
gode 
gRUNde 

TIL AT  
VÆLGE

10

1   Du får mad uden rester af sprøjtegift
2   Du får mad med mere smag
3   Du får rene varer uden sminke
4   Økologiske dyr har bedre leveforhold
5   Økologi er godt for vores grundvand
6   Bevar en rig og ren natur
7   Du får mad med flere sunde stoffer
8   Nej tak til gensplejset mad
9   Ø-mærket står for grundig kontrol
10   Økologi er godt for ulande



Hvorfor vælge økologi? Grund nr. 1: 

Du får maD 
uDeN rester af  
sprøjTEGIfT

”Undersøgelser tyder på, at tidlig 
eksponering for pesticider kan påvirke 
udviklingen af forplantnings- og 
hormonsystemet hos mennesker.”
suNDheDsstyrelseNs tiDsskrift ”miljØ og suNDheD”, Nr. 3, DecemBer 2008.

se hele artikleN ’kØNsuDvikliNg hos sØNNer af gartNeriaNsatte kviNDer’ på  
www.smf.Dk > formiDliNgsBlaD > miljØ og suNDheD, 14. årgaNg, Nr. 3, DecemBer 2008. Da Fødevarestyrelsen i 2007 undersøgte over 1500 prøver 

af ikke-økologisk frugt og grønt, blev der fundet rester af 
sprøjtegift i 56 procent.

Når du spiser økologisk, slipper du for rester af de sprøjtemidler, den 

ikke-økologiske landmand bruger til at dræbe ukrudt, skadedyr og svam-

pesygdomme. Sprøjtemidlerne kaldes også pesticider eller sprøjtegift. 

Disse kemiske midler er giftige, men det er lovligt at bruge dem, så 

længe der kun er en vis mængde tilbage i de færdige fødevarer. 

Økologisk produktion bygger på forsigtighedsprincippet. Derfor dyr-

kes økologiske fødevarer uden brug af sprøjtegifte.

læs mere på www.alt-om-okologi.Dk

56% 44%

Rester af 
sprøjtemidler

Ingen 
sprøjtemidler

Ikke-økologisk frugt og grøn
t
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Kemikalier skader mænds kønsorganer
Pesticider og andre hormonforstyrrende stoffer bidrager med 

stor sandsynlighed til en del af de tilfælde, hvor drenge fødes 

med misdannet penis, eller hvor testiklerne ikke befinder sig i 

pungen ved fødslen. Det er konklusionen i en rapport udarbejdet 

af professor Richard Sharpe fra The Queen’s Medical Research 

Institute i Storbritannien. Rapporten opsummerer den viden, der 

i dag findes om sammenhængen mellem kemikalier og mænds 

evne til forplantning. 

kilDe:”male reproDuctive health DisorDers aND the poteNtial role of exposure to eNv-
iroNmeNtal chemicals” her: www.chemicalshealthmoNitor.org > Diseases aND chemicals > 
testicular DysgeNesis syNDrome.

fem dage med bonus
Rester af sprøjtegift kan spores i urinen fra børn, 

der lever af ikke-økologisk mad. Det viser en under-

søgelse fra universiteter i Atlanta og Seattle i USA. 

I undersøgelsen fandt forskerne rester af to meget 

udbredte sprøjtemidler i urinen fra de 23 skolebørn, 

som levede af almindelig ikke-økologisk mad.

Derefter fik børnene hovedsageligt økologisk 

mad i fem dage, og straks forsvandt giftresterne 

fra urinen. Da børnene gik tilbage til den mad, de 

plejede at spise, kunne sprøjtemidlerne igen spores 

i deres urin.

uNDersØgelseN Blev offeNtliggjort i Det viDeNskaBelige  tiDsskrift 
eNviroNmeNtal health perspectives i feBruar 2006.  fiNDes på  
www.ehpoNliNe.org.

Det betyder alt for mig at 
dyrke grøntsager uden sprøjtemidler
”Hvis jeg ikke kunne være fri for at sprøjte mine afgrøder, ville jeg 

slet ikke være landmand. Det betyder alt for mig. I stedet for at 

sprøjte, dyrker jeg sorter, som er særligt modstandsdygtige, og jeg 

har andre ugiftige metoder til at forebygge sygdom, skadedyr og 

ukrudt i markerne.”

peter Bay kNuDseN, Økologisk laNDmaND og gartNer, tåsiNge.

Skån kroppen

”Kroppen skal have det 
bedste ”brændstof” for 
at yde optimalt. Derfor 
spiser jeg økologisk og 
skåner dermed mig selv og 
min krop for pesticider.” 
chris macDoNalD, foreDragsholDer, tv-vært og 
BrevkassereDaktØr. 

uNDersØgelseN er fra 2007.

kilDe: fØDevarestyrelseN: pesticiDer i fØDevarer 2007. fiNDes på 
www.foeDevarestyrelseN.Dk > puBlikatioNer > fØDevaresikkerheD.

I 65% af ikke økologiske jordbær 
er der rester af sprøjtemidler

I 56% af ikke økologiske pærer
er der rester af sprøjtemidler

I 52% af ikke økologiske æbler
er der rester af sprøjtemidler

Sprøjtemidler i danske bær og frugter
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Hvorfor vælge økologi? Grund nr. 2: 

mindre smag  
med kunstgødning
Når æbletræer får kunstgødning, taber æblerne 

kuløren og forbliver grønne, selv når de er modne. 

De smager desuden af mindre. Det viser en under-

søgelse, som er lavet på Landbohøjskolen.

kilDe: hvaD er Det Du spiser? forlaget hoveDlaND, 2008.  
af aNe BoDil sØgaarD, tiDligere forskNiNgslektor  
og mag. scieNt. troels v. ØstergaarD.

