Fonden for økologisk landbrug - Basisbudget 2022
Ændring
A => B
100*(B-A)/A

Ændringsbudget 2021

Basisbudget
2022

Relativ
fordeling
af B i %

Note

A

B

C

INDTÆGTER:
1 Overført fra forrige år
2 Produktionsafgifter
3 Promillemidler
4 Særbevilling og anden indtægt
5 Renter
I. Indtægter i alt

44.176
0
10.000
61.000
-300
114.876

63.088
0
10.000
51.000
-500
123.588

30.367
4.583
0
14.553
300
0
0
0
0
0

37.044
10.700
0
9.212
14.477
0
0
0
0
0

0
49.803

0
71.433

1.220
150
55
60
0
500
0
1.985

650
250
100
100
0
550
0
1.650

-46,7
66,7
81,8
66,7
10,0
-16,9

51.788

73.083

41,1

63.088
121,8

50.505
69,1

Beløb i 1000 kr.

UDGIFTER:
Samlede tilskud fordelt på formål
Afsætningsfremme i alt
Forskning og forsøg i alt
Produktudvikling i alt
Rådgivning i alt
Uddannelse i alt
13 Sygdomsforebyggelse i alt
Sygdomsbekæmpelse i alt
Dyrevelfærd i alt
Kontrol i alt
6 Særlige foranstaltninger i alt
Medfinansiering af initiativer under EU-programmer i
alt
II. Udgifter til formål i alt
7 Fondsadministration
8 Fondsadministration - særpuljer
Revision
Advokatbistand
12 Effektvurdering
Ekstern projektvurdering
9 Bestyrelseshonorar/ befordringsgodtgørelse
10 Tab på debitorer
III. Administration i alt
IV. Udgifter i alt
14 Overførsel til næste år
Overførsel til næste år i pct. af årets udgift

D

42,8
0,0
-16,4
66,7
7,6

51,9
15,0
12,9
20,3
100,0

22,0
133,5
-36,7
4725,7
43,4
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Fonden for økologisk landbrug - Basisbudget 2022
Beløb i 1000 kr.
Note

Ændringsbudget 2021

Basisbudget
2022

Relativ
fordeling
af B i %

A

B

C

Ændring
A => B
100*(B-A)/A
D

11 Supplerende oplysninger:
nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
-

Samlede tilskud fordelt på tilskudsmodtagere
Økologisk Landsforening i alt
Innovationscenter for Økologisk Landbrug i alt
Landbrug & Fødevarer i alt
Meyers Madhus i alt
Dansk Vegetarisk Forening i alt
Aarhus Universitet i alt
Region Hovedstaden i alt
Food from Denmark i alt
Madkulturen i alt
Meyers Kantiner i alt
Erhvervsakademi MidtVest i alt
Foreningen for ORIGENALER i alt
Dansk Industri i alt
Organic Plant Protein i alt
Foreningen for Biodynamisk Jordbrug i alt
Forbrugerådet, Tænk i alt
Producentsammenslutningen BAD (Bio Aus
Dänemark) i alt
Frederiksberg Kommune i alt
Skanderborg Kommune i alt
Pure Dansk i alt
Danmarks Biavlerforening i alt
Halkær Kro og Kulturhus i alt
Center for Frilandsdyr K/S i alt
Permakulturhaven i alt
Økologisk VKST i alt
HortiAdvice i alt
Øens Have aps i alt
Region Midtjylland i alt
Helsingør Kommune i alt
Teaterhøjskolen Rødkilde i alt
Fredericia Kommune i alt
Brøndby Kommune i alt
Foreningen Madens Folkemøde i alt
Randers Kommune i alt
Agrologica i alt
Landsorten i alt
Jespers Torvekøkken i alt
Landbruget Oversøgård i alt
EUC Nordvest Nordic Food College i alt
Fredensborg Kommune i alt
Frederiksberg Forsyning i alt
Odder Kommune i alt
Landbrug & Fødevarer, SEGES Innovation i alt
Hotel- og Restaurantskolen i alt
Food Organisation Denmark i alt
Den grimme ølling ApS
Ecoviden i alt
Hegnsholt i alt
V. I alt

18.876
0
10.956
0
597
668
0
1.319
0
0
0
600
0
0
635
935
757

16.591
15.767
12.743
4.556
3.003
2.047
1.845
1.455
1.115
1.106
1.099
710
700
696
678
599
468

23,2
22,1
17,8
6,4
4,2
2,9
2,6
2,0
1,6
1,5
1,5
1,0
1,0
1,0
0,9
0,8
0,7

-12,1
16,3
403,0
206,4
10,3
18,3
6,8
-35,9
-38,2

0
0
0
0
369
467
0
0
300
305
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11.179
1.023
268
250
215
84
49.803

718
503
410
386
386
353
324
306
300
283
283
274
226
219
204
175
159
155
149
117
116
83
64
50
12
0
0
0
0
0
0
71.433

1,0
0,7
0,6
0,5
0,5
0,5
0,5
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,3
0,3
0,3
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,1
0,1
0,1
0,0
100,0

4,6
-24,4
0,0
-7,2
-100,0
-100,0
-100,0
-100,0
-100,0
-100,0
43,4
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Fonden for økologisk landbrug - Basisbudget 2022
Noter
Seneste indsendte budget er det godkendte ændringsbudget for 2021.
Note 1. Overførsel fra forrige år
Der er budgetteret med en overførsel, som er baseret på overførslen jf. fondens regnskab 2020.
Note 2. Produktionsafgifter
Fonden opkræver ikke produktionsafgifter.
Note 3. Promillemidler
Der er budgetteret med ordinære promillemidler på 10 mio. kr., jf. §24.24.51 i forslaget il finansloven for 2022.
Note 4. Særbevilling og anden indtægt
Der er budgetteret med en indtægt på 51 mio. kr., som led i andet år af Økologiaftalen 2021-2024, jf. finanslovsaftalen
for 2021 af december 2020 samt midler til økologi for 2021-2022, jf. mink-aftalen af januar 2021. Midlerne er
indtægtsført i 2022-budgettet. Udmøntningen af midlerne vil ske i efteråret 2022 og bevilges til projekter som
gennemføres i 2023. Midlerne indgår derfor i overførslen til næste år dvs. 2023-budgettet.
Note 5. Renter
Som følge af forholdene på pengemarkedet forventes der negativt afkast af fondens indestående likvider.
Note 6. Særlige foranstaltninger
Ingen bemærkninger.
Note 7. Fondsadministration
Opgaverne vedrørende fondens sekretariat og generelle omkostninger varetages af Landbrug & Fødevarer.
Omkostningerne er budgetteret til 300 t.kr., som er finansieret af Landbrug & Fødevarer. Udgifter til generel
fondsadministration er ikke finansieret af fondsmidler, og fremgår derfor ikke af budgettet.
Note 8. Fondsadministration - særpuljer
Der er indgået aftale med Landbrugsstyrelsen om, at op til 2 pct. af særbevillingerne kan bruges til administration af
særpuljerne.
Note 9. Bestyrelseshonorar / befordringsgodtgørelse
Der er budgetteret med 10 t.kr. til befordringsgodtgørelse til bestyrelsesmedlemmer i forbindelse med
bestyrelsesmøder. Udgifterne er baseret på, at seks bestyrelsesmedlemmer vil bede om befordringsgodtgørelse.
Dækning af udgifter sker efter reglerne i statens tjenesterejseaftale og i det årlige satsreguleringscirkulære. Udgifterne
består typisk af dækning af kørsel i egen bil og togbilletter.
Derudover er der budgetteret med 540 t.kr. til honorar til bestyrelsesmedlemmer.
Note 10. Tab på debitorer
Ingen bemærkninger.
Note 11. Effektvurdering
Der budgetteres med udgifter gennemførelse af effektvurdering
Note 12. Overførsel fra forrige år
I overførslen indgår midler vedr. økologiaftalerne jf. note 4.
Note 13 - Sygdomme
Ingen bemærkninger.
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Fonden for økologisk landbrug - Basisbudget 2022
Anvendelsen af midler fordelt efter hovedformål og tilskudsmodtager
Fonden for økologisk landbrug har for bevillingsåret bevilget tilskud til projekter under følgende puljer:
1. Den ordinære pulje
2. Særlig pulje: Økologisk eksportfremme
3. Særlig pulje: National Afsætningsfremme
4. Særlig pulje: Viden & Kompetencer
5. Særlig pulje: Køkkenomstilling
6. Særlig pulje: Plantebaserede fødevarer
I tabel 1 - 6 på denne og de efterfølgende sider vises anvendelsen af midlerne fordelt på landbrugsstøttelovens hovedformål.
1. Fondens ordinære pulje

Beløb i 1.000 kr.

Ændringsbudget
2021

Basisbudget
2022

Relativ
fordeling
af B i %

A

B

C

Ændring
A => B 100*(BA)/A i %
D

Samlede tilskud fordelt på formål
1 Afsætningsfremme i alt
2 Forskning og forsøg i alt
3 Produktudvikling i alt
4 Rådgivning i alt
5 Uddannelse i alt
6 Sygdomsforebyggelse i alt
7 Sygdomsbekæmpelse i alt
8 Dyrevelfærd i alt
9 Kontrol i alt
10 Særlige foranstaltninger i alt
11 Medfinansiering af initiativer under EU-programmer i
alt
Tilskud til formål i alt

1.505
4.583
0
5.168
300
0
0
0
0
0

1.650
6.627
0
2.425
0
0
0
0
0
0

15
62
23
-

9,6
44,6
-53,1
-100,0
-

0
11.556

0
10.702

100

-100,0

Samlet tilskud fordelt på tilskudsmodtagere
1 Innovationscenter for Økologisk Landbrug i alt
2 Landbrug & Fødevarer i alt
3 Aarhus Universitet i alt
4 Økologisk Landsforening i alt
5 Danmarks Biavlerforening i alt
6 Center for Frilandsdyr K/S i alt
7 Permakulturhaven i alt
8 HortiAdvice i alt
9 Foreningen Madens Folkemøde i alt
10 Agrologica i alt
11 Landsorten i alt
12 Økologisk VKST i alt
Landbrug & Fødevarer, SEGES Innovation i alt
Ecoviden i alt
Foreningen for Biodynamisk Jordbrug i alt
Hegnsholt i alt
Tilskud i alt

0
1.305
668
3.875
0
467
0
300
0
0
0
0
4.574
215
68
84
11.556

6.422
975
854
500
386
353
324
300
175
155
149
109
0
0
0
0
10.702

60
9
8
5
4
3
3
3
2
1
1
1
100

-25,3
27,8
-87,1
-24,4
0,0
-100,0
-100,0
-100,0
-100,0
-100,0
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Anvendelsen af midler fordelt efter hovedformål og tilskudsmodtager
2. Særlig pulje: Økologisk eksportfremme

Beløb i 1.000 kr.

