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Danmarks Statistik har lige udsendt deres årlige regnskabsstatistik for økologisk jordbrug. 
2017 blev et godt år for økologerne. Samlet for hele branchen ligger det gennemsnitlige 
driftsresultat på 1,1 mio. kr. i 2017 mod 973.000 kr. i 2016.  
 

 
 

 
Svineproducenter 
De økologiske svineproducenter har det højeste driftsresultatet i 2017 sammenlignet med de 
øvrige driftsgrene indenfor økologi. Driftsresultatet er dog faldet siden 2016. Noteringen på 
økologisk svinekød faldt, og i 2017 ligger resultatet hos de konventionelle svineproducenter 
højere end hos de økologiske. Det er ellers kun sket en gang tidligere siden 2011. Lavere priser 
og højere foderomkostninger udhuler resultatet. En tendens der fortsætter ind i 2018.  
 
Mælkeproducenter 
Driftsresultatet hos de økologiske mælkeproducenter har været jævnt stigende i en 

årrække og er i 2017 på det hidtil højeste niveau med 1,5 mio. kr. Det er en stigning på 

304.000 kr. i forhold til 2016. Afregningsprisen steg med 20 øre til 3,59 kr. og ydelsen steg 

med 103 kg.  

2017 blev endnu et år med vækst i den økologiske sektor: 
 

• Planteavl og mælkeproduktion opnåede en fortsat stigning i driftsresultat.  

• Svineproducenterne blev ramt af høje foderpriser og lavere afregning. 

• Afsætning af økologiske fødevarer steg også i 2017. 

Figur 1.  Udviklingen i driftsresultatet for tre økologiske driftsgrene fra 2009 til 
2017. Kilde Danmarks Statistik. 

 



 
Planteavlere 
Driftsresultatet for de økologiske planteavlere er i 2017 steget med 121.000 kr. til 541.000 
kr. Både i 2016 og 2017 har de økologiske planteavlere overordnet set haft et bedre resultat 
end de konventionelle. Det mærker vi i rådgivningen, hvor vi stadig oplever stor interesse for 
omlægning.  
 

Tabel 1. Resultatopgørelse for økologiske bedrifter 2017 angivet i 1000 
kr. Kilde: Danmarks Statistik. 

  Planteavl Malkekvæg Svin 

Landbrugsareal, ha. 116 227 140 

Bruttoudbytte 3.875 9.229 10.199 
Driftsomkostninger 2.774 7.228 7.937 
Heraf foder 

 
3.612 4.318 

Finansieringsomkostninger 1.149 1.084 769 

Generelle tilskud 589 614 307 
Driftsresultat 541 1.470 1.800 

 

Detailomsætning af økologiske fødevarer 
Afsætningen af økologiske fødevarer i detailhandlen stiger stadig. I 2017 blev der solgt 
økologiske varer for 11,3 mia. kr. mod 8,7 mia. kr. i 2016. En del af stigningen skyldes dog, at 
opgørelsen i 2017 indeholder virksomheder, der udelukkende har online-salg, hvilket ikke var 
med i 2016-opgørelsen. 
 
Salget af frugt og grønt er steget fra 2,5 mia. kr. i 2016 til 3,7 mia. kr. i 2017. Frugt og grønt 
har dermed overhalet mælk, ost, og æg, som udgør 3,0 mia. kr. i 2017. Det økologiske 
areal med gartneriafgrøder er steget fra 2.500 hektar i 2012 til 4.400 hektar i 2017 og udgør 
nu 2,6 pct. af det økologiske areal i Danmark. Kød og fisk udgør 9 pct. af det økologiske salg i 
2017.  
 
Salg af økologiske varer til foodservice 
I 2017 aftog den offentlige sektor for i alt 
893 mio. kr. økologiske varer (hospitaler, 
børnehaver m.m.), mens den private 
sektor aftog for 1.153 mio. kr. (hoteller, 
restauranter, kantiner m.m.). 
 
Provinsen følger i hovedstadsområdets 
fodspor og har haft en stigning i 
Økologiske spisemærker på 24% i forhold 
til 2016. 
 

 

                         

Billede 1. Økologisk æbleplantage på Sydsjælland. 
Frugt og grøntsager er den produktkategori indenfor 
økologiske fødevarer, der oplever størst vækst på 
detailmarkedet i øjeblikket 
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