Kokken: Smag og næring 
hænger sammen

”Der er en nær 
sammenhæng mellem mere 
smag, mere næring og mindre 
vand i de økologiske råvarer. Når 
landmanden ikke bruger kemikalier, 
så er grøntsagerne længere tid 
om at vokse sig store, og så 
optager de flere af de naturlige 
stoffer i jorden, så de bliver både 
stærkere og mere smagfulde.”
heNrik Boserup, kok, kogeBogsskriBeNt meD mere som helst Bruger 
Økologiske råvarer. 

Økologiske grøntsager er ikke så store som ikke-økologiske. De inde-

holder nemlig mindre vand – derfor er smagen mere koncentreret. 

mindre vand = mere smag

Tørstof (smag)

Vand

Økologisk superkylling
En superkylling. Det udtryk brugte stjernekokken Francis 

Cardenau, da Børsens Fødevarepris i august 2008 blev 

givet til Rose Poultry for firmaets økologiske kylling.
kilDe: www.BorseN.Dk
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Du får maD
meD mere
 smag
Økologiske grøntsager indeholder generelt flere nærings- og smags-

stoffer og mindre vand pr. kg end ikke-økologiske grøntsager. Det er 

fordi, økologiske landmænd ikke ”pacer” deres planter med kunst-

gødning og sprøjtemidler, men lader dem vokse i naturligt tempo. 

Derfor indeholder økologiske grøntsager generelt forholdsvis mere 

tørstof og tilsvarende mindre vand end ikke-økologiske. 

kilDe: Økologiske fØDevarer. viDeNsyNtese uDfØrt i regi af forskNiNgsiNstitut for humaN 
erNæriNg, kvl (laNDBohØjskoleN). fØjo-rapport Nr. 14, 2001. kaN fiNDes via www.foejo.Dk > 
puBlikatioNer > fØjo-rapporter.

Nordens bedste ost
I konkurrence med flere hundrede andre 

oste blev en økologisk Danablu fra Born-

holms  Andelsmejeri kåret som Nordens 

bedste i 2008. Det skete ved Lands-

mejeriudstillingen i Herning.

kilDe: www.mejeri.Dk

Europæisk hæder til fynsk øl
Det rent økologiske Ørbæk Bryggeri på Fyn blev i 2008 

hædret med to guldmedaljer i konkurrencen European 

Beer Star Award. Det var øllene Fynsk Forår og Dark 

Horse, der vandt de fornemme priser.

kilDe: www.europeaN-Beer-star.De

”Det er tydeligt, 
at de økologiske 
æg smager 
bedst, når vi 
blindsmager.” 
ulla ueBel til politikeN.Dk/tjek 19. marts 2008. ulla  
ueBel er civiliNgeNNiØr og uNDerviser på procestek-
Nolog-uDDaNNelseN, erhvervsakaDemi sjællaND.
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Hvorfor vælge økologi? Grund nr. 3: 

Ø-mærkede fødevarer er ikke sminket med kunstige farvestoffer eller 

sødemidler. Reglerne for tilsætning af stoffer med E-numre til økologi-

ske varer er nemlig meget skrappere end for ikke-økologiske fødevarer.

Øko-varer fri for  
321 stoffer 
Fødevareindustrien i EU har generelt lov til at bruge 370 

forskellige tilsætningsstoffer: Farvestoffer, konserverings-

midler, emulgatorer, aromastoffer osv. De 370 stoffer har 

hver et E-nummer, som det har fået tildelt af EU. 

I økologisk mad er kun 49 af disse stoffer tilladt - 321 

af dem er bandlyst. De 49 stoffer er tilladt i de økologiske 

varer, hvor det er nødvendigt at bruge dem. Eksempelvis 

er pektin, som udvindes af citron- og appelsinskaller, 

uundværlig når marmelade skal have en god konsistens. 

kilDer: fØDevarestyrelseN, www.foeDevarestyrelseN.Dk > fØDevaresikkerheD > 
tekNologi, tilsætNiNgsstoffer > tilsætNiNgsstoffer. eu’s ØkologifororDNiNg.

Økologisk slik er uden farvestoffer,
DER gØR BØRN HyPERAkTIVE
En række farvestoffer kan sammen med konserverings-

midlet Atamon gøre børn hyperaktive. Børnene får svært 

ved at koncentrere sig og sidde stille. Det er dokumente-

ret i en undersøgelse, som en gruppe britiske læger har 

gennemført.

Økologiske fødevarer er helt fri for disse farvestoffer 

og Atamon. Men både Atamon og de seks farvestoffer, 

der var med i undersøgelsen, bliver meget brugt i ikke-

økologisk slik, saft og sodavand. 

(Atamon er også kendt som natriumbenzoat og E211). 

kilDe: the laNcet, 3. NovemBer 2007.

 Du får
reNe varer
uDeN smiNke
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Dansk Økologi siger 

NEj TIL NITRIT
De danske producenter er enige om ikke at bruge nitrit 

i deres økologiske produkter, også selv om EU har givet 

lov til det. Nitrit virker konserverende og giver kødpålæg 

en rød farve, men stoffet er også under mistanke for at 

kunne give kræft. 

Næsten alle pålægsprodukter, som ikke er økologiske, 

indeholder nitrit, og indtil videre tillader EU også mindre 

mængder af stoffet i økologisk pålæg. Men den tilladelse 

bliver altså ikke brugt i Danmark. Det er de økologiske 

producenter enige om at holde fast ved.

kilDe: paul holmBeck, DirektØr, Økologisk laNDsforeNiNg.