Ændringsbudget
2021

Basisbudget
2022

Relativ
fordeling
af B i %

1.000 kr.

A

B

C

Samlede tilskud fordelt på formål
1 Afsætningsfremme i alt
2 Forskning og forsøg i alt
3 Produktudvikling i alt
4 Rådgivning i alt
5 Uddannelse i alt
6 Sygdomsforebyggelse i alt
7 Sygdomsbekæmpelse i alt
8 Dyrevelfærd i alt
9 Kontrol i alt
10 Særlige foranstaltninger i alt
11 Medfinansiering af initiativer under EU-programmer i
alt
Tilskud til formål i alt

Samlet tilskud fordelt på tilskudsmodtagere
1 Økologisk Landsforening i alt
2 Landbrug & Fødevarer i alt
3 Food from Denmark i alt
4 Dansk Industri i alt
5 Producentsammenslutningen BAD (Bio Aus
Dänemark) i alt
Tilskud i alt

Ændring
A => B 100*(BA)/A i %
D

13.583
0
0
0
0
0
0
0
0
0

10.872
0
0
0
0
0
0
0
0
0

100
-

-20,0
-

0
13.583

0
10.872

100

-100,0

5.784
5.723
1.319
0

4.350
3.899
1.455
700

40
36
13
6

-24,8
-31,9
10,3
-

757
13.583

468
10.872

4
100

-38,2
-100,0
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Fonden for økologisk landbrug - Basisbudget 2022
Anvendelsen af midler fordelt efter hovedformål og tilskudsmodtager
3. Særlig pulje: National Afsætningsfremme

Beløb i 1.000 kr.

Samlede tilskud fordelt på formål
1 Afsætningsfremme i alt
2 Forskning og forsøg i alt
3 Produktudvikling i alt
4 Rådgivning i alt
5 Uddannelse i alt
6 Sygdomsforebyggelse i alt
7 Sygdomsbekæmpelse i alt
8 Dyrevelfærd i alt
9 Kontrol i alt
10 Særlige foranstaltninger i alt
11 Medfinansiering af initiativer under EU-programmer i
alt
Tilskud til formål i alt

Samlet tilskud fordelt på tilskudsmodtagere
1 Økologisk Landsforening i alt
2 Landbrug & Fødevarer i alt
3 Hotel- og Restaurantskolen i alt
4 Forbrugerådet, Tænk i alt
5 Foreningen for ORIGENALER i alt
6 Dansk Vegetarisk Forening i alt
7 Halkær Kro og Kulturhus i alt
8 Øens Have aps i alt
9 Foreningen for Biodynamisk Jordbrug i alt
10 Landbruget Oversøgård i alt
- Food Organisation Denmark i alt
- Den grimme ølling ApS
Tilskud i alt

Ændringsbudget
2021

Basisbudget
2022

Relativ
fordeling
af B i %

A

B

C

Ændring
A => B 100*(BA)/A i %
D

15.279
0
0
0
0
0
0
0
0
0

14.994
0
0
0
0
0
0
0
0
0

100
-

-1,9
-

0
15.279

0
14.994

100

-100,0

6.708
3.928
1.023
935
600
597
369
305
296

6.472
5.569
0
599
710
503
386
283
356
116
0
0
14.994

43
37
4
5
3
3
2
2

-3,5
41,8
-100,0
-35,9
18,3
-15,7
4,6
-7,2
20,3

99

-100,0
-100,0
-100,0

268
250
15.279
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Anvendelsen af midler fordelt efter hovedformål og tilskudsmodtager
4. Særlig pulje: Viden & Kompetencer
Beløb i 1.000 kr.

Ændringsbudget
2021

Basisbudget
2022

Relativ
fordeling
af B i %

A

B

C

Ændring
A => B 100*(BA)/A i %
D

Samlede tilskud fordelt på formål
1 Afsætningsfremme i alt
2 Forskning og forsøg i alt
3 Produktudvikling i alt
4 Rådgivning i alt
5 Uddannelse i alt
6 Sygdomsforebyggelse i alt
7 Sygdomsbekæmpelse i alt
8 Dyrevelfærd i alt
9 Kontrol i alt
10 Særlige foranstaltninger i alt
11 Medfinansiering af initiativer under EU-programmer i
alt
Tilskud til formål i alt

0
0
0
9.385
0
0
0
0
0
0

0
0
0
6.787
0
0
0
0
0
0

100
-

-27,7
-

0
9.385

0
6.787

100

-27,7

Samlet tilskud fordelt på tilskudsmodtagere
1 Innovationscenter for Økologisk Landbrug i alt
2 Foreningen for Biodynamisk Jordbrug i alt
Landbrug & Fødevarer, SEGES Innovation i alt
Økologisk Landsforening i alt
Tilskud i alt

0
271
6.605
2.509
9.385

6.465
322
0
0
6.787

95
5
100

18,8
-100,0
-100,0
-27,7
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Anvendelsen af midler fordelt efter hovedformål og tilskudsmodtager
5. Særlig pulje: Køkkenomstilling
Beløb i 1.000 kr.

Samlede tilskud fordelt på formål
1 Afsætningsfremme i alt
2 Forskning og forsøg i alt
3 Produktudvikling i alt
4 Rådgivning i alt
5 Uddannelse i alt
6 Sygdomsforebyggelse i alt
7 Sygdomsbekæmpelse i alt
8 Dyrevelfærd i alt
9 Kontrol i alt
10 Særlige foranstaltninger i alt
11 Medfinansiering af initiativer under EU-programmer i
alt
Tilskud til formål i alt
Samlet tilskud fordelt på tilskudsmodtagere
1 Meyers Madhus i alt
2 Økologisk Landsforening i alt
3 Region Hovedstaden i alt
4 Madkulturen i alt
5 Meyers Kantiner i alt
6 Erhvervsakademi MidtVest i alt
7 Frederiksberg Kommune i alt
8 Skanderborg Kommune i alt
9 Region Midtjylland i alt
10 Helsingør Kommune i alt
11 Teaterhøjskolen Rødkilde i alt
12 Fredericia Kommune i alt
13 Brøndby Kommune i alt
14 Randers Kommune i alt
15 Jespers Torvekøkken i alt
16 EUC Nordvest Nordic Food College i alt
17 Fredensborg Kommune i alt
18 Frederiksberg Forsyning i alt
19 Odder Kommune i alt
Tilskud i alt

Ændringsbudget
2021
A

Basisbudget
2022
B

Ændring
A => B 100*(BA)/A i %
D

Relativ
fordeling
af B i %
C

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
14.477
0
0
0
0
0

100
-

-

0
0

0
14.477

100

-

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

4.556
1.844
1.845
1.115
1.106
1.099
718
503
283
274
226
219
204
159
117
83
64
50
12
14.477

31
13
13
8

-

8
5
3
2
2
2
2
1
1
1
1
0
0
0
92

-
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Anvendelsen af midler fordelt efter hovedformål og tilskudsmodtager
6. Særlig pulje: Plantebaserede fødevarer
Beløb i 1.000 kr.

Samlede tilskud fordelt på formål
1 Afsætningsfremme i alt
2 Forskning og forsøg i alt
3 Produktudvikling i alt
4 Rådgivning i alt
5 Uddannelse i alt
6 Sygdomsforebyggelse i alt
7 Sygdomsbekæmpelse i alt
8 Dyrevelfærd i alt
9 Kontrol i alt
10 Særlige foranstaltninger i alt
11 Medfinansiering af initiativer under EU-programmer i
alt
Tilskud til formål i alt
Samlet tilskud fordelt på tilskudsmodtagere
1 Økologisk Landsforening i alt
2 Innovationscenter for Økologisk Landbrug i alt
3 Dansk Vegetarisk Forening i alt
4 Landbrug & Fødevarer i alt
5 Aarhus Universitet i alt
6 Organic Plant Protein i alt
7 Pure Dansk i alt
8 Økologisk Vkst i alt
Tilskud i alt

Puljerne i alt

Ændringsbudget
2021
A

Basisbudget
2022
B

Ændring
A => B 100*(BA)/A i %
D

Relativ
fordeling
af B i %
C

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

9.528
4.073
0
0
0
0
0
0
0
0

70
30
-

-

0
0

0
13.601

100

-100,0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

3.425
2.880
2.500
2.300
1.193
696
410
197
13.601

25
21
18
17
9
5
3
1
100

-

49.803

71.433
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1. Fondens ordinære pulje
Beløb i 1000 kr.

Ændrings-budget
2021

Basisbudget
2022

Specifikation af
anvendt
statsstøtteregel

Note
VI. Aktiviteter fordelt på tilskudsmodtagere
Innovationscenter for Økologisk Landbrug i alt

1
2
3
4
5
6
7
8

Forskning og forsøg
Økologiske markforsøg – sædskiftesammenhænge som løfter
Ren Recirkulering – madaffald til økologisk kvalitetsgødning
Stribedyrkning i økologisk planteavl
Skovlandbrug – et bæredygtigt landbrugssystem for planteavl og
mælkeproduktion (ROBUST)
CarbonFarm 2 – bæredygtige dyrkningssystemer i landbruget
Lupin – ny start med sikker dyrkning
Økologiske markforsøg til udvikling af økologien
Grise i skov
Forskning og forsøg i alt

Rådgivning
Klimavenlig afgræsning i den økologiske mælkeproduktion
Nyttedyr i økologisk vinterraps og hestebønner
Regenerativt landbrug i dansk landbrugsproduktion
Økologisk Markdag
Den uundværlige Ø-ko: græsbaseret kødproduktion
ORGANIC+: Demonstration og forbedring af positiv effekt af
økologisk landbrug på agerlandets natur
15 Nye strategier for økologisk ægproduktion med reduceret fosfor
(ORPHEUS).
Rådgivning i alt
9
10
11
12
13
14

Landbrug & Fødevarer i alt
Afsætningsfremme
16 Økologiske uddannelsesprojekter – tværfaglig fremtidssikring af
økologien
- Økologi på uddannelser 2021
- Økologi på uddannelser 2020
Afsætningsfremme i alt

-

Uddannelse
Mere økologi i landbrugsuddannelsen
Uddannelse i alt

Aarhus Universitet i alt

17
18
19
-

Forskning og forsøg
Økologiske slagtegrise i nyt koncept med stald og træer
Bekæmpelse af snudebiller i økologisk hvidkløverfrø
Effekt af nyttedyr i 2. års hvidkløver til frø
Kortlægning af dansk økologisk mejerimælk - Danmilk
Forskning og forsøg i alt

0

6.422

-

1.175
693
650
453

§14
§ 6 + §14
§14
§ 6 + §14

356
325
325
320
4.297

§14
§14
§14
§14

450
400
370
350
344
111

§6
§6
§6
§6
§6
§6

100

§6

0

0

2.125

1.305

975

-

975

595
410
1.005

975

300
300

0

668

854

192
476
668

577
203
74
854

§16

§14
§14
§14
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1. Fondens ordinære pulje
Beløb i 1000 kr.

