenfor EU vil det ikke være nødvendigt med særlige økologieksportcertifikater, da der er 

fælles krav i økologireglerne i EU for udformning og indhold af leverandør- og partidokumentation. 

Disse dokumenter udstedes, i henhold til EU-regler for økologi, af kontrolorganer- og myndigheder, så 

de er til rådighed for økologiaktører som en del af kontrolsystemet for økologi i EU. Dermed sikres den 

nødvendige dokumentation for økologiske oprindelse generelt i EU.  

Eksportcertifikater til lande udenfor EU er oftest defineret af modtagerlandet. Der er f.eks. aktuelt krav 

ved eksport til USA. De nærmere krav til sådanne eksportcertifikaters udformning vil være tilgængeli-

ge hos myndighederne i modtagerlandet, men eksisterer i øvrigt ikke i større omfang aktuelt. 

Forud for eksport af økologiske produkter fra Danmark tilbyder NaturErhvervstyrelsen og i nogle til-

fælde Fødevarestyrelsen at kontrollere, om en producent opfylder et udenlandsk kontrolorgans ekstra 

regler, ud over reglerne fastsat i EU’s økologiforordning. Der kan udstedes dokumentation af opfyldel-

sen af sådanne ekstrakrav ved eksport. Den økonomiske udgift afholdes som en brugerbetalt ydelse af 

virksomheden.  

8.4 Tilskud til aktiviteter indenfor EU 

EU´s landdistriktsforordning, ”Rådets Forordning (EF) nr. 1698/2005 om støtte til udvikling af landdi-

strikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for udvikling af Landdistrikterne,” giver mulighed for at 

støtte tiltag, der medvirker til at forbedre jordbrugssektorens produktion og konkurrenceevne.  

Der er på den baggrund etableret en række tilskudsmuligheder under landdistriktsprogrammet, her-

under økologifremmeordningen. 

Økologifremmeordningen, ”Fremme af produktion og afsætning af økologiske fødevarer”, giver mulig-

hed for at yde tilskud til aktiviteter under tre hovedoverskrifter: 

 Informations- og markedsføringsaktiviteter 

 Etablering af nye rejsehold om produktion, afsætning og omlægning, og 

 Informations- og uddannelsesaktiviteter 

Ordningen kan, ligesom de øvrige ordninger under landdistriktsprogrammet, kun yde tilskud til aktivi-

teter indenfor EU. 

I eksportmæssig sammenhæng er den mest interessante af de ovennævnte tilskudsmuligheder tilskud 

til informations- og markedsføringsaktiviteter for økologiske fødevarer, både i Danmark og i det øvrige 

EU. Herunder kan der opnås tilskud på op til 70 % af omkostningerne til producentsammenslutninger, 

der iværksætter informations- og markedsføringsaktiviteter for økologiske produkter med det formål 
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at fremme produktion og afsætning og med særlig vægt på at bidrage til vækst i eksporten af økologi-

ske fødevarer. 

Der kan ikke ydes tilskud til direkte markedsføring af handelsmærker, men gerne til kampagner for 

generelle produktgrupper, f.eks. økologiske grønsager. Med finansloven for 2012 blev der afsat ekstra 

10 mio. kr. årligt i 2012 og 2013 til, under økologifremmeordningen, at yde tilskud til informations- og 

markedsføringsinitiativer i Danmark og i det øvrige EU.  

Aktiviteterne i udlandet har hidtil primært fokuseret på den årlige BioFach messe i Nürnberg, men kan 

også f.eks. være generiske salgsfremstød for økologiske fødevarer indenfor EU’s indre marked. 

Da økologifremmeordningen har ophæng i landdistriktsprogrammet, med sit udgangspunkt i den pri-

mære jordbrugsproduktion, kan der ikke ydes tilskud til aktiviteter vedrørende økologiske fisk (men 

måske vil der være muligheder under den europæiske fiskerifond, EFF). 

8.4.1 Evaluering af økologifremmeordningen  

Økologifremmeordningen blev i efteråret 2011 evalueret af Epinion på opdrag af NaturErhvervstyrel-

sen. Hensigten med evalueringen var at se, hvilke effekter de iværksatte initiativer har, og om der er 

behov for ændringer. 

Evalueringen blev gennemført via telefoninterviews med landmænd, virksomheder og producent-

sammenslutninger, som har modtaget tilskud via ordningen. De evaluerede aktiviteter, der retter sig 

mod eksportfremme, er tilskud til oplysningskampagner, salgsfremstød, reklame og udarbejdelse af 

informations- og markedsføringsmateriale, samt planlægning af og deltagelse i messer i Danmark og 

det øvrige EU. Generelt er det særligt forarbejdningsvirksomheder, som vælger at tage på messe, mens 

landmænd og gartnerier i højere grad deltager i oplysningskampagner eller får udarbejdet informati-

ons- og markedsføringsmateriale.  

Mindre virksomheder oplever, at det generelt er nemt at komme i kontakt med udenlandske aftagere, 

eksempelvis ved at deltage på messer i udlandet. Det er sværere at holde kontakten efterfølgende, for-

di det ofte kræver, at man tager på endnu en salgsrejse, hvilket er forbundet med høje omkostninger 

og er meget tidkrævende. Da de små virksomheder generelt er meget arbejdspressede, er dette ikke en 

mulighed. Derfor efterspørges mulighed for at få støtte til salgsrejser. Derudover har virksomhederne 

behov for rådgivning i forhold til at opfylde dokumentationskrav i forbindelse med eksport samt råd-

givning i forhold til at udforme kontrakter og andre papirer. 

Selv om mange mindre virksomheder deltager på messer i udlandet, har de alligevel et behov for at 

være repræsenteret i flere sammenhænge, eksempelvis via eksportambassadører eller andre kontakt-

personer. Dermed vil virksomhedens produkter være repræsenteret i mange sammenhænge uden, at 

virksomhedens personale er til stede.  

Det konkluderes i evalueringen, at ordningens effekter i forhold til øget eksport har været beskedne. 

Hertil skal knyttes det forbehold, at evalueringen er baseret på svar fra relativt få og hovedsageligt 

mindre virksomheder, hvorfor konklusionerne ikke nødvendigvis er dækkende for branchen som hel-

hed. Samtidig udtrykte 87% af deltagerne i undersøgelsen tilfredshed med deres deltagelse i aktivite-

terne. Videre kan det nævnes, at udviklingen i eksporten har været stærkt stigende i de senere år. Der 

er også stadig stor tilslutning til deltagelse i Biofach og andre eksporttiltag. I øvrigt blev følgende kon-

klusioner og anbefalinger nævnt i evalueringen: 
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 Mindre virksomheder bør fokusere på samarbejde og netværksdannelse i forbindelse med mar-

kedsføring af deres produkter, både i forbindelse med kontakt til kunder på messer mm., men 

også i den efterfølgende kommunikation og opfølgning. Små virksomheder udtrykker behov 

for samarbejdspartnere, der kan præsentere deres varer på messer i udlandet, for derved at 

reducere omkostningerne. Videre efterspørges erfaringsudveksling med de store eksportvirk-

somheder i Danmark. 

 Det anbefales, at der fortsat stilles krav om, at ansøgning skal ske via en producentsammenslut-

ning. Producentsammenslutninger fordrer samarbejde mellem landmænd/forarbejdnings 

virksomheder og gør det muligt at lægge administrative opgaver ud til konsulenter.  

 Hvis man kunne reklamere for virksomhedernes handelsmærker og Dansk Økologi, herunder 

ved at nævne, at Danmark har verdens bedste restaurant, verdens bedste kok og verdens bed-

ste fødevarer, ville effekten af salgsfremstød formentlig være større. Dette er dog ikke muligt 

under økologifremmeordningen.  