Al mad burde 
være økologisk

”I stedet for at de 
økologiske varer er mærket 
med et rødt Ø-mærke, 
burde der være en gul 
advarselstrekant på de 
varer, som er fremstillet med 
sprøjtemidler og alle mulige 
underlige tilsætningsstoffer.”
mik schack, jourNalist, kogeBogsforfatter og tv-vært 
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Økologi mod 
overfølsomhed
”Mange tilsætningsstoffer kan give overfølsom-

hedsreaktioner med symptomer som børneeksem, 

nældefeber og hævelse i hud og slimhinder, mere 

sjældent høfeber og astma. Overfølsomhed over for 

tilsætningsstoffer er sjælden, men omfanget er dårligt 

dokumenteret. De overfølsomhedsgivende tilsætnings-

stoffer bruges stort set ikke i økologiske produkter. Det 

er således en klar fordel ved at spise økologiske frem 

for konventionelle produkter, at der ikke er risiko for 

overfølsomhedsreaktioner.”

citat fra BogeN ’uDvikliNg, vækst og iNtegritet - i DeN DaNske Økologisektor’, 
som er uDgivet af forskNiNgsceNteret icrofs i NovemBer 2008. BogeN kaN 
læses via hjemmesiDeN www.foejo.Dk > puBlikatioNer > BØger.
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I ikke-økologiske varer er det 
tilladt at bruge syv gange 
så mange tilsætningsstoffer, 
som det er i økologiske.
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Hvorfor vælge økologi? Grund nr. 4: 

”Dyrenes Beskyttelse anbefaler 
forbrugerne at købe økologisk 
svinekød, for hos økologiske 
svin er der ingen problemer med 
skuldersår. Vi arbejder for, at alle køer 
skal på græs om sommeren, som de 
økologiske er det. Det er både sundt 
og naturligt for dem at være ude.”
BeNt hiNDrup aNDerseN, formaND for husDyruDvalget i DyreNes Beskyttelse

Øko-køer 
har udeliv
Alle økologiske køer er ude 

på græs mindst seks timer 

om dagen i fem måneder 

eller mere hver sommer. 

Blandt de ikke-økologiske 

køer går udviklingen i retning 

af, at færre og færre har 

mulighed for at nyde udelivet 

på en græsmark om som-

meren. I dag er det mere end 

halvdelen af de ikke-økologi-

ske køer, der aldrig kommer 

udenfor deres stald. 

kilDer: vejleDNiNg om Økologisk 
jorDBrugsproDuktioN på www.pDir.
Dk og DaNsk laNDBrugsråDgivNiNg, 
laNDsceNtret.

 NæbbeDe 
 kylliNger
Økologiske kyllinger har hele næb hele livet, mens de 

ikke-økologiske får spidsen brændt af, for at de ikke 

skal hakke hinanden. Økologiske landmænd forebyg-

ger hakkeriet ved at give gode forhold i stalden, og 

ved at kyllingerne kan gå ud i fri luft.

kilDer: vejleDNiNg om Økologisk jorDBrugsproDuktioN på  
www.pDir.Dk og www.alt-om-okologi.Dk

Burhøns: 13*

Burhøns:Har intet udeareal

så tæt 
bor høns

Indendørs,  
antal høns pr.  
kvadratmeter: 

Udendørs,  
antal høns pr. 100  
kvadratmeter:

Økologiske: 6 

Økologiske: 25 

* Indtil 2012 må der være helt op til 16 burhøns 
pr. kvadratmeter i nogle bure.

Fritgående: 9

Fritgående: 25

Skrabehøns: 9

Skrabehøns: 

Har intet 

udeareal
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Høj dyrevelfærd er vigtigt i økologisk landbrug.  

Økologiske høns, køer, svin og andre husdyr 

•  har god plads at bevæge sig på

•  får grovfoder, som er godt for dyrenes velbefindende og 

forebygger sygdomme

•  har adgang til udearealer, når årstiden tillader det

•  skal i det hele taget have forhold, der imødekommer deres 

naturlige adfærd og behov

•  skal have økologisk foder. Dog må op til 10 procent af 

foderet til svin og fjerkræ være ikke-økologisk indtil år 2012, 

hvorefter alt foderet skal være økologisk.

Økologi har en lang række meget præcise regler for, hvad dy-

rene har krav på. Derfor kan du have en god smag i munden, 

når du drikker økologisk mælk og spiser økologisk kød og æg.

læs mere på www.alt-om-okologi.Dk og se De præcise regler i vejleDNiNg om Økologisk 
jorDBrugsproDuktioN på www.pDir.Dk > Økologi > vejleD NiNger til Økologi.

Ret til at rode 
En økologisk so skal bo i en hytte på en mark mindst fem måneder hver sommer, 

og de fleste gør det hele året. Herude føder soen sine unger – de små grise. På 

marken kan dyrene rode i jorden og bade i mudder, som de elsker. 

De allerfleste ikke-økologiske svin lever hele livet lukket inde i en stald, og 

grisene bliver taget fra deres mor, allerede når de er tre eller fire uger gamle. 

Hos økologerne sker adskillelsen først, når grisene er syv uger. Så kommer 

de normalt ind i en stald, men de har stadig adgang til en udendørs løbegård.

kilDer: vejleDNiNg om Økologisk jorDBrugsproDuktioN på www.pDir.Dk og DaNish meat  
associatioN – se www.DaNishmeat.Dk > husDyrproDuktioN > viDeN om... > proDuktioN af grise.

mindre salmonella  
hos øko-grise
Økologiske grise har mindre risiko for at have salmo-

nella i tarmen end grise, der lever hele livet i en stald. 