Ændrings-budget
2021

Basisbudget
2022

Specifikation af
anvendt
statsstøtteregel

Note
Økologisk Landsforening i alt

3.875

500

Afsætningsfremme
20 Økodag 2022 Classic
- Økodag 2021
Afsætningsfremme i alt

500
500

500
500

300
500
700
345
1.845

0

-

-

Rådgivning
Den gode opstart for økologiske æglæggere
Husdyr på farten
Ren Recirkulering – madaffald til økologisk kvalitetsgødning
Den uundværlige Ø-ko: græsbaseret kødproduktion
Rådgivning i alt
Forskning og forsøg
Skovlandbrug – et bæredygtigt landbrugssystem for planteavl og
mælkeproduktion (ROBUST)
Carbon-Farm 2 – Bæredygtige dyrkningssystemer i landbrug
Carbon-Farm – Bæredygtige dyrkningssystemer i landbrug
Forskning og forsøg i alt

Danmarks Biavlerforening i alt
Forskning og forsøg
21 Bibestøvning af hestebønner og lupin
Forskning og forsøg i alt

Center for Frilandsdyr K/S i alt
Forskning og forsøg
22 Skovlandbrug – et bæredygtigt landbrugssystem for planteavl og
mælkeproduktion (ROBUST)
23 Eco-efficient pig production and local protein supply “ENTRANCE”
- Klimaneutral økologi på små økologiske jordbrug
Forskning og forsøg i alt

Permakulturhaven i alt
Forskning og forsøg
24 Klimaneutral Økologi på Små Økologiske Jordbrug
Forskning og forsøg i alt

HortiAdvice i alt
Rådgivning
25 Kom godt i gang med økologiske blåbær og stikkelsbær
Rådgivning i alt

§16

1.090
297
143
1.530

0

0

386

0

386
386

467

353

227

256

§ 6 + §14

240
467

97
353

§ 6 + §14

0

324

0

324
324

300

300

300
300

300
300

§14

KFO 1407/2013

§6
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Fonden for økologisk landbrug - Basisbudget 2022
1. Fondens ordinære pulje
Beløb i 1000 kr.

Ændrings-budget
2021

Basisbudget
2022

Specifikation af
anvendt
statsstøtteregel

Note
Foreningen Madens Folkemøde i alt

0

175

-

175

0

175

0

155

0

155
155

0

149

0

149
149

0

109

Forskning og forsøg
29 HJÆLP (e) afgrøder til væksthusgrøntsager
Forskning og forsøg i alt

0

109
109

Landbrug & Fødevarer, SEGES Innovation i alt

4.574

0

700
500
565
400
350
141
2.656

0

1.218
300
300

-

100
1.918

0

Afsætningsfremme
26 GRØN SAMTALE - økologisk samtalemenu på Madens Folkemøde
2022
Afsætningsfremme i alt

Agrologica i alt
Forskning og forsøg
27 BOOST - Boosting local production of high quality organic grain
Forskning og forsøg i alt

Landsorten i alt
Forskning og forsøg
28 BOOST - Boosting local production of high quality organic grain
Forskning og forsøg i alt

Økologisk VKST i alt

-

-

Rådgivning
Et robust økologisk jordbrug - Økologikongres 2021
Stribedyrkning i økologisk planteavl
Klimavenlig afgræsning i den økologiske mælkeproduktion
Nyttedyr i økologisk raps og hestebønne
Økologisk Markdag
Mere biogasgødning til økologiske bedrifter
Rådgivning i alt
Forskning og forsøg
Økologiske markforsøg til udvikling af økologien
Grise i skov
Lupin – ny start med sikker dyrkning
Nye strategier for økologisk ægproduktion med reduceret fosfor
(ORPHEUS)
Forskning og forsøg i alt

§16

KFO 1407/2013

KFO 1407/2013

KFO 1407/2013

12

Fonden for økologisk landbrug - Basisbudget 2022
1. Fondens ordinære pulje
Beløb i 1000 kr.

Ændrings-budget
2021

Basisbudget
2022

Specifikation af
anvendt
statsstøtteregel

Note
215

0

Rådgivning
Faglig guide til økologiske planteavlere
Rådgivning i alt

215
215

0

Foreningen for Biodynamisk Jordbrug i alt

68

0

Ecoviden i alt

-

-

Rådgivning
Klogere på biodynamiske principper og praksis - kurser for
landmænd, medarbejdere og konsulenter
Rådgivning i alt

Hegnsholt i alt

-

Rådgivning
Recirkulering mellem land og by
Rådgivning i alt

Puljen i alt

68
68

0

84

0

84
84

0

11.556

10.702
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Fonden for økologisk landbrug - Basisbudget 2022
2. Pulje: Eksportfremme

Beløb i 1000 kr.

Basisbudget
2022

Ændrings-budget
2021

Specifikation af
anvendt
statsstøtteregel

Note
VI. Aktiviteter fordelt på tilskudsmodtagere
Økologisk Landsforening i alt

1
2
3
4
-

Afsætningsfremme
BioFach 2022 – platform for kommcerciel udbytte, netværk og videndeling
Økologisk markedsmodning i Sverige
Branding som døråbner til økologisk eksport
BioFach 2023 – økologisk fællesstand
BioFach 2021 – platform for kommercielt udbytte, viden og netværk
Branding som døråbner for økologisk eksportudvikling
PLMA – platform for øget økologieksport, netværk og videndeling
Kædebearbejdning på 4 europæiske vækstmarkeder
BioFach - forprojekt til 2022
Sådan får du bæredØgtighedsstatus på eksportmarkedet
Afsætningsfremme i alt

Landbrug & Fødevarer i alt

5
6
7
8
9
10
11
-

Afsætningsfremme
Deltagelse og markedsføring af økologiske produkter på BIOFACH
CHINA 2022
Udvikling af økologisk eksport til Sydeuropa
Opkvalificering af økologi i den tyske foodservicesektor
Udvikling af øko-eksport til foodservicebranchen i Tyskland
Øget økologieksport til Norden - virtuelle salgsmøder
Markedsadgang og samarbejde – Kina, øvrige Asien og Mellemøsten
Markedsadgang og udvikling af det britiske økologiske marked
Deltagelse og markedsføring af økologiske fødevareprodukter på ANUGA
2021
Økologiske foodservice indsatser på nøglemarkeder
Kompetenceudvikling hos japanske øko nøgleaktører
Samarbejde og videndeling om øget økologieksport til Kina og andre
fjernmarkeder
Markedsfremstød til Japan – økologisk eksport til det japanske marked
Deltagelse og markedsføring af økologiske produkter på BioFach China
2020
Fremstød i italien for økologiske fødevarer
Udvikling af økologisk eksport til Finland
Afsætningsfremme i alt

Food from Denmark i alt

12
13
-

Afsætningsfremme
Fokus på økologisk private label – dansk fællesstand på PLMA
Amsterdam
Markedsføring af dansk økologi på SIAL 2022
Økologisk fællesstand på ANUGA 2021
Økologisk eksportnetværk – vidensplatform for kompetenceudvikling
Markedsføring af dansk økologi på verdens største private label messe –
PLMA Amsterdam 2020
Afsætningsfremme i alt

5.784

4.350

2.358
900
782
600
593
551
5.784

2.100
850
800
600
4.350

5.723

3.899

RFO 1407/2013
RFO 1407/2013
§16
RFO 1407/2013

719

KFO 1407/2013

2.376

630
595
537
515
453
450
-

§16
§16
KFO 1407/2013
KFO 1407/2013
§16
KFO 1407/2013

714
599
470

-

447
547

-

316
254
5.723

3.899

1.319

1.455

-

858

KFO 1407/2013

599
225
495

597
-

KFO 1407/2013

1.319

1.455
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2. Pulje: Eksportfremme

Beløb i 1000 kr.

Basisbudget
2022

Ændrings-budget
2021

Specifikation af
anvendt
statsstøtteregel

Note
Dansk Industri i alt

14

Afsætningsfremme
US Organic Market Academy 2022
Afsætningsfremme i alt

Producentsammenslutningen BAD (Bio Aus Dänemark) i alt

15
-

Afsætningsfremme
ISM 2022 – Organic Meeting Point og TravelRetail-markedet for
økologiske snacks og sødevarer
Biohoteller, Biomentorer og økologiske grossister i Tyskland
To Japan from Denmark – eksportfremstød af danske økologiske
fødevarer til Japan
Afsætningsfremme i alt

Puljen i alt

0

700

0

700
700

757

468

-

468

401
356

-

757

468

13.583

10.872

KFO 1407/2013

§16
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3. Pulje: National afsætningsfremme

Beløb i 1000 kr.

Basisbudget
2022

Ændrings-budget
2021

Specifikation af
anvendt
statsstøtteregel

Note
VI. Aktiviteter fordelt på tilskudsmodtagere
Økologisk Landsforening i alt

1
2
3
4
5
6
7
-

Afsætningsfremme
Flere Økologiske Spisemærker – Bæredygtighed gennem økologi
Økologi – fælles om et bæredygtigt fødevaresystem
Økologisk Høstmarked 2022
Økologi på efterskoler
Flere økologiske værdipositioner i hjemmemarkedet
Hjælp de vilde bier! Vælg økologi
Økobaby – Den første skemad
Det Økologiske Spisemærke – fra mærke til værktøj
Formidlingsprojekt: Økologi – fire principper for bæredygtighed
Generation Ø kampagne
Sådan får du bæredØgtighedsstatus på hjemmemarkedet
Økologi på efterskoler
Afsætningsfremme i alt

Landbrug & Fødevarer i alt

8
9
10
11
12
13
14
-

Afsætningsfremme
Foodservice – øget afsætning af økologi til fremtidens fødevaremarked
Book en mark – matchmaking i hele landet
Økoløft af ost
Sofari 2022 – Mere øko-gris i indkøbskurven
På tur i økologien – en podcastserie i 8 episoder om økologiske
landbrug – fortalt af økologer
Next generation økologi i ny digital skoletjeneste
Future Generation Økologi – fremtidens økologiambassadører
Mere Økologi til foodservice
Styrket markedsposition for økologisk ost
Book en mark
Future Generation Økologi
Sofari 2021 – Øko-gris med velfærd i indkøbskurven
Mere økologi hos slagterne – indsats hos supermarkeds- og
privatslagtere
Afsætningsfremme i alt

Foreningen for ORIGENALER i alt

15
-

Afsætningsfremme
Server den - og red den!
ORIGENAL til Dansk Cater
Afsætningsfremme i alt

Forbrugerådet, Tænk i alt

16
-

Afsætningsfremme
Økologi Fordi 2022
Økologi Fordi
Afsætningsfremme i alt

6.708

6.472

-

1.944
1.102
1.000
926

1.723
1.491
1.350
1.325
819
6.708

515
498
487
6.472

3.928

5.569

-

1.570
900
895
671
530

§16
§16
§16
§16
§16

1.600
600
500
479
613
136

524
479
-

§16
§16

3.928

5.569

600

710

600
600

710
710

935

599

935
935

599
599

§16
§16
§16
§16 + KFO
1407/2013
§16
§16
§16

KFO 1407/2013

§16
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Fonden for økologisk landbrug - Basisbudget 2022
3. Pulje: National afsætningsfremme

Beløb i 1000 kr.

