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2. Muligheder og barrierer i økologisk jordbrugP3

Muligheder og barrierer i den økologiske hus-
dyrproduktion med fokus på forhold af betyd-
ning for arealanvendelse og foderforsyning
Der er behov for at udvikle og i nogle tilfælde gentænke, hvorledes dyrene holdes på græs eller 
friland i øvrigt. Det gælder afgræsningssystemer til store malkekvægsbesætninger og til slag-
tekalve, og det gælder udvikling af systemer, hvor udearealer for svin og fjerkræ i højere grad 
bidrager direkte til at dække dyrenes næringsstofbehov. Herudover er der behov for at udvikle 
og tænke proteinafgrøder, der er velegnede til de énmavede husdyr, ind i kornsædskiftet. 
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Muligheder og barrierer i den 
økologiske husdyrproduktion er 
påvirket af de overordnede for-
ventninger til husdyrproduk-
tionen og af de specifi kke be-
stemmelser, der gælder for den 
økologiske produktion. Over-
ordnet set er det en rammebetin-
gelse, 
● at der kommer øget pres på 

jordressourcen som følge 
af stigende behov for land-
brugsafgrøder til fødevarer, 
foder og bioenergi.

● at landbrugets miljøpåvirk-
ning skal mindskes.

● at husdyrvelfærd får stadig 
øget opmærksomhed hos 
borgerne.

●  at der bliver øget fokus på 
kvalitet af fødevarer i bred 
betydning.

Disse udfordringer skal ses i ly-
set af de specifi kke krav, hvoraf 
nogle er:
●  Foderet skal være produceret 

økologisk. 
●  Husdyrene skal have adgang 

til græsning.
●  Husdyrene skal have adgang 

til grovfoder, og for drøvtyg-
gere skal dette udgøre mindst 
60%.

● Kemisk syntetiserede eller 
GMO syntetiserede amino-
syrer og vitaminer kan ikke 
indgå i foderet.

De forskellige produktionsgrene 
har meget forskellige forudsæt-
ninger. I det følgende fokuseres 
på mælkeproduktion, svinepro-
duktion og ægproduktion.

Økologisk mælkeproduk-
tion
Mælkeproduktionen er den mest 
udviklede økologiske husdyr-
sektor i Europa. I Danmark føl-

ger udviklingen i bedriftsstør-
relse og ydelsesniveau i høj grad 
udviklingen hos de konventio-
nelle malkekvægsbedrifter, men 
det aktuelle ydelsesniveau pr. ko 
er dog ca. 1000 kg lavere ved 
økologisk produktion. Generelt 
er der gode muligheder for en 
fortsat ekspansion af økologisk 
mælkeproduktion, fordi den tek-
niske effektivitet er relativt høj, 
og miljøpåvirkningen er lavere 
end ved konventionel produk-
tion (boks 1). Barriererne ligger 
i at kunne fastholde disse egen-
skaber ved de stadig større be-
sætninger, specielt fastholdelse 
af et alsidigt sædskifte og syste-
mer til håndtering af afgræsning 

Muligheder
• Høj teknisk effektivitet giver en god konkurrencedygtighed ved en 

begrænset merpris på mælk.
• Lavere miljøbelastning pr. ha og pr. kg mælk, dog større arealforbrug. 
• Dyrevelfærdsparadokser er overkommelige.

Barrierer og dilemmaer
• Udvikling i retning af stadig større besætninger udfordrer sædskiftet og 

afgræsningens gennemførelse.
• Der er behov for at nå større ha-udbytter for at reducere arealforbruget pr. 

kg produceret mælk.
• Der er behov for at fi nde løsninger for slagtekalveproduktionen, herunder 

muligheder for græsningsbaserede systemer. 
Boks 1. Muligheder, barrierer og dilemmaer – økologisk mælkeproduktion.
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samt at kunne øge ha-udbytter-
ne, således at arealanvendelse 
pr. kg produceret mælk reduce-
res. Samtidig skal der fi ndes løs-
ninger på slagtekalveproduktio-
nen. Det kan være anvendelse af 
nye racekombinationer i forbin-
delse med naturpleje samt græs-
ningssystemer, der kombinerer 
udsætterkøer og tyrekalvepro-
duktion. 