 Endelig udtrykkes der et stort ønske om konkret eksportrådgivning, både i forbindelse med at 

opfylde krav fra kunder, der vil købe produkterne, men også for at leve op til myndighedskrav. 

Dette er heller ikke muligt under økologifremmeordningen 

8.5 Tilskud til aktiviteter på tredjelandsmarkeder 

De eksisterende muligheder for at få hjælp til at eksportere til lande udenfor EU er stort set begrænse-

de til råd og vejledning gennem ambassader og Eksportrådets medarbejdere. 

I henhold til ”Rådets forordning (EF) nr. 3/2008 af 17. december 2007 om oplysningskampagner og 

salgsfremstød for landbrugsprodukter på det indre marked og i tredjelande” (kaldet promotionord-

ningen) kan der ydes EU-tilskud til oplysningskampagner og salgsfremme af EF-produkters kvalitet, 

fødevaresikkerhed, særlige produktionsmetoder, næringsværdi og hygiejne, mærkning, dyrevelfærd 

og miljøhensyn, herunder også til produkter fra økologisk produktion eller med beskyttet oprindel-

sesbetegnelse mv., men ikke til fremstød af bestemte virksomheders produkter eller varemærker, her-

under til produkter af en særlig oprindelse, såsom ”Dansk økologi,” idet et produkts oprindelse skal 

være underordnet i forhold til det budskab, der lægges hovedvægt på i kampagnen.  

Det skal dog bemærkes, at EU-Kommissionen har accepteret, at Landbrug & Fødevarer i det netop af-

sluttede salgsfremmeprogram for svinekød og i de tidligere programmer i Japan har anvendt logoet 

”Danish.” Yderligere eksempler på danske eller delvis danske programmer på det indre marked finan-

sieret under ordningen er: ”Morgenmælk,” der også gennemføres i UK (Nordirland), og hvor fokus er 

på mælkens næringsværdi og rolle i morgenmåltidet, og ”Sæson for god smag” i perioden efteråret 

2010 til efteråret 2013.   

Rådets forordning (EF) nr. 3/2008 af 17. december 2007 giver også mulighed for at yde støtte til op-

lysningskampagner og salgsfremstød på EU’s indre marked. Når det gælder salgsfremstød for frisk 

frugt og friske grøntsager, fokuseres der især på fremstød rettet mod børn i uddannelsesinstitutioner. 

Tilskudssatsen fra EU er 50%, dog 60% ved indsatser vedr. frugt og grønt til skolebørn.  Den resteren-

de del skal finansieres af forslagsstillerne eventuelt i samarbejde med de nationale myndigheder. 

Det er erhvervs- og brancheorganisationer, der skal udarbejde forslag til programmer for oplysnings-

kampagner og salgsfremstød efter procedurer fastsat af Kommissionen. Medlemsstaterne skal herefter 
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gennemgå og godkende forslagene, og sende forslagene videre til Kommissionen, der tager stilling til, 

hvilke programmer, der skal gennemføres.  

Kommissionen kan også på eget initiativ beslutte, at der skal gennemføres oplysningskampagner og 

salgsfremstød på det indre marked eller i tredjelande. I alle tilfælde konsulteres Forvaltningskomiteen 

for de fælles markedsordninger, med repræsentanter fra de enkelte medlemsstaters kompetente 

myndigheder, inden nye programmer iværksættes.  

9 Eksportassistance fra Eksportrådet 

Eksportrådets arbejde bidrager til, at danske eksportører får de bedst mulige betingelser for at klare 

sig i den internationale konkurrence. Eksportrådet servicerer mere end 5.000 danske virksomheder 

årligt, hvoraf over halvdelen er små og mellemstore virksomheder.  

Regeringen har udmeldt sunde og bæredygtige fødevarer, herunder økologiske fødevarer, som én af 

fem satsningssektorer for Eksportrådet. Indenfor denne satsningssektor søges samarbejdet styrket 

med Fødevareministeriet og Erhvervs- og Vækstministeriet. Prioriteringen af ansøgninger om tilskud 

til fælles eksportfremstød vil fremover ske med udgangspunkt i de fem satsningsområder - således 

også hvad angår sunde og bæredygtige fødevarer. 

Udover de p.t. otte statskonsulenter (fra 1/9-2012 seks, i hhv. Moskva, Beijing, Warszawa, Washing-

ton, New Delhi og Tokyo), der er udsendt som et fælles anliggende mellem Fødevareministeriet og 

Eksportrådet, råder Eksportrådet over en udsendt sektorekspert for fødevarer (placeret i Sao Paulo, 

Brasilien) og ca. 20 lokaltansatte medarbejdere, der helt eller overvejende arbejder med fødevareom-

rådet - det såkaldte GIT-team for landbrug og fødevarer. 

Under Eksportrådet er der følgende muligheder for assistance og tilskud: 

 Eksportforberedelse: Individuel rådgivning og sparring med en erfaren konsulent til små og 

mellemstore danske virksomheder, der forbereder eksportaktiviteter. Eksportforberedelse er 

gratis for virksomheder, der opfylder kriterierne. Et rådgivningsforløb vil typisk bestå af tre til 

fire møder, hvor alle eksportrelaterede forhold drøftes igennem med konsulenten. Rådgivnin-

gen munder ud i en handlingsplan for internationalisering, som også vil kunne danne grundlag 

for at blive godkendt til Eksportrådets eksportstartprogram. Eksportforberedelsen gør virk-

somhederne bevidste om de problemer, der kan opstå, når man starter eksport. Ordningen har 

en høj succesrate, og størstedelen af de virksomheder, der modtager hjælp i form af eksport-

forberedelse, kommer faktisk i gang med at eksportere. Nogle virksomheder må dog give op på 

grund af manglende finansieringsmuligheder. 

 Eksportstart: Små og mellemstore danske virksomheder kan få tilskud til rådgivning på eks-

portmarkederne, skræddersyet efter den enkelte virksomheds behov. Rådgivningen kan ek-

sempelvis omfatte markeds- og konkurrentanalyser, distributør- og partnersøgning, informa-

tion om lokale markedsforhold og lovgivning. Der ydes 50% tilskud på den ordinære timepris 

(i visse tilfælde 65%) indenfor et timeloft. Ekstra timer kan købes til normal timetakst. 

 Vitus: Program for små og mellemstore virksomheder med et særligt stort globalt vækstpoten-

tiale til udvikling og gennemførelse af eksportstrategi for et udvalgt marked (op til 265 timers 

rådgivning). Virksomheden skal have (a) erfaring fra minimum ét eksportmarked, (b) høje 
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ambitioner og engagement, (c) et produkt med globalt afsætningspotentiale og (d) finansiering 

til gennemførelsen af ekspansiv vækst. Eksportrådet dækker 65% af udgifterne til rådgivnings-

timer samt 100 % af udgifterne til undervisere og workshopfaciliteter.  

 Fælles eksportfremstød: Tilskud kan søges af f.eks. erhvervs- og brancheorganisationer som er 

ansøger og koordinator af fremstødet på vegne af en virksomhedsgruppe på min. fem danske 

virksomheder. Eksportrådet kan yde tilskud til både forberedelse, gennemførsel og opfølgning. 

Desuden kan der ydes tilskud til en gruppe af virksomheder, som ønsker at invitere nye poten-

tielle kunder fra eksportmarkederne til Danmark, til miljø- og klimarelaterede eksportfrem-

stød og til nye innovative fremstødsaktiviteter. Eksportrådet kan yde tilskud på op til 50% af 

projektets godkendte omkostninger. 