Basisbudget
2022

Ændrings-budget
2021

Specifikation af
anvendt
statsstøtteregel

Note
Dansk Vegetarisk Forening i alt

17
-

597

503

Afsætningsfremme
Fremme af økologiske plantebaserede produkter i fødevaresektoren

-

503

Flerstrenget indsats for fremme af økologiske vegetariske produkter
Afsætningsfremme i alt

597
597

503

369

386

-

386

369
369

386

305

283

305
305

283
283

0

116

-

116

0

116

296

356

296
296

356
356

1.023

0

847

-

176
1.023

0

Halkær Kro og Kulturhus i alt

18
-

Afsætningsfremme
Bonden, Kokken og Fødevarevirksomheden(BKV) – afsætning af
fremtidens økologi i Nordjylland
Bonden, Kokken og Fødevarevirksomheden – Nordjysk ØKO-udvikling
Afsætningsfremme i alt

Øens Have aps i alt

19
-

Afsætningsfremme
I marken med fremtidens forbrugere
Bylandbrug på Refshaleøen
Afsætningsfremme i alt

Landbruget Oversøgård i alt

20

Afsætningsfremme
Markedsføring af Dansk Økologisk Havtorn fra Oversøgård og den
fremtidige afsætningsstrategi
Afsætningsfremme i alt

Foreningen for Biodynamisk Jordbrug i alt

21
-

Afsætningsfremme
Flere biodynamiske produkter - tætter på kunderne
Flere biodynamiske produkter i sortimentet og på menuen
Afsætningsfremme i alt

Hotel- og Restaurantskolen i alt

-

Afsætningsfremme
Revitalisering og digitalisering af kokkebogen – et stærkt råvarefokus og
et økologisk mindset
Økologisk charcuterie – fra håndværk til højværdiproduktion
Afsætningsfremme i alt

§16 + KFO
1407/2013

KFO 1407/2013

§16

KFO 1407/2013

§16
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3. Pulje: National afsætningsfremme

Beløb i 1000 kr.

Ændrings-budget
2021

Basisbudget
2022

Specifikation af
anvendt
statsstøtteregel

Note
Food Organisation Denmark i alt

-

Afsætningsfremme
Bønnemøder – fremtidens økologiske måltid
Afsætningsfremme i alt

Den Grimme Ølling ApS

-

Afsætningsfremme
Den Grimme Ølling – dokumentarfilm om dansk økologi gennem 30 år
Afsætningsfremme i alt

Puljen i alt

268

0

268
268

0

250

0

250
250

0

15.279

14.994
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4. Pulje: Viden & Kompetence

Beløb i 1000 kr.

Basisbudget
2022

Ændrings-budget
2021

Specifikation af
anvendt
statsstøtteregel

Note

VI. Aktiviteter fordelt på tilskudsmodtagere
0

6.465

0

6.465
6.465

271

322

271
271

322
322

6.605

0

3.283
2.892

-

430
6.605

0

Økologisk Landsforening i alt

2.509

0

Rådgivning
Tjek 2021
Rådgivning i alt

2.509
2.509

0

9.385

6.787

Innovationscenter for Økologisk Landbrug i alt

1

Rådgivning
Biodynamiske omlægnings– og fastholdelsestjek og udviklingsmøder
Rådgivning i alt

Foreningen for Biodynamisk Jordbrug i alt

2
-

Rådgivning
Biodynamiske omlægnings– og fastholdelsestjek og udviklingsmøder
Biodynamiske tjek - omlægning, fastholdelse og udvikling
Rådgivning i alt

Landbrug & Fødevarer, SEGES Innovation i alt

-

-

Rådgivning
Omlægningstjek, udvikling og kompetencer hos økologiske landmænd
Omlægningstjek og kompetenceopbygning til nye økologiske
landmænd
Omlægningstjek i boringsnære beskyttelsesområder
Rådgivning i alt

Puljen i alt

§6 + §10

§6 + §10
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5 Pulje: Køkkenomstilling

Beløb i 1000 kr.

Basisbudget
2022

Ændrings-budget
2021

Specifikation af
anvendt
statsstøtteregel

Note
VI. Aktiviteter fordelt på tilskudsmodtagere
Meyers Madhus i alt

1

Uddannelse
Økologi og madglæde til hverdag – bæredygtig omstilling i seks
kommuner
Uddannelse i alt

Økologisk Landsforening i alt

0

4.556

0

4.556 KFO 1407/2013 +
ej statsstøtte
4.556

0

1.844

2

Uddannelse
Køkkenomlægning Holbæk Kommune

-

3

Køkkenomlægning Samsø Kommune

-

Uddannelse i alt

0

1.009 KFO 1407/2013 +
ej statsstøtte
835 KFO 1407/2013 +
ej statsstøtte
1.844

0

1.845

Uddannelse
Fra sølv til guld – De sidste svære skridt

-

Uddannelse i alt

0

1.845 KFO 1407/2013 +
ej statsstøtte
1.845

0

1.115

Uddannelse
Grøn gejst i professionelle køkkener

-

Uddannelse i alt

0

1.115 KFO 1407/2013 +
ej statsstøtte
1.115

0

1.106

0

1.106 KFO 1407/2013 +
ej statsstøtte
1.106

0

1.099

Uddannelse
Fra fælles mål til fælles handling

-

Uddannelse i alt

0

1.099 KFO 1407/2013 +
ej statsstøtte
1.099

Region Hovedstaden i alt

4

Madkulturen i alt

5

Meyers Kantiner i alt

6

Uddannelse
Bæredygtig velsmag på arbejdspladsen – økologisk omstilling i 85
kantiner
Uddannelse i alt

Erhvervsakademi MidtVest i alt

7

20
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5 Pulje: Køkkenomstilling

Beløb i 1000 kr.

Basisbudget
2022

Ændrings-budget
2021

Specifikation af
anvendt
statsstøtteregel

Note
Frederiksberg Kommune i alt

0

718

0

718 KFO 1407/2013 +
ej statsstøtte
718

0

503

Uddannelse
Grøn omstilling i Skanderborgs offentlige køkkener

-

Uddannelse i alt

0

503 KFO 1407/2013 +
ej statsstøtte
503

0

283

0

283 KFO 1407/2013 +
ej statsstøtte
283

0

274

0

274 KFO 1407/2013 +
ej statsstøtte
274

0

226

Uddannelse
12 Tilbage til rødderne
Uddannelse i alt

0

226
226

Fredericia Kommune i alt

0

219

0

219 KFO 1407/2013 +
ej statsstøtte
219

0

204

-

204 KFO 1407/2013 +
ej statsstøtte
204

8

Uddannelse
Mere økologi – mindre madspild, i køkkenerne på plejecentrene i
Frederiksberg Kommune.
Uddannelse i alt

Skanderborg Kommune i alt

9

Region Midtjylland i alt
Uddannelse
10 Kompetenceudvikling af medarbejdere i Region Midtjyllands
hospitalskøkkener.
Uddannelse i alt

Helsingør Kommune i alt
Uddannelse
11 Omlægning til økologisk madproduktion med mindre madspild i
plejehjemskøkkener i Helsingør kommune
Uddannelse i alt

Teaterhøjskolen Rødkilde i alt

Uddannelse
13 Fokus på økologi til småtspisende i Fredericia
Uddannelse i alt

Brøndby Kommune i alt
Uddannelse
14 Mere økologi og mindre madspild på ældrecentre på Vestegnen
Uddannelse i alt

0

KFO 1407/2013
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5 Pulje: Køkkenomstilling

Beløb i 1000 kr.

Basisbudget
2022

Ændrings-budget
2021

Specifikation af
anvendt
statsstøtteregel

Note
Randers Kommune i alt
Uddannelse
15 Kompetenceudvikling til bæredygtig køkkendrift på
Verdensmålpræmisser
Uddannelse i alt

Jespers Torvekøkken i alt
Uddannelse
16 Grøn basis grunduddannelse for køkkenfaglige medarbejdere hos
Jespers Torvekøkken
Uddannelse i alt

EUC Nordvest Nordic Food College i alt
Uddannelse
17 Bæredygtighed i køkkenet - den grønne tråd i madoplevelsen
Uddannelse i alt

Fredensborg Kommune i alt
Uddannelse
18 Fredensborg kommune - Mere økologi og grøn omstilling i kantinen

0

159

0

159 KFO 1407/2013 +
ej statsstøtte
159

0

117

-

117

0

117

0

83

0

83
83

0

64

-

KFO 1407/2013

KFO 1407/2013

Uddannelse i alt

0

64 KFO 1407/2013 +
ej statsstøtte
64

Frederiksberg Forsyning i alt

0

50

0

50 KFO 1407/2013 +
ej statsstøtte
50

0

12

-

12 KFO 1407/2013 +
ej statsstøtte
12

Uddannelse
19 Forøgelse af økologiprocent gennem klimavenlig mad samt bedre
udnyttelse af råvarerne.
Uddannelse i alt

Odder Kommune i alt
Uddannelse
20 Køkkenomstilling til øget økologiprocent
Uddannelse i alt
Puljen i alt

0

14.477
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6. Pulje: Plantebaserede fødevarer

Beløb i 1000 kr.

Basisbudget
2022

Ændrings-budget
2021

Specifikation af
anvendt
statsstøtteregel

Note
VI. Aktiviteter fordelt på tilskudsmodtagere

Økologisk Landsforening i alt

1
2
3

Afsætningsfremme
Grøn forretning: Planterne kommer
Klimaeffekt i professionelle køkkener gennem grøn omlægning og Det
Økologiske Spisemærke
Udvikling af plantebaseret økologisk eksport
Afsætningsfremme i alt

0

3.425

-

1.437
1.188

§16
§16

0

800
3.425

§16

Innovationscenter for Økologisk Landbrug i alt

4
5
6

Forskning og forsøg
Sunde og velsmagende økologiske bælgfrugter til konsum
Plantebaseret gødning til plantebaserede fødevarer
Danske øko-nødder
Forskning og forsøg i alt

Dansk Vegetarisk Forening i alt

7
8
9
10

Afsætningsfremme
Stærkere markedsdata om økologiske plantebaserede fødevarer
Danmark som hub for økologiske plantebaserede startups
Netværk for Fremtidens Planteproteiner 2.0
Organic Plant Based Expo 2022
Afsætningsfremme i alt

Landbrug & Fødevarer i alt
Afsætningsfremme
11 ”Det er nemmere end du tror” – en forbrugerindsats om økologiske
bælgplanter
12 Fart på økologien i de plantebaserede produkter: Fire vigtige trædesten
Afsætningsfremme i alt

Aarhus Universitet i alt
Forskning og forsøg
13 Hestebønners ernæringsværdi og udnyttelse i økologisk produktion
Forskning og forsøg i alt

Organic Plant Protein i alt
Afsætningsfremme
14 Flere økologiske og plantebaserede måltider i Foodservice branchen
Afsætningsfremme i alt

2.880

-

1.849
535
496
2.880

§14 + §6
§14
§14

0

2.500

0

997
740
609
154
2.500

0

2.300

-

1.200

§16

0

1.100
2.300

§16

0

1.193

0

1.193
1.193

0

696

0

696
696

§16
KFO 1407/2013
§16
KFO 1407/2013

§14

KFO 1407/2013
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6. Pulje: Plantebaserede fødevarer

Beløb i 1000 kr.

