
1 
 

FORELØBIG KONCEPTBESKRIVELSE 

ØkologiLØFT 

 

Introduktion 

ØkologiLØFT er navnet på en model baseret på individuelle gårdudviklingsaftaler, der hjælper 

landmanden til at opfylde økologiens bæredygtighedsmål. En model, der bygger på frihed og 

involvering af landmanden i stedet for flere nye regler, hvor landmanden indgår en aftale om 

individuelt udvalgte handlinger, der løfter gårdens leverance på udvalgte områder, så gården lever 

op til de økologiske mål og principper.  

Handlingerne ligger inden for følgende 6 områder: 

Klima, natur, dyrevelfærd, næringsstofforsyning og lokale ressourcer, liv på landet og socialt 

ansvar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

”ØkologiLØFT hviler på det røde Ø-mærke suppleret med de til enhver tid gældende brancheaftaler. Det 

orienterer sig mod økologiens mål og principper, som er omskrevet til økologiens bæredygtighedsmål og 

vedtaget i Økologisk Landsforening” 

ØkologiLØFT  

Brancheaftaler 

EU øko-krav/Ø-mærket 
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Elementerne i ØkologiLØFT  

ØkologiLØFT er opbygget omkring følgende elementer: 

• Gården orienterer sig mod centralt vedtaget overordnede mål for økologien: økologiens 

bæredygtighedsmål. 

• Handlingskataloger målrettet hvert bæredygtighedsmål med indsatser, der har dokumenteret 

betydning i forhold til de fastsatte overordnede mål. 

• Landmanden laver et gårdtjek, hvor landmanden gennemgår gården overfor de 6 

bæredygtighedsmål. Gårdtjekket skal tilvejebringe en bevidsthed om økologiens mål og 

principper og danne grundlag for udpegning af, hvilke bæredygtighedsmål, landmanden vil 

arbejde med i de næste 12 måneder.  

• Besøg på gården organiseret i en GårdUdviklingsGruppe understøttet af en 

Gårdudviklingskonsulent. Gruppen er sammensat af deltagere, som landmanden har udvalgt ud 

fra sine egne behov og de bæredygtighedsmål, som landmanden vil arbejde med. 

• Individuelle Gårdudviklingsaftaler, hvor landmanden efter inspiration fra 

GårdUdviklingsGruppen har valgt, hvad der skal ske på lige netop hans gård. 

• Belønning i form af et diplom – inddelt som et bronze-, sølv- og gulddiplom. Diplomerne og 

gradueringen skal skabe motivation til at stræbe videre. 

• Kontrol i form af et genbesøg fra GårdUdviklingsGruppen og en Gårdudviklingskonsulent, der 

faciliterer processen. Besøget aflægges ca. 12 måneder efter det første besøg. 

 

Bæredygtighedsmål 

Økologisk Landsforening vedtager de bæredygtighedsmål, som bedrifter i ØkologiLØFT orienterer 

sig efter. Bæredygtighedsmålene har direkte reference til økologiens mål og principper 

Følgende bæredygtighedsmål er formuleret:  

 

I Lav klimapåvirkning  

Økologiske gårde arbejder aktivt med at reducere gårdens udledning af drivhusgasser, reduceret 

forbrug af fossile brændstoffer og opbygning af en frugtbar jord  

 

II Rig natur 

 Økologiske gårde bidrager gennem naturindsatser på bedriftsniveau til forbedring af landskaber og 

agerlandets natur og opbygger ejendommens egen naturtilstand, samtidig med at regionale eller nationale 

naturmålsætninger for naturtyper og dyrearter understøttes. 
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III Sunde dyr med høj livsværdi 

Økologiske gårde med dyr tilbyder dyrene naturlige forhold, der giver dem mulighed for naturlig 

adfærd. Koen græsser, grisen roder og hønen hakker. Det giver trivsel både ude og inde, og det 

giver sunde, robuste dyr. 

 

IV Nulspild og lokale ressourcer 

Økologiske gårde sikrer næringsstofforsyningen i et system baseret på sædskifte, valg af afgrøder, 

økologisk husdyrgødning og anvendelse af egnede organiske restprodukter fra det omgivende 

samfund og indretter sig i lokalt tilrettelagte systemer med anvendelse af lokale økologiske 

ressourcer.  

 

V Højt socialt ansvar overfor ansatte og borgere 

Økologiske gårde tilbyder gode og sikre løn- og arbejdsforhold for alle, der er tilknyttet gården. I 

det omfang det er muligt ud fra gårdens indretning og situation, modtager økologiske gårde elever 

i praktik og tilbyder arbejde til socialt udsatte  

 

VI Liv på landet 

Økologiske gårde prioriterer samarbejde med andre lokale økologiske bedrifter og engagerer sig 

aktivt i kontakten mellem land og by  

 

Diplom 

Inden for hvert bæredygtighedsmål kan man indsamle point til bronze-, sølv- eller guldniveau. 

• Bronzediplom kræver point til bronzeniveau indenfor mindst to bæredygtighedsmål 

• Sølvdiplom kræver point til sølvniveau indenfor mindst tre bæredygtighedsmål 

• Gulddiplom kræver point til guldniveau indenfor mindst tre bæredygtighedsmål 
 

Landmanden kan selv vælge indenfor hvilke områder, vedkommende vil indsamle det nødvendige 

antal point for at opnå et diplom. 