 Markedstest: Arrangeres af eksportforberedelseskonsulenten og ambassader i forskellige lan-

de. Eksportkonsulenten identificerer produkter og producenter og medarbejdere på ambassa-

den finder potentielle kunder. Dernæst afholdes en minimesse på 3-4 dage hvor producenter 

og indkøbere har mulighed for at mødes og diskutere produkterne.  

Andre nyttige ordninger er innovationspakker, fødevareklubber og eksportteknisk rådgivning. Eks-

portteknisk rådgivning har bl.a. ekspertise indenfor mærkning og certificering af økologiske fødevarer.  

I samarbejde med Økologisk Landsforening udviklede Eksportrådet i 2008 et eksportforberedelses-

program målrettet økologiske fødevarevirksomheders særlige behov [3]. Ideen var, i mindre grupper 

af 3-4 virksomheder, at gennemføre en række fælles undervisningsseancer inden for internationale 

mærkningsregler, international jura, finansiering, forsikring, international gearing og organisering af 

virksomheden samt ikke mindst valg og gennemførelse af internationale certificeringer som BRC, IFS, 

ISO 20000. Under disse seancer kan de deltagende virksomheder desuden udveksle egne erfaringer 

om muligheder og faldgruber. Disse målrettede eksportparathedsforløb har imidlertid ikke været den 

store succes. 

Små økologiske virksomheder oplever, at er det for dyrt at deltage i f.eks. fremstød arrangeret af am-

bassader på eksportmarkederne, selvom de bestemt kan være gode. Fremstødende kan koste mere at 

deltage i end det koster at deltage i hele Biofach.  

10 Eksportassistance fra brancheorganisationerne 

10.1 Samarbejde mellem brancheorganisationerne om messedeltagelse 

Økologisk Landsforening og Landbrug & Fødevarer har i de senere år samarbejdet om at promovere 

dansk økologi på verdens største økologimesse, BioFach i Nürnberg. Der har  siden 2007 været en lø-

bende opgradering af den danske deltagelse på BioFach. I 2009 var Danmark årets land på messen, og 

var repræsenteret af 40 deltagende virksomheder. I 2012 var der 22 danske fødevarevirksomheder på 

den danske fællesstand under titlen: ”Danish Organics – taste the future”. Økologisk Landsforening 

planlægger, udfører samt markedsfører de danske virksomheders deltagelse, så den enkelte virksom-

hed kan koncentrere sig at skabe de bedste kunderelationer på messen. Landbrug & Fødevarer har 

påtaget sig præsentation af produkter og opmærksomhedsskabende aktiviteter som drift af livekøk-

ken og kundelounge. Deltagelse på den danske fællesstand er et vigtigt element i virksomhedernes in-

ternationale orientering, og konceptet har med succes skabt en kobling mellem det danske økologiske 
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råvaregrundlag og det nye danske/nordiske køkken via samarbejde med dygtige danske chefkokke og 

gennem gennemførelse af lounge for virksomheder og kunder. 

10.2 Økologisk Landsforening  

Økologisk Landsforening (ØLF) er brancheorganisation for hele den økologiske sektor i Danmark med 

mere end 120 medlemsvirksomheder, hvoraf langt de fleste er eksportorienterede på forskellige ni-

veauer. ØLF ligger i front indenfor den europæiske økologiske bevægelse indenfor innovation, høj kva-

litet og egenkontrol. 

ØLF har over de seneste fem år opbygget partnerskaber med næsten alle detailhandelskæder i Dan-

mark og med de væsentligste detailkæder på de nære eksportmarkeder. ØLF forsøger at imødekomme 

den individuelle kædes behov med skræddersyede strategier og produktlinjer, PR og events, der mat-

cher kædens kunder, profil og markedsposition. ØLF har særlig fokus på at hjælpe virksomhederne til 

at arbejde professionelt med kæderne. ØLF hjælper desuden udenlandske interessenter med et over-

blik over den danske marked og produkter for på den måde at skabe partnerskaber. 

ØLF har de seneste seks år arbejdet med målrettede eksportaktiviteter med udgangspunkt i en fokuse-

ret eksportstrategi, herunder deltagelsen i BioFach. Eksportstrategien har været funderet i samarbej-

de med de mest eksportorienterede medlemsvirksomheder. 

De seneste års eksportaktiviteter har været fokuseret på branding af danske økologiske højkvali-

tetsprodukter. Dette har været med til at bane vejen for succesfulde bearbejdninger, præsentationer 

og lanceringer i internationale detailhandelskæder i primært Tyskland og Sverige. Modellen for disse 

tiltag er et stærkt koncept, der kan flyttes fra kunde til kunde og marked til marked. 

I forhold til den enkelte virksomhed står ØLF til rådighed med rådgivning og assistance på følgende 

områder: 

 Synlighed på internationale messer. 

 Koordinerede direkte kædeindsatser. 

 Selektive sektorindsatser.  

 Understøtte produktudvikling rettet mod eksport. 

 Intensiveret netværkssamarbejde i forhold til de udenlandske markeder. 

 Målrettede markedsanalyser til virksomheder og sektorer. 

 Koordinerede indsatser i forhold til B2B markedet og foodservice. 

 Udvikling af eksportkompetencer hos virksomhederne. 

 Understøtte eksportassistance på virksomhedsniveau 

 Hjælp til markedsføring uden for EU. 

10.3 Landbrug & Fødevarer  

Landbrug & Fødevarer (L&F) er erhvervsorganisation for hele landbrugs- og fødevareerhvervet. Øko-

logi er et integreret arbejdsområde og L&F er også brancheorganisation for økologiske primærprodu-

center og virksomheder med økologisk fødevareproduktion. L&F har gennem mange år bistået virk-
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somheder med at afsætte danske fødevarer til eksport og har stor erfaring med generisk markedsfø-

ring på de traditionelle hovedmarkeder for danske fødevarer, men har også en særlig fokus på vækst-

markeder for de forskellige segmenter af landbrugs- og fødevareeksport.  

For kød og mejeriprodukter foretager L&F løbende markedsovervågning og informerer om handels og 

markedsforhold både i EU og uden for EU. Det drejer sig bl.a. om told og tariffering, markedslukninger 

og åbninger og bistand ved eksportinspektioner (typisk tredjelande). L&F gennemfører generisk mar-

kedsføring for svinekød på de vigtigste eksportmarkeder (UK, Sverige, Tyskland, Japan og Kina). 

L&F har i en årrække haft udlandskontorer i Bruxelles, England, Japan og Kina og er også repræsente-

ret i Moskva. Kontorerne er drivende for promotionaktiviteter og veterinære og kommercielle kontak-

ter. 

L&F’s afdeling for statistik & Analyser udarbejder markedsstatistik, omsætningsstatistik og strategiop-

læg for brancher og på tværs af sektorer.  

L&F har solid erfaring i eksportfremmeaktiviteter, markedskendskab og -analyse samt innovation og 

netværksaktiviteter. Kernekompetencerne er følgende: 

 skabe samarbejde og videndeling på tværs af brancher og fødevarevirksomheder 

 undersøge, beskrive og formidle markedsmuligheder og –potentialer 

 arrangere og gennemføre eksportaktiviteter (messedeltagelse, fremstød og eksportaktiviteter) 

for agroindustri og fødevarer 

 understøtte virksomhedernes egne aktiviteter 

L&F har gennem mange års arbejde opnået et grundigt kendskab til eksport af økologiske fødevarer 

samt erfaringer med at informere og rådgive om udvikling og markedsføring af økologiske fødevarer. 