Det viser en undersøgelse fra Fødevareinstituttet på 

Danmarks Tekniske Universitet (DTU). Undersøgel-

sen bygger på tarmprøver fra 1.400 grise, hvoraf en 

tredjedel var økologiske. 11 procent af de grise, der 

aldrig havde været udenfor stalden, havde salmonella 

i tarmen. For de økologiske var tallet syv procent.

kilDe: http://www.fooD.Dtu.Dk > puBlikatioNer > Notat: sammeNligNiNg af 
salmoNellaforekomst

Økologiske Dyr har BeDre 

 leveforholD
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Hvorfor vælge økologi? Grund nr. 5: 

Økologi er 
goDt for vores 
gruNDvaND

Økologiske landmænd bruger ikke sprøjte-

midler, der kan sive ned i grundvandet. Så 

når du køber økologiske varer, er du med til 

at spare vores fælles vand for rester af de 

giftstoffer, som ikke-økologiske landmænd 

sprøjter deres marker med.

I Danmark er vi fra naturens side beriget 

med helt rent vand i undergrunden. Vi har 

i mange år været så heldige, at vi bare kan 

pumpe grundvand op og sende det ud som 

prima drikkevand i vores haner uden videre 

rensning. Men de seneste årtier er mere og 

mere grundvand desværre blevet forurenet 

med sprøjtemidler.

vores fælles vand er truet 
•  Hvert år bliver der lukket mere end 100 boringer til den 

danske vandforsyning, fordi boringerne er forurenet med 

pesticider.

•  Mellem 15 og 20 procent af det danske grundvand er nu 

forurenet af pesticider og har et højere indhold af dem end 

reglerne tillader.

•  I det danske grundvand er der fundet 83 forskellige pesti

cider, eller delvist nedbrudte kemiske forbindelser derfra.

kilDe: DaNva (foreNiNgeN for DaNske vaNDværker og spilDevaNDsaNlæg), 
www.DaNva.Dk
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”Med økologi 
er vi med til 
at sikre, at vi 
også i fremtiden kan 
forsyne danskerne 
med rent urenset 
drikkevand.”
carl-emil larseN, DirektØr for vaNDværkerNes for-
eNiNg DaNva (DaNsk vaND- og spilDevaNDsforeNiNg)

ubehagelig 
overraskelse
Selv om myndigheder og forskere i mange 

år har holdt øje med landbrugets forbrug af 

pesticider, bliver midlerne ved med at give 

ubehagelige overraskelser. For eksempel blev 

det i 2008 opdaget, at en kemisk forbindelse, 

der stammer fra sprøjtemidlet rimsulfuron, 

bliver ved med at sive ned fra jordoverfladen 

- selv tre år efter midlet er blevet brugt til 

at slå ukrudt ihjel på ikke-økologiske marker 

med kartofler.

kilDe: geus – De NatioNale geologiske uNDersØgelser for DaN-
mark og grØNlaND. se pressemeDDelelse fra 9. septemBer 2008 
på www.geus.Dk > NyheDer.

230 toN mindre gift 
i DaNmark Bliver et areal NæsteN lige så stort 

som lollaND-falster (170.000 hektar) Dyrket 

Økologisk i Dag. hvis arealet ikke var Blevet 

Dyrket Økologisk, ville Det hvert år være 

Blevet sprØjtet meD omkriNg 230 toN af De gift-

stoffer, De ikke-Økologiske laNDmæND Bruger.

sådan passer økologi 
på grundvandet

Tallene angiver den mængde grundvand, der årligt dannes af regnvand under  
det landbrugsareal, som er nødvendigt for at producere den enkelte fødevare. 
Tallene er gennemsnitlige. 

kilDe: www.vaNDfrahaNeN.Dk
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Så meget grundvand bliver skånet for mødet med sprøjtemidler, 

når du drikker eller spiser økologiske fødevarer:

1 liter økologisk 

mælk: 200 liter 

grundvand.

 1 økologisk bøf 

på 250 gram: 

750 liter  

grundvand.

 1 økologisk æg 

på 50 gram:  

75 liter  

grundvand.

 1 portion økolo-

gisk havregryn 

på 50 gram: 34 

liter grundvand.

liter
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Hvorfor vælge økologi? Grund nr. 6: 

Så mange slags vilde planter er der i 
hegnene på økologiske og ikke-økologiske 
landbrug på sandet jord.

Sommerfugle trives 
på øko-landbrug
Der er flere sommerfugle på og omkring 

økologisk dyrkede marker, end der er på andre 

landbrugsarealer. Det fandt to svenske forskere 

fra universitetet i Lund ud af i en undersøgelse, 

de offentliggjorde i 2006. 

Størst forskel fandt de i områder i Sverige, 

der ligner Danmark. Det vil sige områder præ-

get af ensartede marker i fladt terræn. Her var 

både antallet af sommerfugle og mængden af 

forskellige arter dobbelt så stor på de økologi-

ske marker, som på de ikke-økologiske. 

kilDe: jourNal of applieD ecology, DecemBer 2006. kaN fiNDes via 
www3.iNterscieNce.wiley.com > life scieNces > ecology

 fLErE VILdE bLomsTEr
 mEd økoLoGI
jo længere tid et landbrug er blevet dyrket økologisk, jo flere vilde 

plantearter er der i de levende hegn mellem markerne. Det konstaterede 

seniorforsker Beate Strandberg fra Danmarks Miljøundersøgelser (DMU), 

da hun i sommeren 2008 undersøgte hegnene på en række økologiske 

og konventionelle (det vil sige ikke-økologiske) landbrug.

”På den fede lerjord fandt vi i gennemsnit 33 forskellige plantearter 

i hegnene på de konventionelle bedrifter og 52 på de økologiske. Hvor 

jorden er sandet, var tallene 22 på de konventionelle og 40 arter på de 

økologiske bedrifter”, fortæller hun.

Især er der flere forskellige blomstrende urter i de økologiske hegn. 