Ændrings-budget
2021

Basisbudget
2022

Specifikation af
anvendt
statsstøtteregel

Note

Pure Dansk i alt
Afsætningsfremme
15 Pure Danske linser, ærter og bønner
Afsætningsfremme i alt

Økologisk Vkst i alt
Afsætningsfremme
16 Styrk værdikæden for danskdyrket, økologiske bælgfrugter til konsum
Afsætningsfremme i alt

Puljen i alt

0

410

0

410
410

0

197

0

197
197

0

13.601
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Pulje – Den ordinære pulje
1. Økologiske markforsøg – sædskiftesammenhænge som løfter økologien
Innovationscenter for Økologisk Landbrug P/S
"Formålet er gennem forsøg og med evidensbaseret viden, at økologiske landmænds planteproduktion fremtidssikres
med højere udbytter, bedre ukrudtskontrol og højere produktkvalitet. Målet er via intensivt økologisk forsøgsarbejde at
skabe dokumenteret viden, der fokuserer på fordelene ved et veltilrettelagt økologisk sædskifte, og som kan implementeres på økologiske landbrug.
Projektet tilvejebringer forsøgsviden indenfor fem indsatsområder identificeret af Fagligt Økologisk Forsøgsudvalg samt
yderligere inspiration hentet fra praksis og forskning i ind- og udland. Udvalget er bredt sammensat for at sikre en høj
relevans af de økologiske markforsøg. Indsatsområderne ses som værende afgørende for at fremtidssikre økologien ved
at udnytte dyrkningstiltag i sædskiftet optimalt.
De 5 indsatsområder er: 1) Optimering af hvededyrkning (6-10 forsøg), 2) Efterafgrødeplatform til sikker etablering (3-5
forsøg), 3) Maksimalt sædskiftemæssigt udbytte af bælgsæd (6-10 forsøg), 4) Kløvergræs – protein og kvælstof (3-5 forsøg), 5) Strategi mod særlig besværligt frøukrudt (6-8 forsøg).
Effekterne indenfor de enkelte indsatsområder: 1) Øget udbytte og proteinindhold i hvede egnet til brød; 1800 - 2250 kr.
pr. ha. 2) Forbedrede efterafgrøder, 480 - 720 kr. pr. ha. 3) Højere gennemsnitligt udbytte i bælgsæd 900 - 1750 kr. pr.
ha og eftervirkning i efterfølgende foderkorn ca. 600 kr. pr. ha. 4) Forbedret udbytte og proteinindhold i 1. slæt i førsteårsmarker ca. 1500 kr. pr. ha og øget eftervirkning i vårsæd 240 - 360 kr. pr. ha. 5) Merudbytte for effektiv kontrol med
besværligt frøukrudt 1200 - 2400 kr. pr. ha. "
2. Ren Recirkulering – madaffald til økologisk kvalitetsgødning
Innovationscenter for Økologisk Landbrug P/S
"Projektets formål mål er øge økologiens adgang til næringsstoffer fra recirkuleret madaffald, og herved øge effektivitet
og konkurrenceevne i økologisk planteavl, uden at udhule troværdigheden eller påvirke jordfrugtbarhede. Projektets mål
er optimere tilgængelighed og kvalitet/renhed af den recirkulerede gødning og undersøge potentielle negative konsekvenser (og eliminere disse) ved udbringning af recirkuleret madaffald på landbrugsjorden. Projektet skal sikre, at udvikling i økologien kan fastholdes. Det kræver, at økologiens adgang og andel af de recirkulerede næringsstoffer øges væsentligt i forhold til i dag. Ressourcen i recirkuleret madaffald skal bidrage meget mere til den økologiske næringsstofforsyning.
Projektets aktiviteter understøtter, at næringsstofressourcer fra madaffald reelt er tilgængelig i den økologiske planteproduktion, og at gødning, der produceres af affald, har en renhed og kvalitet (plast, tungmetaller mv.), der ikke påvirker
jordfrugtbarheden og lever op til de høje standarder, som forventes af både økologiske landmænd og forbrugere. Projektet sikrer grundlaget for, at næringsressourcen fra madaffald i praksis er tilgængelig i mængder og kvalitet, der gør det
attraktivt at anvende på økologiske afgrøder. Projektet kortlægger kilder og minimerer forurening af plast og tungmetaller
i gødningen og jorden ved at gennemføre et stort analyse- og forsøgsarbejde af forureningskilder og effekt på jord og
jordlivet fra tildeling af forskellige recirkulerede gødningskilder. Der indsamles praktisk erfaring fra kontrolleret indsamling
af madaffald af høj kvalitet fra økologiske storkøkkener (fri for plast og andre uønskede stoffer), disse erfaringerne formildes med henblik på at øge kvalitet i offentlige affaldshåndtering.
Projektets effekter er øget bæredygtighed, udvikling og konkurrenceevne i den økologiske jordproduktsproduktion gennem en bedre og sikker næringsstofforsyning, og bidrager derved både til at øge det økologiske areal, produktivitet og en
økologisk fødevareproduktion afkoblet fra afhængighed af konventionel gødning."
3. Stribedyrkning i økologisk planteavl
Innovationscenter for Økologisk Landbrug P/S
"Formålet er at styrke økologisk planteavl gennem funktionel biodiversitet. Dette gør både den enkelte afgrøde og det
samlede system mere robust, hvorved der kan opnås højere og mere stabile udbytter. Målet er at afprøve forskellige versioner af stribedyrkning tilpasset dansk økologisk jordbrug, der kan bidrage til opbygning af robuste populationer af nyttedyr og øget modstandskraft imod sygdomme.
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Aktiviteterne er inddelt i tre delopgaver:
Delopgave 1 er en fortsat vidensopsamling, sparring og formidling af de grundlæggende egenskaber og muligheder der
ligger i stribedyrkning. Samarbejdet med Wageningen Universitet er kommet så langt, at der nu kan udveksles erfaringer
til fælles faglig udvikling. Samarbejdet fortsættes, og der bliver formidlet viden fra projekterne til inspiration for landmanden og andre interesserede.
Delopgave 2 er samarbejde med Organic RDD6 projektet StripCrop, hvor dette projekt har til opgave at bistå med registreringer, dataindsamling og behandling på nogle af de forsøgsarealer der drives i forskningsprojektet.
Delopgave 3 foregår ude på 2-3 økologiske gårde, hvor der er igangsat forskellige versioner af stribedyrkning. Det ene
sted, ved Billund, har kartofler som omdrejningspunkt, hvor der etableres striber med andre afgrøder imellem trækkene.
Den anden landmand dyrker solbær på 9 meter rækker og har landbrugsafgrøder mellem bærrene. Begge steder skal
landmanden udfordres til større diversitet, og der skal måles på de vigtigste parametre, uden det dog bliver forsøgsmæssig dokumentation. Formidlingen fra projektet bliver summen af forskellige bidrag fra udenlandske erfaringer, de kontrollerede forsøgsarealer og fra de eksempler vi har på landmandsstrategier.
Effekterne vil på kort og mellemlangt sigt være en stigende interesse for et nyt dyrkningssystem, der kan levere på både
funktionel biodiversitet og økonomisk bæredygtige udbytter. På længere sigt, når flere landmænd har været i gang med
at tilpasse systemer til lokale forhold, vil stribedyrkning bidrage til afgrøder hvor udbytte og kvalitet er mindre påvirket af
ødelæggende sygdomme og skadedyr."
4. Skovlandbrug – et bæredygtigt landbrugssystem for planteavl og mælkeproduktion (ROBUST)
Innovationscenter for Økologisk Landbrug P/S
"Projektets formål er at udvikle, undersøge og udbrede skovlandbrug (SL) i Danmark. Projektet har følgende målsætninger: 1) at dokumentere effekten af SL på: C-lagring i jord og vedmasse, N-udvaskning, naturværdi, konkurrence med
afgrøder, foderværdi af løvbiomasse og dyrevelfærd, 2) at udvikle, etablere og demonstrere SL-systemer inden for planteavl og mælkeproduktion, 3) at belyse forretningspotentialet af SL og 4) at modellere effekterne af at udbrede SL på
større skala. Målet er at skabe tilstrækkelig viden om skovlandbrugssystemernes effekter til, at en betydelig del af danske landmænd vil se produktionsformen som en reel mulighed."
5. CarbonFarm 2 – bæredygtige dyrkningssystemer i landbruget
Innovationscenter for Økologisk Landbrug P/S
"Formålet er at øge indtjening, kulstofopbygning, biodiversitet og reducere klimapåvirkningen fra dansk dyrkningsjord ved
at videreudvikle, dokumentere og udbrede bæredygtige dyrkningssystemer under danske forhold.
Projektet udvikler og implementerer en økologisk version af conservation agriculture (CA), for herved at afbøde negative
virkningen af ændrede klimatiske betingelser i dansk planteproduktionen, samt medvirke til at nå målsætningen om en
klimaneutralt dansk landbrugsproduktion, med udgangpunkt i det igangværende projekt CarbonFarm 1.
Projektet forventes at finde svar på følgende spørgsmål:
1) Hvordan kan en økologisk version af CA lykkes i praksis?
2) Hvor meget vil kulstoflagringen i landbrugsjorden øges, hvis CA udbredes i Danmark?
3) Vil lattergasemissionen fra planteproduktionen mindskes med CA dyrkningssystemer?
4) Hvordan påvirker CA jordens mikrobielle aktivitet, og kan denne ændring forbedre kulstofbalancen, reducere lattergasudledninger og generelt forbedre strukturen i landbrugsjorden?"
6. Lupin – ny start med sikker dyrkning
Innovationscenter for Økologisk Landbrug P/S
"Formålet er, at lupin kommer til at supplere markært og hestebønne, så det er muligt at have et bæredygtigt økologisk
sædskifte med bælgplanter, og lupiner kan bidrage positivt til landmandens økonomi. Målet er gennem et tæt samarbejde med erfarne og nye lupindyrkere at udvikle og formidle viden fra forsøg, dyrkningspraksis og håndtering, så lupin
som afgrøde kan blive en succes.
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I projektet etableres en pionérgruppe af landmænd, konsulenter og andre interesserede, som forpligter sig til, inden for
eget felt, at arbejde for at fremme dyrkningen af lupin. Pionérgruppen vil have afgørende indflydelse på projektets hovedaktiviteter. Der bliver bygget ovenpå aktiviteter igangsat i 2019 blandt økologiske landmænd i Sønderjylland, som har
vist, at interessen for dyrkning af lupin igen er stigende.
Viden om dyrkning og håndtering af lupin vil blive opbygget gennem monitering af marker med lupin i renbestand og
blandsæd med høj andel af lupin. Da lupin er en sen afgrøde med uensartet modning, vil der blive lagt vægt på håndtering i og efter høst. Moniteringen kan give svar på forhold, som er svære at belyse gennem forsøg. Moniteringen vil blive