Økologisk svineproduktion
Den økologiske svineproduktion 
udgør i Danmark i lighed med de 
øvrige europæiske lande en me-
get lille del af den samlede svine-
produktion. Det er nærliggende 
at forbinde det ringe omfang af 
økologisk svineproduktion med 
det forhold, at den økologiske 
svineproduktions indretning ad-
skiller sig markant fra den kon-
ventionelle produktion. Svinene 
skal have adgang til græsning i 
mindst 150 dage, selvom slagte-
svin dog kan holdes i stalde, hvor 
der er adgang til et – om end me-
get begrænset – udeareal. Fod-
ringen med økologisk foder be-
tyder, at foderudbuddet er mere 
begrænset, hvilket vanskeliggør 
foderoptimeringen. Sammen-
fattende betyder disse forhold, 
at den økologiske afregning for 
svin skal være betydelig større 
end ved konventionel produkti-
on for at være rentabel. De bety-
delige barrierer for at ekspandere 
produktionen (boks 2) betyder, 
at udviklingen af den økologi-
ske svineproduktion må ske som 
en nicheproduktion, der virkelig 
adskiller sig fra den konventio-
nelle produktion i såvel produk-
tionsform som produktkvalitet. 
En mulighed vil være at desig-
ne systemer, hvor svinene i bety-
deligt omfang fodres med afgrø-
der, der vokser på arealet, som 

svinene har adgang til for heri-
gennem at øge recirkuleringen af 
næringsstoffer på arealet og re-
ducere miljøbelastningen.  

Økologisk fjerkræproduk-
tion
Danmark er det land med den 
største andel af ægproduktio-
nen som økologisk – ca. 15%.  
Produktionsformen har således 
vist sig levedygtig og med for-
bud mod burproduktion i sin nu-
værende form om nogle år, står 
økologisk ægproduktion fortsat 
godt. Adgangen til udeareal og 
behov for produktion af grov-
foder betyder, at den økologi-
ske ægproducent har en væsent-
lig anderledes arealanvendelse 
end den konventionelle produ-
cent. Ved gældende harmoni-
regler kan hønsegården udgøre 
op til 20% af en bedrifts areal. 
Udfordringerne ligger i at kunne 
opskalere produktionen under 
disse forhold og i højere grad at 
kunne integrere produktion af 
proteinfodermidler i kornsæd-
skiftet.

Konklusion
Den stadig stigende opmærk-
somhed på husdyrvelfærd er en 
klar mulighed for den økologi-
ske husdyrproduktion. Derfor 
er det vigtigt, at de økologiske 
husdyrsystemer fortsat udvik-

ler sig og differentierer sig fra 
konventionel produktion på det-
te område bl.a. ved at fastholde 
og udvikle frilandsproduktion. 
Det skaber udfordringer for fo-
derproduktionen, men samtidig 
indebærer det mulighed for, at 
den økologiske husdyrproduk-
tion kan bidrage til landskabs-
æstetikken, herunder naturpleje, 
og måske drage nytte heraf i sin 
branding. 

Det er usandsynligt at øko-
logisk husdyrproduktion, hvis 
den gennemføres meget spe-
cialiseret, på lang sigt vil væ-
re konkurrencedygtig overfor 
konventionel produktion i et         
ressourceudnyttelsesperspektiv.  
Derfor er der behov for at under-
søge hvilke synergieffekter, der 
ligger i sammensatte økologiske 
produktionsformer som integre-
ret husdyr-, plante- og bioener-
giproduktion. 
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Muligheder
• Bevare, udnytte og profi lere systemforskelle, der kan begrunde merpris.
• Reduktion af miljøeffekter gennem tilpasning af produktionsmetoderne – 

nye metoder for hold af svin på friland, hvor en del af foderet hentes på 
friland.

• Dyrkning af velegnede proteinkilder – udnytte proteinfoderproduktion i 
kornsædskiftet.

Barrierer og dilemmaer
• Økonomisk konkurrenceevne kræver en høj merafregning.
• Behov for at reducere NH3 fordampning og N-udvaskning ved produktionen.
• Dyrevelfærd vs. næringsstofhusholdning ved hold på friland. 

Boks 2. Barrierer, dilemmaer og muligheder – økologisk svineproduktion.