Det betyder, at der også er mere pollen og nektar, som bier og andre 

insekter lever af.
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”Danmarks 
Naturfredningsforening 
peger på økologisk 
jordbrug som den 
åbenlyse vej til at 
genskabe et landbrug 
i balance med natur, 
miljø og landskab.”
ella maria Bisschop-larseN, præsiDeNt i 
DaNmarks NaturfreDNiNgsforeNiNg. 

et reNere hav
Alle planter har brug for kvælstof som næring, og 

derfor anvender både økologiske og ikke-økologiske 

landmænd kvælstofholdig gødning. For økologerne vil 

det i praksis sige gødning fra husdyr eller planter. Men 

hvis der kommer for meget kvælstof ud på markerne, 

fører det til forurening og iltsvind i havet. Af hensyn 

til vandmiljøet gælder det altså om at spare på kvæl-

stoffet.

Økologiske landmænd med malkekvæg udleder 

25-40 kg mindre kvælstof pr. hektar til vandmiljøet, 

sammenlignet med deres ikke-økologiske kolleger. Det 

vil sige, at når vi køber økologiske mejeriprodukter i 

stedet for ikke-økologiske, bliver hav og fjorde renere.

kilDe: ’uDvikliNg, vækst og iNtegritet - i DeN DaNske Økologisektor’, uDgivet 
af forskNiNgsceNteret icrofs i NovemBer 2008. BogeN kaN læses via hjem-
mesiDeN www.foejo.Dk

Bevar eN 
rig og reN 
 Natur

Naturen er rigere og renere på økologiske arealer. Det skyldes dels, 

at de økologiske landmænd ikke gør brug af de sprøjtemidler, som 

andre landmænd bruger, og dels at de anvender mindre gødning 

end de ikke-økologiske landmænd. Undersøgelser dokumenterer 

blandt andet, at der i gennemsnit er 30 procent flere vilde plante- 

og dyrearter på økologisk dyrkede arealer, sammenlignet med 

ikke-økologisk landbrugsjord.

kilDe: ’uDvikliNg, vækst og iNtegritet - i DeN DaNske Økologisektor’, uDgivet af forskNiNgs-
ceNteret icrofs i NovemBer 2008. BogeN kaN læses via hjemmesiDeN www.foejo.Dk

sprøjtegift i åer
Regn skyller sprøjtemidler fra de ikke-øko-

logiske landbrug ud i vandløb og søer. Når 

giftstofferne kommer op i en vis mængde, er 

de til fare for vandplanter, fisk og andre dyr.

I 2006 undersøgte Danmarks Miljøunder-

søgelser fem af Danmarks største åer for 

rester af 14 forskellige pesticider. Alle 14 blev 

fundet i større eller mindre omfang. Ingen af 

åerne var helt fri for sprøjtemidler.

kilDe: Dmu rapport Nr. 646, vaNDmiljØ og Natur 2006. kaN fiNDes 
vis www.Dmu.Dk > uDgivelser > faglige rapporter > Nr. 600-649.
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Hvorfor vælge økologi? Grund nr. 7: 

Forskningsresultater viser, at økologiske fødevarer ofte indeholder flere sundhedsfrem-

mende stoffer end ikke-økologiske fødevarer. Men sundhed for det enkelte menneske er 

en kompliceret affære med utroligt mange faktorer, der spiller ind. Så mens vi venter på 

større klarhed over økologiske varers sundhedsmæssige effekt, må vi se på de mange 

pile, der peger den vej. Her er et par stykker af dem:

TOMATER æNDRER 
SIg VED ØkOLOgISk
DyRkNINg
Når tomater dyrkes økologisk, får de et højere 

indhold af flavonider – en gruppe stoffer, der 

hører til familien af antioxidanter, og som ifølge 

nogle forskningsstudier kan forebygge kræft. 

Det viser et 10 år langt forsøg ved University of 

California-Davis i USA. 

Mængden af flavonider i universitetets toma-

ter blev større og større, jo længere tid jorden 

blev dyrket økologisk. Til sidst var der 97 procent 

flere flavonider i de økologiske tomater end i de 

ikke-økologiske.

kilDe: jourNal of agricultural aND fooD chemistry, 23. juNi 2007.

 Du får
maD meD flere 
suNDe stoffer

godt for planten, 
godt for dig
”I gennemsnit indeholder økologisk dyrket 

frugt og grønt formentlig flere og større 

mængder af de sekundære metabolitter”, 

hedder det i en rapport fra en gruppe for-

skere ved Danmarks Tekniske Universitet og 

københavns Universitet. 

De såkaldte sekundære metabolitter fin-

des i alle planter og har stor betydning for 

deres forsvar mod sygdomme og skadedyr. 

Sandsynligvis er en stor del af de sekun-

dære stoffer også gavnlige for menneskers 

forsvar mod forskellige sygdomme. 

DeN NævNte rapport iNDgår i BogeN ’uDvikliNg, vækst og  
iNtegritet - i DeN DaNske Økologisektor’, som er uDgivet  
af forskNiNgsceNteret icrofs i NovemBer 2008. BogeN kaN 
læses via hjemmesiDeN www.foejo.Dk > puBlikatioNer > BØger.
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Mere af det gode, 
mindre af det dårlige

”Jeg vurderer økologiske 
varer som sundere end andre, 
fordi de indeholder flere af de gode 
stoffer - eksempelvis mineraler 
og planternes immunstoffer. 
Og de indeholder mindre af 
det dårlige som pesticidrester, 
nitrat og tilsætningsstoffer.”
per BræNDgaarD mikkelseN, erNæriNgskoNsuleNt,  
caND.scieNt. i humaN erNæriNg. 