Eksportaktiviteterne foregår enten udelukkende med fokus på økologisk eksport eller i forbindelse 

med eksportfremstød for både konventionelle og økologiske produkter.  

Aktiviteterne målrettet den økologiske eksport planlægges og gennemføres for Producentsammen-

slutningen af Økologiske Fødevareproducenter (PØF). Fokus har især været eksport til foodservice, 

men i Frankrig og England har L&F også arbejdet målrettet med eksport til detailhandelen. Senest har 

L&F gennemført B2B-aktiviteter i Malmø og Stockholm med henblik på afsætning af danske økologiske 

fødevarer til foodservice sektoren i Sverige.  

Markedsovervågningen på det økologiske område følger nøje udviklingen på de europæiske nærom-

råder med særligt fokus på de markeder, hvor vi i dag allerede har en stort eksport, dvs. Tyskland, 

Sverige, Frankrig, Holland og Storbritannien. Markedsudviklingen i vores konkurrentlande følges lige-

ledes nøje, specielt Østrig på mejeriområdet, men også potentielle konkurrentlande fra Østeuropa (Po-

len, Ukraine og Baltikum-landene). Markedsovervågningen indebærer bl.a. markedsanalyser med sta-

tistik for produktion og afsætning samt tendenser på de udenlandske markeder. Derudover følges de 

potentielle eksportmarkeder i tredjelandene, bl.a. Kina, Japan og USA. 

Nationale økologimærker på danske eksportdestinationer er ligeledes et område, som L&F har fokus 

på – herunder kravene for at måtte anvende disse, dvs. certificeringskrav og økologilovgivning i relati-

on til danske/EU-økologiregler. L&F har for virksomheder udarbejdet sammenligninger mellem dan-

ske økologiregler (incl. brancheaftaler) og kravene til flere private økologimærker, både i EU og i tred-

jelande – bl.a. indenfor mejeriprodukter og kød. 
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10.4 Fokus fremover 

Fremadrettet vil begge brancheorganisationers aktiviteter fortsat især være fokuseret på markeder i 

EU og andre vesteuropæiske lande, men de følger nøje udviklingen af nye markeder udenfor EU, hvor 

der på flere markeder er eksportmuligheder, og hvor flere både små og store eksportører efterspørger 

assistance. 

11 Sammenfatning – hidtidige tiltag 

De fleste af de barrierer, som eksisterede da det seneste samlede oplæg til eksportstrategi for økologi-

ske fødevarer blev udarbejdet i 2005 er stadig aktuelle i 2012. Det samme gælder de væsentligste stra-

tegiforslag fra dengang og arbejdsdelingen mellem virksomheder, brancheorganisationer og myndig-

hederne.  

Der findes en række støtteordninger, som administreres af NaturErhvervstyrelsen. En nylig evaluering 

af økologifremmeordningen konkluderer, at langt de fleste deltagende virksomheder er tilfredse med 

ordningen, men at dens effekter i forhold til at skabe øget eksport har været beskedne. Samtidig blev 

det dog beskrevet, at konklusionerne ikke nødvendigvis er dækkende for branchen som helhed, da re-

sultaterne stammer fra få, små virksomheder.  

Desuden er der enkelte relevante ordninger til eksportfremme på økologiområdet under Eksportrådet.  

Endelig har de to  brancheorganisationer, Økologisk Landsforening og Landbrug & Fødevarer, en lang 

række tilbud til økologiske virksomheder, som planlægger eksport eller allerede er aktive på eksport-

markederne, alle med udgangspunkt i eksisterende ordninger. 
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DEL IV: EKSPORTSTRATEGI FOR DANSKE ØKOLOGISKE FØDEVARER 2020 

 

12 Eksportstrategiens mål  

Formålet med strategien for dansk økologieksport i perioden frem til 2020 er at skabe basis for en væ-

sentlig forøgelse af den danske økologiske eksport. Målet om en fordobling af det danske økologiske 

areal i 2020 i forhold til 2007 fordrer endvidere, at den øgede eksport i væsentlig grad baseres på 

dansk økologisk råvareproduktion. Fra nu at være et økologisk nettoimporterende land skal vi sigte 

mod at blive nettoeksportører af økologi frem mod 2020. I perioden 2006 til 2010 var den gennem-

snitlige årlige vækstrate for den økologiske eksport 33%. En så høj vækstrate kan næppe fastholdes på 

længere sigt. En ambitiøs, men ikke urealistisk målsætning fremsat af branchen, er en gennemsnitlig 

årlig vækstrate på 10% i perioden 2012 til 2020. På kort sigt vil væksten være meget præget af de 

økonomiske konjunkturer, men over perioden som helhed vil perioder med lavkonjunktur og perioder 

med højkonjunktur afløse og opveje hinanden. 

13 Virksomhedens strategi 

I dette kapitel præsenteres nogle overvejelser om, hvad den eksporterende virksomhed selv bør tage 

stilling til. Derefter redegøres for erhvervets strategi for, hvordan brancheorganisationer og myndig-

heder kan støtte op om virksomhedernes eksportaktiviteter i de kommende år.  

13.1 Eksport som proces 

Eksport er for en virksomhed en trinvis proces, som ofte starter med tilfældig eksport – eksport, der 

opstår på baggrund af henvendelse fra udlandet fra kunder, der har hørt om ens produkter (se f.eks. 

[26]). I praksis sker denne første kontakt i reglen på fagmesser, som BioFach i Nürnberg, eller i forbin-

delse med særlige fremstød for dansk økologi, som da 15 økologiske virksomheder profilerede sig på 

Den Danske Ambassade i Berlin den 8. november 2010.  

Hvis virksomheden tager udfordringen op kan denne reaktive måde at eksportere på vendes til proak-

tiv eksport, hvor virksomheden selv opsøger potentielle kunder på eksportmarkederne. Her starter 

man i reglen med de nære markeder, fordi de både kulturelt og logistisk virker mest tilgængelige. Hvis 

det går godt, kan man blive mere modig og række ud efter fjernere markeder. Også måden at eksporte-

re på – eksportkanalen – forandrer sig tit i løbet af processen. Man starter ofte med at sælge til agenter 

eller grossister på eksportmarkedet; når man har fået lidt føling for markedet går man over til at hand-

le direkte med for eksempel detailkæder eller forædlingsvirksomheder. Virksomheder med stor eks-

portaktivitet etablerer dernæst en lokal tilstedeværelse på markedet i form at eget salgskontor. I yder-

ste konsekvens kan den eksporterende virksomhed flytte noget af produktionen (f.eks. forædlingen) 

over til eksportmarkedet, som for eksempel Arla og Friland har gjort det i Tyskland. 

Én af de mest kritiske faser med henblik på at øge eksporten af danske økologiske produkter er over-

gangen fra tilfældig, reaktiv til proaktiv eksport, dvs. en professionalisering af eksportaktiviteterne. 
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Det er her især mindre virksomheder skal gøre sig tanker om deres eksportstrategi og om hvilke kom-

petencer, de har behov for, og hvordan disse kan opbygges. 