underbygget med eksisterende viden fra forskning og forsøg. På den baggrund vil der blive udarbejdet forbedrede dyrkningsråd om lupin. Hovedfokus er på smalbladet lupin, som vi ved er dyrkningsegnet i Danmark, men den nyeste udvikling indenfor gul og hvid lupin vil også blive inddraget i mindre omfang.
Viden, som fører til en mere sikker dyrkning af lupin, vil have den effekt, at afgrøden blive mere udbredt. I sædskifter
med høj andel af bælgplanter er der behov for et bredt afgrødevalg for at modvirke problemer med jordbårne sygdomme;
her kan lupin spille positivt ind. For de landmænd, der dyrker lupin, er den afgørende effekt en øget dyrkningssikkerhed
og velunderbygget viden om praktisk håndtering af afgrøden."
7. Økologiske markforsøg til udvikling af økologien
Innovationscenter for Økologisk Landbrug P/S
"Formålet er, at økologiske landmænd kan forbedre deres produktion på basis af veldokumenteret viden og dermed
opnå højere udbytter, mere stabil produktion og indføre nye dyrkningsmetoder. Målet er at sikre ny dokumenteret viden
fra økologiske landsforsøg, som landmanden kan implementere direkte i sin dyrkningspraksis.
Projektet tilvejebringer forsøgsviden indenfor seks indsatsområder identificeret på basis af aktuel faglig vidensindsamling, samt yderligere inspiration hentet fra praksis og forskning i ind- og udland. Vidensindsamlingen er bredt funderet for
at sikre en høj relevans af de økologiske markforsøg. Indsatsområderne ses som værende afgørende for udviklingen af
den økologiske produktion.
De 6 indsatsområder er: 1) Ændret dyrkningspraksis til gødskning af vårsæd (5-6 forsøg), 2) Næringsstofforsyning til
vinterraps inkl. samdyrkning med bælgplanter (5-7 forsøg), 3) Sikker opstart af majs med gødningsplacering, priming og
korrekt sortsvalg (ingen forsøg i 2022), 4) Langtidseffekt af mekanisk ukrudtsbekæmpelse og afgrødekonkurrence (3
forsøg), 5) Nye tilgange til korndyrkning (4-6 forsøg), og 6) Vellykkede efterafgrøder i forhold til konkurrence fra hovedafgrøden (ingen forsøg i 2022).
Effekten af projektet er udbyttefremgang i de afgrøder, som indgår: 1) merudbytte på 5-10 hkg pr. ha i vårsæd, 2) merudbytte på 500 kg pr. ha i vinterraps, 3) større dyrkningssikkerhed i økologisk majs, 4) flerårig effekt af konsekvent valg af
ukrudtsstrategi, 5) merudbytte på 10 hkg pr. ha i vårhvede, 6) øget kvælstofforsyning 40 kg N."
8. Grise i skov
Innovationscenter for Økologisk Landbrug P/S
"Formålet er at udvikle et koncept, der kombinerer skovdrift og griseproduktion. Konceptet skal imødekomme forbrugerønsker om øget dyrevelfærd og mindske klima- og miljøbelastning. Målet er at lave en vejledning for grisehold i skov,
ved hjælp af større kendskab til de enkelte træer og buske, der kan modstå eller være til gavn for grisen og dens undersøgende adfærd.
Aktiviteter: I projektets første år udarbejdes en status på eksisterende viden om sohold i kombination med beplantning i
grisefolde. Den baseres på resultater fra projektet ”Økologiske grise i harmoni med arealet” samt viden fra en rapport fra
Miljøstyrelsen, offentliggjort november 2020. I et samarbejde med Skovskolen, Københavns Universitet analyseres og
defineres, hvilke kriterier konceptet skal indfri med hensyn til praktik omkring griseproduktion og skovdrift. Skovskolen
laver et udkast med forslag til indholdet i konceptet. Der planlægges tre forslag, som evalueres i samarbejde med Innovationscenter for Økologisk Landbrug. I projektets andet år indsamles erfaringer fra praksis med hensyn til, hvilke træer
der bedst tåler at vokse i samdrift med grise. Der laves en litteraturgennemgang vedr. giftige frugter/bær i de foreslåede
beplantninger. Herefter gennemføres to praktiske tests: en test om grises trang til at ødelægge de udvalgte arter og en
test om grises ædelyst til risikobetonede bær. Der udvikles et koncept for, hvilke træer/buske der skal plantes i forhold til
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bonitet og lokation samt egenskaber i forhold til grisene. I projektets tredje år udarbejdes en vejledning til, hvordan landmanden bruger omlagte læbælter eller mindre skovstykker til grise, desuden estimeres effekter på miljø og CO2-binding
ved konceptet og anvendelse af læbælter og mindre skovstykker.
Effekter: Det bliver muligt at etablere skovlandbrug med økologisk griseproduktion, hvor miljø- og klimaaftryk reduceres
(1.772 tons CO2 pr. år) og biodiversiteten øges. Dyrevelfærden forbedres væsentligt, da dyrene gives adgang til et mere
diverst miljø, hvilket f.eks. mindsker risikoen for varmestressede søer. Det gøres muligt at afsætte specialgrise og bruge
træet som et salgbar biprodukt."
9. Klimavenlig afgræsning i den økologiske mælkeproduktion
Innovationscenter for Økologisk Landbrug P/S
"Formålet med projektet er at undersøge, hvordan holistisk afgræsning påvirker græsudbytte, græskvalitet, mælkeproduktion og klimabelastningen ved græsbaseret økologisk mælkeproduktion. Projektets mål er at opnå evidensbaseret
viden omkring effekterne af holistisk afgræsning. Mere specifikt ved at registrere mælkeproduktion, græsudbytte og kvalitet samt at belyse klimabelastningen.
Projektet vil fortsætte med at indsamle data fra to malkekvægsbedrifter i Danmark, der praktiserer holistisk afgræsning.
Der vil være fokus på at indsamle data omkring græsudbytte, græskvalitet og mælkeproduktion. Projektet vil desuden
fortsætte med at belyse kulstofbindingen ved holistisk afgræsning under danske forhold via de indsamlede data fra de to
bedrifter. Viden formidles gennem artikler baseret på beskrivelse af de to bedrifter i projektet, viden fra litteratur og de
indsamlede data omkring græsudbytte, græskvalitet og mælkeproduktion. Derudover vil der blive udarbejdet et inspirationskatalog med resultaterne fra de deltagende bedrifter. Der vil blive lavet små opslag/videoer fra projektet på Facebook.
Effekten vil være en mere klimamæssig og bæredygtig produktion, da kulstofbindingen forventes øget ved holistisk afgræsning sammenlignet med traditionel afgræsning. Derudover vil projektet bidrage til et øget græsudbytte og forbedret
græskvalitet samt øget mælkeproduktion. Projektet forventes derfor at kunne bidrage til fondens strategi omkring produktionssystemer med mindre klimabelastning og en øget produktivitet i græsmarken og mælkeproduktionen."
10. Nyttedyr i økologisk vinterraps og hestebønner
Innovationscenter for Økologisk Landbrug P/S
"Formålet er at undersøge anvendelsesmuligheder og effekter af nyttedyr i økologisk vinterraps og hestebønner, for at
bidrage til at øge arealet med flere hjemmeavlede fedt- og proteinafgrøder. Formålet opnås via vidensindsamling og erfaringsudveksling, samt afprøvning med forbedring af levemulighederne for nyttedyr på og udenfor dyrkningsfladen, kombineret med direkte udsætning i afgrøderne.
I den første del af projektet skal nødvendig national og international viden om tiltag med anvendelse af nyttedyr i vinterraps- og hestebønnemarker opsamles. Det driftsmæssige og økonomiske potentiale ved at implementere brug af nyttedyr på bedrifterne skal beskrives. Indsamlingen af viden vil danne baggrund for afprøvning i marken og efterfølgende
udarbejdelse af et inspirationskatalog med konkrete anbefalinger til bekæmpelsen af de mest tabsvoldende skadedyr i
økologisk dyrkning af hestebønner og vinterraps. Tilgangen vil være: 1) at forbedre vilkårene for skadedyrenes naturlige
fjender og samtidig tilgodese en effektiv planteproduktion, 2) at udsætte nyttedyr i afgrøden ved risiko for tabsvoldende
skadedyrsangreb. Anbefalingerne demonstreres i marken, hvor relevante tiltag implementeres i praksis på to ejendomme, der indgår som en central del af vidensformidlingen i projektet.
Effekten er, at projektet, gennem bedre tiltag til bekæmpelse af skadedyr i vinterraps og hestebønne, kan skabe et mere
stabilt udbytte per hektar og dermed et mere konkurrencedygtigt økologisk jordbrug. En sideeffekt vil ligeledes være, at
integrationen af natur og biodiversitet i den økologiske produktion øges og giver dermed en højere naturkvalitet på de
økologiske bedrifter."
11. Regenerativt landbrug i dansk landbrugsproduktion
Innovationscenter for Økologisk Landbrug P/S
"Projektets formål er at definere, hvad regenerativt landbrug er i en dansk kontekst og afklare, hvorvidt det er realistisk at
praktisere storskala økologisk regenerativt landbrug i Danmark. Projektets mål er, ved at indsamle viden fra litteratur og
fra praksis i ind- og udland, at skabe et solidt grundlag for at arbejde med økologisk regenerativt landbrug i en dansk
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kontekst.
Projektet vil samle viden om regenerativt landbrug fra international litteratur og samle erfaringer fra tidligere og igangværende projekter, som har beskæftiget sig med regenerative tiltag i dyrkningspraksis. Her kan blandt andet nævnes følgende projekter: ROBUST som arbejder med at skabe tilstrækkelig viden om skovlandbrugssystemernes effekter på
klima, miljø og biodiversitet i planteavl og mælkeproduktion; Carbon Farm 2 som arbejder med at udvikle og implementere en økologisk version af Conservation Agriculture, samt at redegøre for effekter på kulstoflagring, lattergasemission
og jordens mikrobielle liv; Klimavenlig afgræsning som undersøger hvordan holistisk afgræsning påvirker græsudbytter,
græskvalitet, mælkeproduktion og klimabelastning. Der vil i projektet være fokus på at indsamle viden og erfaringer fra
den videnskabelige litteratur, som er relevante for en udvikling af regenerativt økologisk landbrug i Danmark. For at sikre
vidensdeling med og inddragelse af lokale rådgivere og landmænd med interesse i regenerativt landbrug, vil der blive
afholdt en workshop, hvor viden indsamlet i projektet præsenteres og diskuteres med deltagerne. Der vil på workshoppen også blive lagt op til en diskussion af, hvordan en definition af økologisk regenerativt landbrug i Danmark kan se ud.