Indholdet af equol og andre såkaldte fyto-
østrogener er i gennemsnit langt højere i 
økologisk mælk end i ikke-økologisk. Det 
fandt forskere fra det daværende Danmarks 
jordbrugsForskning ud af, da de i 2002 
undersøgte mælken fra 7 ikke-økologiske 
og 13 økologiske gårde.

Andre forskeres undersøgelser tyder 
på, at fytoøstrogener som equol kan være 
med til at forebygge forskellige former for 
kræft, knogleskørhed og andre sygdomme.

kilDe: NyheDsBrev fra forskNiNgsceNter for  
Økologisk jorDBrug, april 2005. kaN fiNDes via  
www.foejo.Dk > puBlikatioNer > fØjoeNyt.

 mælk med mere 
 af DeN goDe feDt
Økologisk mælk indeholder gennemsnitligt flere Omega-3 

og visse andre fedtsyrer, end der er i den ikke-økologiske 

mælk. En af disse andre fedtsyrer er CLA, som ifølge nogle 

undersøgelser formentlig har en forebyggende virkning 

mod cancer. En schweizisk-tysk-hollandsk undersøgelse har 

vist, at en ammende mor kan øge mængden af CLA i sin 

brystmælk, alt efter hvor stor en del af hendes kost, der er 

økologisk.

312 ammende mødre deltog i undersøgelsen.

kilDe: British jourNal of NutritioN, april 2007.

Ikke-økologisk mælk:
168 nmol equol

 

Økologisk mælk:
948 nmol equol

 

Flere gavnlige stoffer 
i økologisk mælk
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Hvorfor vælge økologi? Grund nr. 8: 

Derfor nej til 
gENSPLEjSNINg
gensplejsning er en teknik til at 

overføre arvelige egenskaber fra 

en art til en anden, selv om de to 

(for eksempel en plante og en bak-

terie) aldrig vil kunne mikse deres 

egenskaber på naturlig måde. 

Ved hjælp af gensplejsning er 

det muligt at designe genetisk 

Modificerede Organismer (gMO).

Økologerne har mange grunde 

til at sige nej til gensplejsning. De 

vigtigste er:

•  De biologiske og arvemæssige 

konsekvenser er ukendte og 

uoprettelige, da de vil nedarves 

fra generation til generation.

•  De sundhedsmæssige konsekven-

ser er ikke undersøgt til bunds.

•  Konsekvenserne er uoversku-

elige, hvis gensplejsede planter 

breder sig i naturen.

Al brug af gMO er forbudt i 

økologisk landbrug. Dog må syge 

dyr få medicin, som er fremstillet 

ved hjælp af gensplejsning – det  

er nemlig ofte den eneste  

medicin, der kan fås.

læs mere på www.okologi.Dk

 gensplejsning skaber nye

 problemer
De fleste gMO-afgrøder er designet til at kunne tåle sprøjtemidler, som 

slår alle andre planter ihjel. Derfor kan de landmænd, der dyrker gMO, 

øge deres forbrug af sprøjtemidler mod ukrudt. 

Forbruget af ukrudtsmidlet Roundup er således steget med hele 

1900 procent på marker med sojabønner i USA, efter soja-farmerne i 

1994 begyndte at dyrke gMO-soja. 

Det har ført til, at flere arter ukrudt er blevet modstandsdygtige 

over for Roundup. Derfor har farmerne også øget forbruget af andre 

sprøjtemidler, som ukrudtet endnu ikke er blevet modstandsdygtigt 

overfor.

kilDe: frieNDs of the earth iNterNatioNal: who BeNefits from gm crops?  
fiNDes via www.foei.org > puBlicatioNs.

ikke-økologiske dyr får 
gensplejset foder

I alt 15 gensplejsede afgrøder må bruges 
til foder til ikke-økologiske køer, svin og 

høns i EU – 10 sorter gMO-majs, 2 sorter 
gMO-raps og 3 sorter gMO-soja. 

Ingen gensplejsede afgrøder  
må bruges i foder til økologiske dyr.o

Ikke-økologisk
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Gensplejsning 
er unaturligt

”Vi kan ikke overskue 
konsekvenserne af 
gensplejsning. Gensplejsning 
står også i modsætning 
til den økologiske idé 
om et landbrug fri for 
kunstige hjælpestoffer. Vi 
vil producere fødevarer på 
en mere naturlig måde”.
laNDmaND erNst hØrlück, formaND for BraNche uDvalget 
for mælkeproDuceNter i Økologisk laNDs foreNiNg. 

Inden for økologisk produktion bliver der hverken brugt gensplejsning til 

føde til mennesker eller til foder til dyrene.

Hvorimod praktisk talt alle mejeriprodukter, kød og æg, som ikke er 

økologiske, er baseret på gensplejsede afgrøder. Dyrene i ikke-økologiske 

landbrug får nemlig foder, der delvist består af gensplejsede sojabønner 

og andre gensplejsede råvarer, der importeres fra Nord- og Sydamerika.

kilDer: plaNteDirektoratet (www.pDir.Dk) og www.okologi.Dk

17
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Hvorfor vælge økologi? Grund nr. 9: 

Det røde danske Ø-mærke og EU’s økologilogo er din garanti 

for økologisk kvalitet. Når du køber en økologisk vare med et 

af disse mærker, kan du stole på, at de detaljerede regler for 

økologisk produktion er blevet fulgt hele vejen fra land-

mandens mark til hylden i butikken. Det holder et grundigt 

kontrolsystem øje med.

læs mere på www.alt-om-okologi.Dk

Ø-mærket 
 står for 
gruNDig koNtrol

Det danske røde Ø
Det danske røde Ø-mærke kan du finde på økologiske produkter, der 

er helt eller delvist produceret i Danmark, eller som er pakket her i 

landet. Det sidste kan for eksempel være økologiske appelsiner, der er 

lagt i plastikposer på en virksomhed i Danmark.