13.2 Eksportparathed  

International handel er mere kompleks og risikabel end handel på hjemmemarkedet og jo længere 

man når i den proces mod øget eksport som er beskrevet ovenfor, jo flere kompetencer kræves i virk-

somheden. I hvilken grad en virksomhed har de fornødne holdninger og kompetencer, som kan sikre 

en succesfuld eksport, betegnes også som eksportparathed. Det er derfor et vigtigt element i forbere-

delsen og planlægningen af eksportaktiviteter, at virksomheden foretager en grundig vurdering af sin 

eksportparathed. Til at understøtte denne vurdering findes der en række tests og tjeklister. Én af dem 

er Eksportrådets selvtest, som evaluerer virksomhedens samlede eksportparathed ud fra faktorerne 

ressourcer, konkurrencedygtighed og forventninger. Virksomhederne udfylder et spørgeskema på net-

tet (www.vaekstguiden.dk/eksport-selvtest/0/12) og får et computergenereret svar tilbage. Ønsker 

virksomheden at arbejde videre efter testen, kan der tilknyttes en konsulent, der laver en indstilling så 

virksomheden kan blive bevilget Eksportforberedelse.  

Testen kan også munde ud i, at konsulenten fra Eksportrådet råder virksomheden til f.eks. at øge af-

sætningen på hjemmemarkedet for at skaffe kapital inden eksport påbegyndes.  

Et væsentligt aspekt af virksomhedens eksportparathed er dens holdning til eksport. Både ledelsen, 

ejere og personale på alle niveauer i virksomheden skal være indstillet på at yde den nødvendige ind-

sats for at gøre eksportbestræbelserne til en succes. Hvis en virksomhed vil eksportere, skal den ar-

bejde målrettet med det og ikke give op første gang, der er noget, der går galt. Og den skal være indstil-

let på, at det tager tid at bygge eksport op.  

De ressourcer, virksomheden har til rådighed og er villig til at satse på etablering af eksport, spiller og-

så en stor rolle. Det er nødvendigt, at virksomheden har tilstrækkelige finansielle reserver til at udvik-

le eksportmarkeder, og at virksomheden har et tilstrækkeligt antal ansatte – eller muligheden for at 

øge antallet af ansatte – til at håndtere en stigning i virksomhedens aktivitetsniveau. Dertil kommer 

produktionskapacitet og administrative systemer.  

I vurderingen af en virksomheds eksportparathed indgår også en markedsvurdering, først af salget på 

hjemmemarkedet og hvorvidt alle vækstmuligheder på hjemmemarkedet er udnyttet. Hvis det er til-

fældet, kan en markedsanalyse danne basis for valg af eksportmarked.  

En anden essentiel del af virksomhedens eksportparathed er dens eksportrelaterede kompetencer. Er 

der i virksomheden tilstrækkelig viden om bl.a. eksportsalg, eksportmarkeder, eksportlogistik og 

fremmedsprog? Hvis virksomhedens viden synes utilstrækkelig, må det overvejes, om personalet skal 

uddannes til at varetage eksportrelaterede funktioner, og/eller om der er behov for at rekruttere per-

sonale med eksporterfaring. Derudover skal det overvejes, om virksomheden har behov for at søge 

eksportvejledning udefra.  

Vigtigt er også overvejelser vedrørende virksomhedens produkter. Virksomheden må tage stilling til, 

om produkterne skal modificeres for at gøre dem eksportegnede, og om forskellige eksportmarkeder 

kræver forskellige produkter, samt om der er forhindringer knyttet til mulige eksportmarkeder for 

virksomhedens produkter.  

Særlig relevant i forhold til eksport af fødevarer er, om virksomhedens leveringstider til eksportmar-

kederne er acceptable. Samtidig skal virksomheden træffe beslutning om, hvordan produkternes di-

http://www.vaekstguiden.dk/eksport-selvtest/0/12
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stribution skal håndteres på de valgte eksportmarkeder. Her er det nødvendigt, at virksomheden har 

kendskab til de kulturelle, finansielle, lovmæssige og markedsmæssige konsekvenser, der knytter sig 

til de forskellige distributionsformer.  

I en eksportsituation spiller virksomhedens markedsføringskompetencer en væsentlig rolle. Der skal 

tages stilling til hvilke markedsføringsparametre, der skal benyttes i relation til de udvalgte eksport-

markeder, og virksomheden skal være opmærksom på lokale kulturelle forhold, der kan påvirke valget 

af indhold i en reklamekampagne. Overvejelser om omfanget af kontakt til eksportmarkederne er også 

væsentlige, og det skal besluttes, i hvilken udstrækning repræsentanter fra virksomheden skal besøge 

eksportmarkedet for at sikre at markedsføringen foregår i overensstemmelse med virksomhedens øn-

sker.  

De krav, som producenter af økologiske fødevarer skal opfylde for at opnå en nødvendig certificering 

på et givent eksportmarked, kan være indviklede og kan i sidste ende afgøre, om eksport til det givne 

marked er rentabelt. Det stiller krav om, at virksomheden har tilstrækkelig indsigt i krav og forordnin-

ger på de enkelte eksportmarkeder, og kan opfylde dem.  

Alt i alt skal virksomheden være meget bevidst om dens styrker og svagheder og være i stand til at 
overvinde eller kompensere for svagheder, herunder vide hvem, der kan afhjælpe dem, samt være be-
vidst om, hvorledes styrkerne udnyttes optimalt i forbindelse med eksport.  

13.3 Strategiske overvejelser i den eksporterende virksomhed  

Fire strategiske spørgsmål er særlig relevante i forbindelse med eksport af økologiske fødevarer. Disse 

vedrører valg af marked, tilpasning af produkt, valg af eksportkanal og etablering af samarbejde. 

13.3.1 Valg af marked 

Den måske vigtigste beslutning i en eksportstrategi er valg af eksportmarkedet. Alt for tit er valg af 

eksportmarked bestemt af tilfældigheder, og alt for ofte spreder især små virksomheder deres eks-

portaktiviteter over for mange markeder. Eksport kræver altid en investering i markedet – i form af 

opbygning af markedskendskab, opbygning af kontakter til mulige kunder, indsigt i regler og lovgiv-

ning og oparbejdelse af kommunikationskompetencer.  

Et potentielt eksportmarkeds attraktivitet bedømmes oftest ud fra markedets størrelse, vækst, stabili-

tet, konkurrenceintensitet, handelsbarrierer og distributionsforhold. Et attraktivt marked ud fra disse 

kriterier er imidlertid ikke ensbetydende med, at det vil være en god idé for alle virksomheder at kaste 

sig over dette marked. Virksomheden skal også have den rigtige kompetenceprofil. De vigtigste fakto-

rer i denne sammenhæng er: 

 Produktet – matcher det kravene på eksportmarkedet? Et svar på dette spørgsmål kræver en 

vis indsigt i kundernes ønsker og vaner på eksportmarkedet. Dette gælder både direkte kunder 

– typisk detaillister, foodservice eller forædlingsvirksomheder – og forbrugerne. For uforar-

bejdede produkter kan der være mindre afvigelser fra hjemmemarkedet – grønsager der em-

balleres på en anden måde, kød der bliver skåret på en anden måde, mejeriprodukter hvor de 

foretrukne størrelser eller smagsvarianter er andre. Jo mere forarbejdet produktet er, jo større 

er sandsynligheden for, at produkter skal tilpasses. Dertil kommer forskelle i relevant regule-

ring på de forskellige markeder. Produkter med det største potentiale er unikke og/eller pro-

dukter hvor det pågældende marked er underforsynet. 
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 Adgang til lokal distribution – hvor let eller vanskeligt er det at få adgang til f.eks. detailkæder 

og foodservice grossister? Dette hænger bl.a. sammen med, om man kan kommunikere på lan-

dets sprog, om man er villig til at investere i optræden på messer og lignende, og om man er 

villig til at oprette en minimal form for lokal tilstedeværelse på markedet, f.eks. gennem en lo-

kal agent. 

 Omkostningsniveau – er ens priser konkurrencedygtige i forhold til det lokale prisniveau? 