Effekten vil være, at der efter projektets afslutning er et solidt grundlag for at arbejde videre med regenerativt landbrug i
dansk kontekst. Ydermere forventes det at projektet vil booste udviklingen af regenerativt landbrug i Danmark."
12. Økologisk Markdag
Innovationscenter for Økologisk Landbrug P/S
"Formålet er at udvikle og gennemføre en økologisk markdag, hvor landmænd kan indsamle ny praksisorien-teret viden
med henblik på at styrke det økologiske håndværk og sikre økologiens konkurrencekraft. Målet er at den nationale økologiske markdag afholdes i 2022, hvor der demonstreres markforsøg, udbydes videnscaféer, udstillinger og netværksmuligheder for de deltagende økologiske landmænd.
Den landsdækkende økologiske markdag afholdes for første gang i 2022. Den økologiske markdag afholdes på Erholm
Gods ved Aarup på Fyn den 15. juni 2022. Markdagen skal bidrage til, at økologiske landmænd har adgang til ny faglig
viden, der kan inspirere og udvikle det økologiske landbrug. Formidlingen vil ske praksisnær og i en dialog omkring
markdagens markdemonstrationer og udstillinger. Aktiviteterne på den økologiske markdag vil dække kæden fra planteproduktion, herunder dyrkning, maskiner og teknologi, til fodring, husdyrmanagement og ernæring. Projektets aktiviteter
vil i 2022 være at planlægge og gennemføre de sidste demonstrationsforsøg, planlægge udstillingerne og hele logistikken på Erholm Gods. Der skal udarbejdes et endelig program, hvorefteter annoncering og formidling gennem artikler og
sociale medier skal være med til at sikre stor bevågenhed og dermed sikre, at så mange økologsike landmænd som muligt ved og kender til muligheden for at hente viden, inspiration og netværk ved at deltage på den Økologiske Markdag.
Effekten af at afholde en landsdækkende aktivitet, hvor det forventes, at 75 % af deltagerne er landmænd, er at udviklingen i det økologiske landbrug hjælpes på vej og øger konkurrencekraften, da ny viden fra forskning, forsøg og teknologiudviklingen formidles og implementeres hurtigst muligt i praksis."
13. Den uundværlige Ø-ko: græsbaseret kødproduktion
Innovationscenter for Økologisk Landbrug P/S
Formålet med projektet er at sikre fællesskab blandt dyreholdere omkring en rentabel kødproduktion samt at synliggøre
koens vigtige rolle i opbygningen af en levende og frugtbar jord. Det gøres ved at etablere et netværk for producenter,
der er med til at udvikle kriterier for græsbaseret kød, og udbrede viden om koen, dens samspil med nærmiljøet og kvaliteten af kødet fra kvæg på græs.
Med inspiration fra ind- og udland afsøges muligheder for at sikre en rentabel kødproduktion med græs som omdrejningspunkt i Danmark. Tidligere projekter har vist, at der er et stort behov for at kunne opveje hensynet til dyrenes trivsel
og tilvækst på græsningsarealerne med ønsket om at opnå bestemte naturtilstande. Kriterier for græskød skal kunne
rumme og afveje alle ønskede hensyn til natur, dyr og forbrugere, så der kan skabes grundlag for en fremtidssikret produktion af græskød. Der findes allerede i dag en del kvægproducenter, som fodrer dyrene udelukkende med græsbaseret foder eller hvor det vil være nærliggende at skifte til 100% græs. I Danmark er der behov for en samlet organisering af
dyreholdere med kvæg på græs.
Dette projekt skaber et overblik over produktionen på de eksisterende bedrifter og etablerer dialog mellem parterne. På
den baggrund gives et bud på, hvilket fællesskab kød fra græsfodret kvæg kan være. I projektet etableres netværk og
mulighed for organisering mellem interesserede producenter, som kan bruges til et koncept med afsætning af kød fra
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græsfodrede dyr. Det afklares, om det er muligt at markedsføre græsbaseret kød til forbrugerne inden for nærmeste
fremtid.
14. ORGANIC+: Demonstration og forbedring af positiv effekt af økologisk landbrug på agerlandets natur
Innovationscenter for Økologisk Landbrug P/S
"Formålet med projektet er at forbedre og demonstrere den positive effekt af økologisk landbrug på agerlandets naturindhold, og derigennem sikre troværdigheden af den økologiske produktion op gennem værdikæden. Dette opnås ved at
definere og beslutte mål og indsats for biodiversitet i agerlandet, samt implementere disse i såvel modelberegninger som
praksis for fem regionale forsøgsområder.
Organic+ vil bruge computer simulering og feltmonitering til at undersøge biodiversitetsændringer i landskabet før og efter målrettede biodiversitetstiltag i fem værkstedsområder. Områderne adskiller sig i landskabssammensætning, og forvaltes af tre økologiske virksomheder. Praksisfællesskaber (CoPs), som involverer de tre virksomheder samt deres samarbejdspartnere, fra landmænd til detailhandlere, vil blive etableret i værkstedsområderne. CoPs vil bidrage til udvikling
af biodiversitetstiltag lokalt, fastsætte fælles mål, samt udbrede effektive løsninger regionalt. Desuden vil Organic+ udvikle og afprøve et værktøj til beslutningsstøtte, som kan bruges til at optimere biodiversitet ved at udpege type og placering af tiltag, som fremmer en landskabsmosaik, der bedst muligt understøtter naturlige systemer og biodiversitet i et givent landskab. Projektet vil bidrage til forbedret landbrugsrådgivning samt optimere lokale landbrugsforvaltningstiltag for
at nå de ambitiøse nationale og internationale mål for at økologien, som understøtter en bæredygtig fødevareproduktion
og muliggør økologien som levevej. Projektet bygger videre på AU’s tidligere anvendelser af ALLMaSS til simulering af
effekten af økologisk landbrugsdrift og til agentbaseret modellering af landbrugsrelaterede dyrearters respons på landskabsændringer.
Projektets gennemførelse vil afprøve naturhensynets potentiale som værdiforøger af de råvarer og forarbejdede produkter, der indgår i case-partnernes virksomheder."
15. Nye strategier for økologisk ægproduktion med reduceret fosfor (ORPHEUS)
Innovationscenter for Økologisk Landbrug P/S
"Formålet er at reducere gødningens indhold af P, så ægproducenter kan overholde de nye fosforlofter på 30 - 35 kg P
pr. ha pr. år, således at det bliver unødvendigt at udvide arealet til husdyrgødning. Målet er, at nye fodringsstrategier skal
optimere fosforforsyningen til økologiske æglæggere og dermed reducere fosforudskillelsen i gødningen og øge udbytterne i planteproduktionen.
Aktiviteter: Gennem videnskabelige forsøg med reduceret fosforindhold (P) i foderet, i samspil med det strategisk optimale tidspunkt for tildeling af calcium (Ca) samt optimal opløselighed af den tildelte calciumkilde, opnås forskningsresultater, der kan identificere en optimal fodringsstrategi for en hel æglægningsperiode. En optimal fodringsstrategi reducerer
P-indholdet i gødningen, men skal samtidig sikre en god knoglesundhed hos hønerne og en god skalstyrke på æggene,
så andelen af knækæg nedbringes, og økologiske ægs konkurrenceevne øges. Fodringsstrategien skal demonstreres
hos to økologiske ægproducenter. Under disse demonstrationer skal samtidig udvikles teknik til optimal dosering af calcium, herunder både tidspunkter for udfodring, mængder og typen af calcium. Strategien udbredes til andre ægproducenter ved at udbrede kendskabet til projektets resultater. Dette sker via artikelskrivning, afholdelse af workshops og seminarer, online videofilm samt indlæg på nationale og internationale konferencer og kongresser. I 2020 - 22 gennemføres de videnskabelige forsøg på Aarhus Universitet. Praksisdemonstrationerne forventes igangsat september 2021 og
slutter i 2023.
Effekter: Projektet vurderes at reducere P-udskillelsen med 51 tons pr. år baseret på nuværende antal øko-logiske høner
i Danmark. Knækæg forventes reduceret med 1 %-enhed i hele ægproduktionen, hvilket har en værdi af 3,94 mio. kr. pr.
år. Dertil sideeffekter i form af billigere foder og højere udbytter i marken på grund af bedre N-forsyning til afgrøderne."
16. Økologiske uddannelsesprojekter – tværfaglig fremtidssikring af økologien
Landbrug & Fødevarer
"Projektet øger præferencen og forståelsen for økologi blandt elever, studerende og faglærere på landets fødevarerelaterede uddannelser. Projektet faciliterer dialog på tværs af værdikæden og skaber øko-ambassadører, der beviseligt
øger den økologiske afsætning på sigt. Indsatsen medvirker ligeledes til en langsigtet videreudvikling af økologiske produkter og råvarer efterhånden som deltagerne færdiguddannes til stillinger, hvor de har stor indflydelse på produktion,
indkøb og valg af råvarer.
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AP: Fra Greb til Gaffel: 40-60 landbrugs- og kokkeelever bytter erhverv i en uge. I samarbejde med 10+ fagskoler og 60
praktikværter (øko-landbrug og øko-køkkener) arrangeres en praktikperiode med fokus på ’jord til bord’-tanken, der styrker forståelsen og dialogen mellem øko-producent og potentiel øko-aftager.
AP: Pilotprojekt - Økologisk best practice tur og efteruddannelse af faglærere: Et nyt pilotprojekt der tager faglærerne
med på studietur for at komme tæt på økologien. De får mulighed for at sparre om samarbejde, og der udvikles i fællesskab øko-undervisningsmateriale, der tages med tilbage til klasseværelserne."
17. Økologiske slagtegrise i nyt koncept med stald og træer
Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi
"Formålet er at bidrage til øget forbrugertillid til økologisk svinekød ved dokumentation af et nyt sommerkoncept, hvor
slagtegrise i de nuværende staldsystemer får adgang til et areal med træer til gavn for dyrevelfærd, miljø og produktionens troværdighed. Specifikt undersøges grisenes adfærd og sundhed, stihygiejnen samt betydning af dyretæthed på
risikoen for kvælstoftab fra arealet med træer.