EU’s grønne økologilogo
EU’s grønne økologilogo er dokumentation for, at varen er produceret i overens-

stemmelse med EU’s økologi-regler. Varen er kontrolleret i et andet land, men 

ikke af myndighederne i Danmark – med mindre den også bærer det røde Ø. 

to gode mærker
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Fødevareministeren: 
Stol på Ø-mærket

”Forbrugerne kan stole på Ø-mærket, 

fordi økologiske fødevarer kontrolleres lige fra dyrkning 

til detailhandel. Erhvervet er klar over, at Ø-mærkets 

troværdighed er afgørende for, om forbrugerne køber 

økologiske produkter. Der er et godt samarbejde med 

erhvervet, hvilket er med til at sikre en effektiv kontrol 

og dermed skabe tillid til Ø-mærket.”

eva kjer haNseN, fØDevaremiNister.
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kONTROL FRA jORD TIL BORD

Inden en landmand kan få lov at sælge sine produkter 

som økologiske, skal han først søge myndighederne om 

autorisation som økolog. Desuden skal hans marker igen-

nem to års omlægning. 

I de to år skal jorden dyrkes efter økologiske regler, 

men uden at korn, grøntsager og andre afgrøder må 

sælges som økologiske. Det må de først efter de to år og 

en godkendelse.

Alle økologiske landmænd får mindst én gang om året 

besøg af en kontrollør, som tjekker, at reglerne bliver 

fulgt. Det gælder også for de landmænd, som er ved at 

lægge om til økologi. I Danmark bliver kontrollen udført af 

Plantedirektoratet, som er en myndighed under Fødeva-

reministeriet.

kilDer: www. alt-om-okologi.Dk og plaNteDirektoratet: vejleDNiNg  
om Økologisk jorDBrugsproDuktioN, som kaN ses på  
www.pDir.Dk > Økologi > vejleDNiNger til Økologi.

 Økologi for sig
En virksomhed, som arbejder med økologiske pro-

dukter, skal omhyggeligt sørge for, at de økologiske 

varer bliver holdt adskilt fra eventuelle ikke-økolo-

giske varer. Ellers kan virksomheden få en bøde og 

miste retten til at handle med økologi.

Mindst én gang om året bliver virksomheder, 

der producerer økologiske varer, kontrolleret af 

en repræsentant for myndighederne – enten den 

lokale Fødevareregion eller Plantedirektoratet.

kilDer: fØDevarestyrelseN: vejleDNiNg om Økologiske fØDevarer m.v. 
(kaN fiNDes via www.fvst.Dk > mærkNiNg > Økologi > koNtrol) og plaNte-
Direktoratet: ØkologikoNtrol (kaN fiNDes via www.pDir.Dk > Økologi > 
vejleDNiNger til Økologi).

international kontrol
I alle lande, som eksporterer økologiske varer til 

Danmark, er der kontrolsystemer, som svarer til 

de danske. I de fleste andre lande er det pri-

vate organer, der står for kontrollen. Men 

disse er under statsligt opsyn og godkendt 

af EU. De regler, de kontrolleres efter, er mindst 

lige så skrappe som EU’s økologi-regler – lige som 

de danske regler også er.

kilDer: fØDevarestyrelseN: vejleDNiNg om Økologiske fØDevarer m.v., 
og eu’s ØkologifororDNiNger (kaN fiNDes via www.fvst.Dk > mærkNiNg 
> Økologi).
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Hvorfor vælge økologi? Grund nr. 10: 

”Tidligere brugte 
jeg mange penge 
på kemi, men får 
jeg besøg af en kemi-
sælger nu, så sender 
jeg ham på porten 
med det samme.”
såDaN siger DeN ugaNDiske BoNDe mugisha 
geoffrey til BlaDet Økologisk, efter haN 
har lagt siN jorD om til Økologisk Drift.

læs hele artikleN meD mugisha geoffrey på  
www.okologi.Dk > magasiNet Økologisk > læs >  
Økologisk Nr. 5 – 2009.
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FN-RAPPORT: 

Økologi er et godt 
middel mod fattigdom
Når bønder i Afrika tager økologiske metoder i brug, får de kon-

tante fordele ud af det. Det er konklusionen i en fælles rapport fra 

to FN-organer for handel, udvikling og miljø, UNCTAD og UNEP. 

Blandt andet peger rapporten på disse gevinster:

•  Bønderne sparer de penge, de ellers skulle have brugt til sprøjte-

midler og kunstgødning

•  De får større høst og derfor flere varer, som de kan sælge

•  De kan tage højere priser, når de er underlagt økologikontrol

•  De kan tjene penge på forarbejdning af de økologiske produkter

kilDe: orgaNic agriculture aND fooD security iN africa. kaN fiNDes via www.uNctaD.org > 
Digital liBrary.

Øget lokalt 
samarbejde

Mere viden 
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og sundhed

Større 
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flere fordele ved økologi
FN-rapporten fortæller om 15 grupper af bønder i kenya, Tanzania, Uganda og 
Malawi, der er gået over til at dyrke jorden økologisk. Søjlerne viser hvor mange 
af de 15 grupper, der har fået fordele af økologien.

 

Mere mad  
fra egen 
produktion*

Mere 
frugtbar jord 
og andre 
miljøfordele

* For to af grupperne var det dyrkning af bomuld, der blev lagt om til økologi, så der gav omlægningen ikke direkte 
mere mad på bordet. Den sidste gruppe havde ikke tal for høstens størrelse. Med andre ord førte omlægning til økologi 
til større produktion af mad alle de 13 steder, hvor det blev målt.

kilDe: orgaNic agriculture aND fooD security iN africa. kaN fiNDes via www.uNctaD.org > Digital liBrary.

mere frugtbar jorD
Hvis ikke bønder gør noget aktivt for at bevare jordens frugtbarhed, 

bliver den hurtigt udpint og fattig på næring til planterne. Men med 

økologiske metoder kan bønder i ulande øge jordens indhold af næ-

ringsrigt organisk stof. Det sker især ved at gøde markerne med kom-

post fra planterester, husdyrgødning og kvælstofsamlende planter. 