 Kommunikationsevne – kan man begå sig på markedet? Relevante sprogkundskaber er det før-

ste og vigtigste punkt, men dertil kommer også evnen til at begå sig i forhold til lokal kultur og 

forretningsskik. 

13.3.2 Tilpasning af produkt 

Som allerede nævnt vil der ofte være et behov for en tilpasning af produktet til de enkelte markeder. 

Standardprodukter kan muligvis sælges uforandret over hele verden, men økologiske fødevarer kræ-

ver forklaring og oparbejdning af tillid, og derfor skal som udgangspunkt i hvert fald emballage og 

kommunikation tilpasses, medmindre man vælger en ren B2B strategi. Dertil kommer, at fødevarer er 

produkter, der indgår i en kulturel kontekst, hvilket betyder, at det fysiske produkt også nogle gange 

skal tilpasses. Jo mere differentieret og forædlet produktet er, jo mere sandsynligt er det, at produktet 

skal tilpasses eksportmarkedet, fordi præferencerne i detailhandel og hos forbrugerne er forskellige 

fra hjemmemarkedet. At eksportere økologisk mel kræver muligvis kun en forandring af emballagen, 

men at eksportere økologiske færdigretter vil kræve en omfattende indsats for at sikre, at produktet 

passer til målmarkedet. 

Danske økologiske virksomheder bør fremadrettet blive bedre til at tilpasse og udvikle deres produk-

ter rettet mod relevante eksportsegmenter for at kunne ramme de lokale præferencer for smag, kvali-

tet, anvendelse osv. For eksempel efterspørges blomkål i forskellige størrelser på forskellige marke-

der. Produkter, der er tilpasset eller ligefrem udviklet til et specifikt eksportmarked, vil stå stærkere i 

konkurrencen med de lokale producenter. På sigt vil det være afgørende, at de danske økologiske pri-

mærproducenter satser på kvalitets- eller specialproduktioner frem for at sælge økologiske standard-

varer som f.eks. foderkorn eller industribær [3]. Men det kræver, at virksomheden har en vis kompe-

tence inden for innovation og produktudvikling, hvor indsigt i de lokale kunders præferencer kan kæ-

des sammen med tilrettelæggelse af produktionen på en lønsom måde. 

13.3.3 Valg af eksportkanal 

Udvælgelse af de rette samarbejdspartnere og afsætningskanaler for de enkelte eksportører er af cen-

tral betydning. Store virksomheder som Arla og Danish Crown kan satse på bred afsætning til store 

kæder som supplement til afsætningen af deres konventionelle produktudvalg. Små virksomheder er 

som følge af mængdemæssige begrænsninger nødsaget til i højere grad at satse på mere lokal afsæt-

ning, specialforretninger, gastronomi og foodservice. I store lande som Tyskland kan eksportindsatsen 

med fordel opdeles i regioner undtagen i relation til de landsdækkende kæder. I store lande arbejder 

landsdækkende kæder dog også med regionalt afgrænsede udbud. Hvis virksomheden har styrker in-

den for kvalitetskontrol og fleksibel opfyldelse af kundekrav, kan en B2B kanal være en god løsning, 

især i de tilfælde hvor eksportmarkedet er underforsynet med den specifikke råvare. Det er forbundet 

med væsentlige fordele at have en stor kontaktflade i det land, man gerne vil eksportere til. Virksom-

heden skal undersøge markedet, tilpasse produktet og finde en lokal partner, den kan stole på. Med 
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hensyn til deltagelse på messer og i fremstød er det vigtigt, at virksomheden handler velovervejet og 

deltager i de rette.  

13.3.4 Etablering af samarbejde  

For at stå stærkere bør danske økologiske virksomheder samarbejde om eksportarbejdet. For eksem-

pel kan virksomheder dele udgifter til bl.a. eksportkonsulenter på de enkelte markeder. Fælles eks-

portfremstød, hvor en gruppe af virksomheder går sammen om at tilbyde en bred vifte af kategorier 

målrettet mod detailkæder eller foodservice, som så kan vælge hvilke produkter, der passer til deres 

sortiment, er også en mulighed. 

En anden mulighed er at samarbejde med andre virksomheder med (typisk) komplementære produk-

ter om at opbygge et fælles distributions- og logistiksystem med henblik på at trænge ind på ét eller 

flere udvalgte eksportmarkeder. Det kan ske enten ved, at man udnytter eksisterende faciliteter, eller 

at man etablerer et helt nyt logistiksystem. Herved kan man sammensætte et sortiment, som er attrak-

tivt for kunderne på eksportmarkedet og opnå kritisk masse i distributionen af produkterne. 

For mindre virksomheder uden eksporterfaring er ”piggybacking” en mulighed for relativt nemt og 

risikofrit at opnå distribution på udenlandske markeder [27]. Denne eksportform indebærer, at den 

mindre og eksportuerfarne virksomhed så at sige rider ud på eksportmarkederne på ryggen af den 

store virksomhed, der enten agerer som agent eller som uafhængig distributør for den lille virksom-

hed. Et eksempel er Thises salg af økologiske oste fra Løgismose, Kirk Søvind og Tebstrup Gedeosteri 

på forskellige europæiske eksportmarkeder. For den virksomhed, som agerer ”bærer,” giver piggy-

backing muligheder for at fylde et hul i sit produktsortiment og for at udnytte sin eksportorganisation 

mere effektivt. Nogle vigtige forudsætninger for den ”bærende” virksomhed er, at den ”bårne” virk-

somheds produkter kvalitetsmæssigt lever op til kundernes forventninger, og at virksomheden på sigt 

er i stand til og interesseret i at levere de nødvendige mængder. For den ”bårne” virksomhed er forde-

len ved piggybacking, at den relativt nemt kan komme i gang med at eksportere og kan lære af den sto-

re virksomheds erfaringer og derved måske på sigt bliver i stand til selv at etablere direkte eksport. De 

væsentligste ulemper er, at den afgiver kontrol over markedsføringen af sine produkter og kan gå glip 

af salgsmuligheder, hvis den ”bærende” virksomhed ikke gør en aktiv indsats for at sælge produkterne. 

13.4 Anbefalinger til virksomhederne  

På virksomhedsniveau kan anbefalingerne til de væsentligste indsatsområder for at realisere de stra-

tegiske mål frem mod 2020 sammenfattes i de følgende fem punkter: 

1. En virksomhed, som forbereder eller planlægger eksportaktiviteter, bør først foretage en 

grundig vurdering af virksomhedens eksportparathed. Har den de fornødne holdninger og 

kompetencer, som kan sikre en succesfuld eksport?  

2. Ud over et påtænkt markeds attraktivitet er det vigtigt, at virksomheden nøje vurderer, om den 

har den rigtige kompetenceprofil i forhold til det marked, den påtænker?  

a. Matcher produktet kravene på eksportmarkedet?  

b. Har virksomheden adgang til lokal distribution?  

c. Er virksomhedens omkostningsniveau konkurrencedygtigt?  

d. Hvad med virksomhedens kommunikationsevne – kan man begå sig på markedet?  
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3. Der vil ofte være behov for en tilpasning af produktet til de enkelte markeder. Økologiske føde-

varer kræver forklaring og oparbejdning af tillid, og derfor skal som udgangspunkt i hvert fald 

emballage og kommunikation tilpasses og ofte også det fysiske produkt. 

4. Udvælgelse af de rette samarbejdspartnere og afsætningskanaler for de enkelte eksportører er 

af central betydning.  

5. For at stå stærkere bør danske økologiske virksomheder samarbejde om eksportarbejdet. 

I det følgende redegøres nærmere for, hvordan brancheorganisationer og myndigheder kan støtte op 

om virksomhedernes eksportaktiviteter i de kommende år. 