Det er forklaringen på, at omlægning til økologi meget ofte giver 

større høst i den tredje verden. 

læs mere på www.okologi.Dk > forBruger > Økologi og sult.
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”Landbrug med kontrolleret økologisk 

produktion havde en markant højere 

indtægt end de landbrug, som kun 

havde ikke-økologisk produktion”.

Det skrev forskerne Peter gibbon 

og Simon Bolwig fra Dansk Institut for 

Internationale Studier (DIIS), efter de i 

2007 undersøgte en række små familie-

landbrug i Uganda. Undersøgelsen sam-

menlignede økonomien hos økologiske 

og ikke-økologiske producenter af kaffe, 

kakao og ananas.

kilDe: www.Diis.Dk > puBlikatioNer > Diis workiNg papers 
> 2007 > the ecoNomics of certifieD orgaNic farmiNg iN 
tropical africa.Økologi 

er goDt for 
 ulaNDe

foto: haNs christiaN jacoBseN

højere indtægt

En række internationale undersøgelser viser, at økologiske metoder 

kan hjælpe fattige bønder i Afrika, Asien og Sydamerika til at produ-

cere mere mad og tjene flere penge. 

Derfor er det til fordel for bønderne, når der er et økologi-mærke 

på din kaffe, bananer og andre varer fra de varme lande.

læs mere på www.okologi.Dk > forBruger > Økologi og sult.
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 økoLoGI er goDt 

KAN ØKOlOGI OG  
ØKONOMI hæNGE SAMMEN?  

jA - oG dET skAL dET!
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Start med basis økologi
gå efter økologi i dine basisvarer – dem, vi spiser meget af. 

Mælk, mel, havregryn, kartofler og gulerødder er typisk ikke 

så meget dyrere i økologisk udgave. Start der, så er du godt 

på vej. 

Køb ind på Internet 
Ved at købe ind på nettet kan du styre udenom de fristende, 

men ofte dyre impulskøb, der let sniger sig ned i indkøbsvog-

nen i butikkerne. Samtidig kan du spare tid og få dine varer 

bragt til døren fra f. eks. nettorvet.dk, aarstiderne.dk, torvet.dk, 

verde.dk, oekomanden.dk og osuma.dk. Find mange flere på 

nettet, f.eks. på abonnementslisten.dk. Er I flere, der vil købe 

økologi sammen, så tjek også voresbiks.dk.

Gå på tilbudsjagt
Følg med i, hvor der er økologi på tilbud i nærheden af dig. 

Se f.eks. okologi.dk, økolisten.dk eller tilbudsugen.dk. Husk at 

sætte kryds ved ”kun økologisk”.

Skru ned for kød, men køb kvalitet
Ved at købe lidt mindre kød, skåner du klima og pengepung og 

får råd til økologisk kvalitet. Spæd op med grøntsager og groft 

brød, ris eller pasta. De fleste tænker: ”Hvad skal vi have af 

kød i aften, og hvad skal vi have til?” Tænk lige omvendt.

lad årstiden styre
Vælg den øko-frugt og de øko-grøntsager, der er lette at skaffe 

i forhold til årstiden. De er som regel billigere i sæson.

Brug det, du køber
Hvert år ryger der 63 kilo mad i skraldespanden pr. dansker. 

køb kun det, du har brug for og brug det, du har købt. Madpla-

ner kan gøre dine indkøb mere effektive og skære ned på spild. 

Du finder masser af forslag til madplaner på Internet og du 

kan få en ny tilsendt hver uge pr. mail.

Brug indkøbsnet
Tag din egen indkøbstaske med, når du køber ind. Hvis du 

sparer fire plastikposer om ugen, giver det ca. 500 kr. om året. 

Investerer du den gevinst i økologi, kan du fremover købe f.eks. 

seks liter økologisk minimælk om ugen i stedet for seks liter 

ikke-økologisk.

lav dine egne færdigretter
En af de ting, der kan vælte et ellers stabilt madbudget, er 

færdigretter og fastfood. Prøv engang imellem at doble eller 

tredoble portionen, når du 

laver mad. Frys så ned i 

portioner til de dage, hvor 

tingene går lidt stærkt.

Brød til under en 10’er
Bag selv dit brød. Brug 

f.eks. en nem opskrift med 

langtidshævet dej, der står i 

køleskab natten over. Så kan 

du bage gode øko-brød til 

7,50 kr. pr. stk.

her er et par tips til, hvordan det lykkes:
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NatureNs husholDNiNg

Ordet økologi er sammensat af de 

græske ord ”oikos”, som betyder 

hus og ”logi”, som betyder læren 

om. Økologi betyder altså ”læren 

om naturens husholdning”.
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Flere vitaminer 
i økomad
Økologiske fødevarer som kål, salat, 

kartofler, tomater og mælk har ge-

nerelt et større indhold af vitaminer, 

antioxidanter og andre gavnlige 

stoffer. Samtidig har de økologi-

ske produkter et lavere indhold af 

tungmetaller, svampegifte og rester 

af sprøjtegift, sammenlignet med 

andre fødevarer. Det konkluderer et 

stort, femårigt EU-forskningsprojekt 

(Quality Low Input Food - QLIF).

kilDe: http://www.qlif.org/

Læs mere på www.okologi.dk 