14 Anbefalinger til branchen og myndighederne  

14.1 Anbefalinger til branchen 

Brancheorganisationerne har stor viden om afsætning og hele virksomhedens værdikæde, og virk-

somhederne kan derfor trække på deres erfaringer gennem løbende dialog. De enkelte virksomheders 

behov for support og samarbejde afhænger af virksomhedens størrelse og kompetencer og af dens re-

præsentation på relevante markeder. Brancheorganisationerne er de rette til at hjælpe eksportparate 

virksomheder med praktiske ting, inklusiv deltagelse i koordinerede eksportfremstød, kendskab til 

forhold på de pågældende markeder, handelstekniske barrierer, logistik mv. Derudover kan branche-

organisationerne hjælpe virksomhederne til at blive mere eksportparate og rådgive omkring eksport i 

det hele taget, så virksomheder ikke begynder eksport for tidligt med et produkt, der ikke er klar til 

eksport. Eksporterende virksomheder skal selv klare arbejdet med eksisterende kunder, men bran-

cheorganisationerne kan hjælpe dem med at komme bredere ud og diversificere eksporten. Samarbej-

det mellem større virksomheder og brancheorganisationer skal være mere orienteret mod erhvervs-

udvikling samt være rettet mod at minimere lokale barrierer i samhandlen.  

For at imødekomme de behov, brancheorganisationerne i stigende grad oplever hos virksomhederne, 

bør de strategiske indsatsområder frem til 2020 både fokusere på at skabe muligheder for øget afsæt-

ning på markederne og på at udvikle eksportkompetencerne på virksomhedsniveau. De væsentligste 

strategiske indsatsområder på brancheniveau inddeles således i indsatsområder med markedsfokus 

og indsatsområder med virksomhedsfokus. Aktiviteterne indenfor de to områder bør foregå parallelt i 

perioden frem til 2020.  

14.1.1 Branchens væsentligste strategiske indsatsområder frem mod 2020 - markedsfokus 

1. Målrettede markedsanalyser til virksomheder og sektorer  

2. Koordinerede direkte indsatser i forhold til detailkæder, B2B markedet og foodservice på EU-

markeder 

3. Synlighed på økologirelevante internationale messer.  

4. Selektive sektorindsatser på udvalgte markeder 

5. Hjælp til markedsføring uden for EU – især Kina og andre vækstmarkeder  

6. Branding af det økologiske Danmark  
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Ad 1: Løbende markedsanalyser er afgørende for at be- eller afkræfte afsætningspotentialer og danner 

dermed grundlag for at vurdere, om der bør igangsættes aktiviteter rettet mod et marked. Brancheor-

ganisationerne hjælper allerede virksomhederne med markedsovervågning, men her er der behov for 

skarpere og mere opdaterede markedsanalyser. Analyserne skal gennemføres på et niveau, hvor virk-

somhederne får detaljerede oplysninger om udbuddet på det enkelte marked og om de enkelte kæ-

der/kunder. En prioriteret indsats i forhold til markedsanalyser vil betyde, at virksomheder og bran-

cheorganisationer bliver bedre klædt på til at vurdere, hvem der kan have glæde af at deltage i speci-

fikke aktiviteter og dermed sikre højere succesrate i forhold til efterfølgende salg på markederne.   

Ad 2: Koordinerede direkte kædeindsatser er primært relevant for store og mellemstore virksomhe-

der. Indsatsen skal målrettes udvalgte kæder i målmarkederne, hvor økologi kan anvendes som stra-

tegisk platform. Målet er langsigtet samarbejde og at branding elementer indarbejdes. Et godt match 

mellem kunde og danske eksportvirksomheder er afgørende, for eksempel med hensyn til logistik, for-

syningssikkerhed, antal butikker og produktudvalg. Der bør udvikles moderne værktøjer, der dyna-

misk og effektivt og med et lille tidsforbrug kan øge beslutningstagernes kendskab til danske økologi-

ske produkter herunder løbende nyheder og økologiske virksomheder. Ud over detailkæderne rum-

mer også foodservice og B2B et potentiale for de danske virksomheder, alt afhængig af deres produkt-

type, størrelse og historik. Derfor skal indsatser på brancheniveau også fremover rettes mod at udvikle 

alle tre områder, med hovedfokus på relevante nærmarkeder indenfor EU. 

Ad 3: Vigtige messer er BioFach (Nürnberg), SIAL (Paris), Natexpo (Paris), Anuga (Köln), Natural Pro-

ducts (London), Gastronord (Sverige), BioFach (USA, Kina, Japan – dog ikke vigtige m.h.t. detailhandel) 

og PLMA (Holland). Prioriteringen skal ske i samarbejde med de mest eksportaktive virksomheder. 

For mellemstore og store virksomheder skal messedeltagelse være et naturligt element i den interna-

tionale synliggørelse og virke som en opfølgningsplatform overfor allerede eksisterende kunder. Min-

dre virksomheder kan deltage som en del af deres opbygning af en forståelse af det internationale 

marked og dermed gøre de første internationale erfaringer. Det er vigtigt, at virksomhederne har rea-

listiske forventninger til udbyttet af messen og er helt klare på formålet med at deltage. Kontaktmøder 

o.l. i ambassaderegi vil fortsat også være anvendeligt i begrænset omfang, men det vurderes at blive 

stadigt vanskeligere at tiltrække de centrale beslutningstagere. 

Ad 4: Selektive sektorindsatser handler om at lave målrettede indsatser med udgangspunkt i styrke-

positioner og markedsforhold indenfor udvalgte sektorer. Selektive sektorindsatser er mest relevant 

for mellemstore og store virksomheder samt virksomheder, der er unikke i deres branche. Målet er at 

etablere stærke platforme, hvor Danmark har speciel stor konkurrencekraft. Etablering af grossistalli-

ancer er et væsentligt element. For eksempel er der gode erfaringer med målrettede aktiviteter rettet 

mod grossister i Sverige, hvor danske virksomheder er kommet i dialog med svenske grossister. Tæt 

samarbejde med branchespecifik kundskab i Danmark og udlandet er en forudsætning. 

Ad 5: Hjælp til markedsføring uden for EU er nødvendigt for både små og mellemstore økologiske 

virksomheder, hvis de på sigt skal udnytte eksportpotentialet på fjerne vækstmarkeder. Det er dog 

dyrt og besværligt at være til stede samt at opbygge og pleje kontakter på disse markeder, og det kræ-

ver en langsigtet indsats, hvor der for mange mindre virksomheder vil være behov for løbende hjælp 

til opfølgning fra en brancheorganisation. Da det er ressourcekrævende at iværksætte aktiviteter på 

fjerne markeder, bør eksportaktiviteter på økologiområdet rettet mod disse markeder fortrinsvis fo-

regå i synergi med øvrige indsatser og aktiviteter på markederne. Der er indenfor strategiperioden be-
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hov for fleksibilitet i markedsvalg og indsatser i forhold til konjunkturændringer samt politiske tiltag 

med efterspørgselseffekt. 

Ad 6: Øget indsats for branding af det økologiske Danmark kan blandt andet ske gennem kontinuerlig 

bearbejdning af udenlandske medier og journalister, som besøger Danmark, og gennem aktiv deltagel-

se i internationale konferencer, seminarer, mv. Udveksling af kokke og internationale madskribenter 

er en anden mulighed, for at sikre viden om det økologiske grundlag for fremtidens økologi. Indsatsen 

bør desuden indtænkes som en del af de øvrige markedsrettede aktiviteter. 

14.1.2 Branchens væsentligste strategiske indsatsområder frem mod 2020 – virksomhedsfo-

kus 

1. Intensiveret netværksarbejder i forhold til de udenlandske markeder 

2. Udvikling af eksportkompetencer hos virksomhederne.  

3. Understøtte eksportassistance på virksomhedsniveau 

4. Understøtte produktudvikling rettet mod eksport. 

 

Ad 1: Intensiveret netværkssamarbejde i forhold til de udenlandske markeder er relevant for både 

små og store virksomheder, da de i højere grad end nu kan udnytte synergier ved at være tilstede på 

det samme marked. Virksomhederne kan få hjælp af brancheorganisationerne til at koordinere net-

værkene, og dermed få hjælp til at komme ind på markeder, der bestemmes i fællesskab. Brancheor-

ganisationen arrangerer dernæst aktiviteter, hvor virksomheder og potentielle kunder mødes, og virk-

somhederne kan præsentere deres varer. Når kontakten med potentielle kunder er skabt skal virk-

somheden selv stå for opfølgning. 

Ad 2: Udvikling af eksportkompetencer er især relevant for små og mellemstore virksomheder og bør 

ske i forløb, som etableres i samarbejde mellem virksomheder og brancheorganisationer. Eksportrådet 

kan desuden inddrages i kompetenceforløbene. Et vigtigt kompetenceområde er internationale føde-

vareregler, jura og certificeringer på de enkelte markeder. Et andet vigtigt område er forståelse af kul-

tur og forbrugeradfærd i nye markeder, og hvordan produkterne tilpasses nye markeder. Et tredje 

område er, hvordan man forbereder sin virksomheds internationalisering i forhold til organisering, 

økonomi, mv. Et fjerde, hvor og hvordan virksomheden finder det rigtige eksportmarked og den rigtige 

kunde. På alle disse punkter udtrykker virksomhederne behov for mere hjælp fra branche-

organisationerne, samt at der i højere grad kan inddrages ekspertviden fra folk, der arbejder direkte 

på de enkelte markeder. 

Ad 3: Der bør i højere grad end i dag gives mulighed for at yde mere individuel rådgivning, ikke mindst 

i forhold til opfølgning overfor grossister og detailkæder. Brancheorganisationerne bør også bruge me-

re tid på at være i kontakt med virksomheder, der allerede er i gang med at eksportere, så opfølgning 

og videndeling optimeres. En mulighed er at oprette et ”advisory board” eller et rejsehold bestående af 

eksperter, der kan rådgive den enkelte virksomhed og give eksportassistance direkte på virksomhe-

dens domicil.  

Ad 4: Både små og store virksomheder bør målrette en del af deres produktudvikling direkte til eks-

port, med udgangspunkt i kulturelle forhold og forbrugerpræferencer på markederne. Også her kan 

netværksaktiviteter sikre videndeling i hele den økologiske værdikæde fra jord til bord og til at sam-
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mentænke den praktiske erfaring og den viden, som skabes gennem udviklingsprojekter og forsk-

ningsindsatser. Udgangspunktet i netværkssamarbejdet bør altid være virksomhedernes egen strategi 

samt generelt markeds-/ produkt potentiale. En høj grad af fortrolighed mellem de deltagende virk-

somheder og involverede rådgivere er en selvfølgelighed. 

14.2 Anbefalinger til myndigheder 

Myndighedernes bidrag til fremme af økologieksporten drejer sig om reduktion af handelsbarrierer, 

både multilateralt og bilateralt, overvågning af og rådgivning om markedsudviklingen på centrale 

markeder, generel markedsføring af Danmark som økologisk frontløber og tilskud til branche- og virk-

somhedsinitiativer til fremme af eksporten. I det følgende opregnes en række konkrete anbefalinger. 

 

14.2.1  Eksport til EU-markedet. 

På EU-markedet er eksistensen af private certificeringsorganers egne økologilogoer fortsat den centra-

le barriere for eksport. EU’s økologilogo er i princippet løsningen på dette problem, idet det kan skabe 

et reelt indre marked. Forudsætningen er dog, at kendskabet og tilliden til logoet bliver så stærke, at 

detailhandel ikke ser behov for andet end dette logo. Selvom den obligatoriske brug af logoet på alle 

produkter vil bidrage til at øge kendskabet, er der lang vej igen, før dette bliver tilfældet.  

1. Det anbefales, at Fødevareministeriet aktivt arbejder for at overbevise EU-Kommissionen 

og de øvrige EU-lande om nødvendigheden af at gennemføre oplysningskampagner for 

EU’s økologilogo i hele EU.  

 

Uanset fraværet af et reelt indre marked for økologiske produkter rummer EU-markedet fortsat et be-

tydeligt vækstpotentiale. Tilskud til generelle salgsfremmende tiltag udgør i den forbindelse et centralt 

værktøj. Der er derfor behov for at opretholde den eksisterende økologifremmeordning også under 

det nye landdistriktsprogram efter 2013, og for at forbedre den på visse punkter.  

2. Det anbefales, at Fødevareministeriet arbejder for at den nye landdistriktsforordning giver 

mulighed for, eksempelvis under økologifremmeordningen, også at yde tilskud til individu-

el rådgivning af eksportparate virksomheder, samt til indsatser med særligt fokus på pro-

duktudvikling og branding målrettet de største nærmarkeder i vækst. Under den eksiste-

rende økologifremmeordning er der således ikke hjemmel til at yde tilskud til denne type 

af aktiviteter. 

 

14.2.2 Eksport til tredjelande mm. 

En langsigtet indsats for åbning af potentielt vigtige markeder for dansk økologi i tredjelande er afgø-

rende for at nå vækstmålene for den økologiske eksport.  

Uden for EU udgør divergerende og skiftende økologiregler og importregler generelt den centrale bar-

riere for øget eksport. Fødevareministeriets kompetencer i relation til de økologiske produktionsreg-
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ler kombineret med de af Fødevareministeriet og Eksportrådet udpegede statskonsulenter14 samt 

Eksportrådets lokale repræsentanter generelt er centrale i håndteringen heraf.  

Tilsvarende rummer en profilering af dansk økologi, herunder den stærke danske økologimodel i for-

bindelse med blandt andet officielle danske eksportfremstød og øvrige PR-indsatser en mulighed for at 

øge eksporten. Også her er kompetencerne hos Fødevareministeriet samt statskonsulenterne og Eks-

portrådet centrale. Det samme gælder kompetencerne i regi af Branding Danmark og brancheorgani-

sationerne. 

Både hvad angår barrierer knyttet til økologi- og andre importregler og potentialet knyttet til styrket 

profilering af dansk økologi ses der at være mulighed for at intensivere samarbejdet og koordinerin-

gen mellem de involverede myndigheder og erhvervet.  

3. Det anbefales, at Det Økologiske Fødevareråd (DØFR) inviterer de involverede kompeten-

cer, herunder Eksportrådet, til en årlig drøftelse, første gang i 2. halvår 2012. Målet er, at 

drøftelsen bidrager til en øget koordination af myndighedernes og brancheorganisationer-

nes indsats for at fremme eksporten af økologi, herunder en strømlining af tilbuddene til 

de danske økologieksportører. 

 

Erhvervet har endvidere påpeget et behov for at udvide de eksisterende fødevareministerielle til-

skudsmuligheder målrettet lande uden for EU til også at omfatte andre aktiviteter end generiske, ikke-

produktspecifikke kampagner.  

 

  

                                                             
14 Fra 1/9-2012 er der 6 udstationeret statskonsulenter i hhv.  Moskva, Beijing, Warszawa, Washington, New Delhi og Tokyo 
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