Konceptet afprøves i et kontrolleret sommerforsøg på den Økologiske Forskningsplatform ved Foulum, Aarhus Universitet, hvor der er etableret et areal med piletræer i tilknytning til indendørs stier. Der sammenlignes to dyretætheder på 100
og 40 kvm per gris svarende til ca. 200 og 500 kg N/ha (forudsat at ca. 50% af udskilt N afsættes på løbegården). Pilen
skæres ned i februar, så den står med grønne skud, når grisene indsættes i juni ved ca. 30 kg. Når grisene slagtes i august høstes pilen med henblik på fraførsel af næringsstoffer samt produktion af pileensilage. Grisenes adfærd, herunder
afsætning af fæces og urin (på løbegård vs. areal med pil) samt termoregulering (brug af pil som skygge) observeres.
Grisenes sundhed dokumenteres med særlig fokus på parasitbelastning. Endelig estimeres risikoen for N tab ved beregning af kvælstofbalancer, adfærdsobservationer, hygiejne vurdering (løbegård), N-min målinger samt måling af N i jordvand (sugeceller) på pilearealet. Forsøget gennemføres med 90 grise og gentages i sommeren 2023 (i alt 180 grise).
Resultater formidles til landmænd og forbrugere nationalt og internationalt.
Forventede effekter: Dyrenes mulighed for at udfolde naturlig adfærd øges markant og ammoniaktab fra løbegårdene
halveres uden at nitratudvaskningen stiger. Der forventes håndterbar parasitsmitte ved, at grisene har adgang til bioaktive stoffer fra fx pil (tilsat foderet). Konceptet vil markant styrke slagtegriseproduktionens troværdighed til gavn for efterspørgslen i DK og globalt."
18. Bekæmpelse af snudebiller i økologisk hvidkløverfrø
Aarhus Universitet, Technical Sciences, Institut for Agroøkologi
"I frarens fra økologisk hvidkløverfrøproduktion er der fundet snyltehvepsekokoner fra parasitering af et skadedyr. Kokonerne kan frasorteres, oprenses og efterfølgende udsættes i næste års frømark. Dødeligheden af snyltehvepselarverne
er dog 97%. Årsagen til den høje dødelighed er kun delvis klarlagt, men tilsyneladende dør et stort antal under høstprocessen og nedtørringen af frø. Observationer tyder på, at en insektpatogensvamp angriber larven og dermed er medvirkende til den høje dødelighed. Dette ønskes undersøgt i nærværende projekt. Samtidig ønskes et bedre kenskab til parasiteringsgraden af skadegøreren.
Snyltehvepsekokoner oprenses og undersøges for tilstedeværelse af svampe i snyltehvepselarver. Undersøgelserne
gentages hvert år i projektperioden på indsamlede kokoner fra marker i forskellige hvidkløver frøområder. Herved klarlægges årsvariationer og mulige forskelle mellem landsdelene. Der udsættes snyltehvepse i førsteårs hvidkløverfrømarker og sammenlignes med marker uden udsætning. Udsætningerne har til formål at skabe et større kenskab til effekten
af snyltehvepsen mod skadevolderen. Snyltehvepsen synes ikke at kunne ernære sig af nektar og pollen fra hvidkløverfrøafgrøden. Det ønskes derfor undersøgt om effekten af snyltehvepsen kan optimeres ved at inkorporere pollen og nektar ressourcer i eller omkring hvidkløverfrømarken.
Projektets effekter er, at der genereres viden om hvorvidt den entomophathogene svamp er årsag til den høje dødelighed blandt snyltehvepselarverne og om der er forskelle i udbredelsen af svampen på landsplan. At skabe større vished
om effekten, målt som parasiteringsgrad, af snyltehvepsen overfor hvidkløverfrøskadegøreren. At kunne svare på om
beplantning af insektnyttigeplanter vil kunne øge effekten af snyltehvepsen."
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19. Effekt af nyttedyr i 2. års hvidkløver til frø
Aarhus Universitet, Science and Technology, Institut for Agroøkologi
Frøfirmaerne er i 2021 begyndt at oprense og udsætte snyltehvepse mod kløverhovedgnaveren. Snyltehvepsen dræber
først snudebillelarven efter larvestadiet, og effekten af udsætningen ses derfor først i det efterfølgende år.
Aktiviteter: Følge udviklingen af populationen af kløverhovedgnavere i 2. års hvidkløverfrø efter at der er udsat snyltehvpese mod skadedyret i hvidkløvermarken året inden. Moniteringen vil ske hos en avler beliggened i et område der er
hårdt plaget af skadedyr. Moniteringen sker ved udsætning af klækkefælder og hjemtagning af blomsterhoveder til opgørelse af klækkefrekvensen.
Effekter: Undersøge om anvendelsen af parasitoider i økologisk hvidkløverfrøavl har en gavnlig effekt på mængden af
skadegører med fokus på kløverhovedegnaveren."
20. Økodag 2022 Classic
Økologisk Landsforening
"Formålet med Økodag er at øge forbrugernes viden om de værdier, der ligger bag økologisk mælkeproduktion, så forbrugerne i endnu højere grad forbinder økologisk mælk og mejeriprodukter med dyrevelfærd og naturlige fødevarer.
Økodag har i 2022 to koncepter: 1. Fysisk event, hvor forbrugerne inviteres ud på de økologiske gårde for at opleve de
økologiske køer blive lukket på græs. Besøget giver en unik mulighed for at komme tæt på landbruget og opleve økologisk dyrevelfærd. Formålet er styrke forbrugernes syn på økologiske mejeriprodukter som sunde og naturlige. 2. Digital
event, hvor forbrugerne kan deltage i Økodag på nye måder. Udsendelser op til og under Økodag skal skabe opmærksomhed hos en anden målgruppe end børnefamilier. Den digitale event skal bidrage til, at de økologiske budskaber når
ud til flere forbrugere, styrke landbrugets image og øge salget af økologisk mælk.
Økodag er med til at skabe en bevidsthed hos forbrugerne om, at de med deres valg ved køledisken kan være med til at
gøre en forskel for dyr, natur og mennesker. Økodag formår ikke alene at fastholde eksisterende økologiske forbrugere,
men også at tiltrække nye, hvilket er afgørende for en fortsat økologisk vækst."
21. Bibestøvning af hestebønner og lupin
Danmarks Biavlerforening
"Projektets formål er at optimere udbytte og kvalitet (øget proteinindhold) uden ekstra klimabelastning ved at fremme
brugen af bibestøvning af hestebønner og lupin. Målet er i løbet af to år at udvikle metoder til brug af honningbier og
opnå viden om vilde bestøvende bier, der kan understøtte landmanden i at anvende bibestøvning ved dyrkning af hestebønner og lupin.
Aktiviteter: For at udnytte bibestøvning bedst i produktionen af hestebønner og lupin undersøges det, hvilke typer vilde
bier, der bestøver hestebønner og lupin (for at forbedre leveforholdene for netop de bier), og hvordan honningbierne kan
optimeres til bestøvningen af dem. Resultaterne formidles med fokus på landmænd og biavlere. Alle aktiviteterne gennemføres i økologiske kommercielle hestebønne- og lupinmarker i to år.
AP 1: Hvilke bier besøger afgrøderne?
Hvilke typer bier og hvor mange, der besøger blomsterne registreres ved transektmålinger. For hver transektmåling vil
flg. blive registreret for hver bitype:
Antal, der bestøver blomsterne ved at gå ind fra forsiden af blomsten.
Antal, der indsamler nektar gennem røveri i huller i bunden af blomsten (ingen bestøvning).
Antal, der besøger ekstraflorale nektarier (ingen bestøvning).
AP 2: Optimering af bifamilier
Honningbier er særligt gode bestøvere, når de indsamler pollen, som de skal bruge til deres yngel. Her sammenlignes tre
forskellige slags bifamilier vha. pollenindsamling, honningindsamling, vejning og bedømmelse af bifamiliens størrelse/styrke.
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AP 3: Formidling
Resultaterne formidles til landmænd og biavlere vha. artikler, inspirationsdag, konference og webinar.
Effekter på kort og mellemlang sigt: Bibestøvning bliver en del af VKST’s rådgivning og af dyrkningsvejledninger for hestebønne og lupin og det anvendes på 50% af dyrkningsarealet løbet af tre år. 50% af de økologiske landmænd forbedrer leveforholdene for bierne på deres bedrifter med henblik på at udnytte bierne til bestøvning indenfor tre år. Udbytte
per ha og dyrkningssikkerhed stiger uden ekstra klimabelastning indenfor tre år."
22. Skovlandbrug – et bæredygtigt landbrugssystem for planteavl og mælkeproduktion (ROBUST)
Center for Frilandsdyr K/S
"Projektets formål er at udvikle, undersøge og udbrede skovlandbrug i Danmark. Projektet har følgende målsætninger: 1)
At dokumentere effekten af SL på: C-lagring i jord og vedmasse, N-udvaskning, naturværdi, konkurrence med afgrøder,
foderværdi af løvbiomasse og dyrevelfærd, 2) At udvikle, etablere og demonstrere SL-systemer indenfor planteavl og
mælkeproduktion, 3) At belyse forretningspotentialet indenfor SL, og 4) At modellere effekterne af at udbrede SL på
større skala.
Målet er at skabe tilstrækkelig viden om skovlandbrugssystemernes effekter til, at en betydelig del af danske landmænd
vil se produktionsformen som en reel mulighed."
23. Eco-efficient pig production and local protein supply “ENTRANCE”
Center for Frilandsdyr K/S
"Formål og mål: At udvikle ressourceeffektive fodringsstrategier baseret på 100% lokalt produceret foder til danske økoslagtegrise, der opretholder eller øger fodereffektiviteten, samtidig med at miljø- og klimapåvirkningen reduceres. Målet
er en markant reduktion af både drivhusgasemissionen og kvælstofudvaskningen. Konkret forventes en reduktion på 9,9
kg CO2 eq. og 0,45 kg N pr produceret gris. Vi forventer at kunne påvise disse forbedringer i demonstrationsbesætningen inden projektet afsluttes i 2025.
Aktiviteter: Opgaverne løses i 6 arbejdspakker: AP1: Projektledelse og kommunikation. Skal sikre fremdrift i projektet.
AP2: Ernæringsværdi grønt protein. Skal bestemme ernæringsværdien af grønt protein, frisk kløvergræs, græspulp og
kløvergræsensilage til slagtegrise. AP3: Næringsstofbalance og drivhusgasemission. Skal kvantificere indflydelsen af
proteinkilde og grovfoder på kvælstof- og fosfor-balancer og emissioner af drivhusgasser i slagtegrise. AP4: Livscyklusvurdering. Skal udføre en livscyklusvurdering (LCA) for at kvantificere miljø- og klimapåvirkningen af økologiske slagtegrise, der fodres med enten grøn- eller sojaprotein i kombination med forskellige kløvergræsbaseret grovfoder. AP5:
Frisk kløvergræs og ensileret græspulp i praksis. Skal udvikle nye fodringsstrategier med frisk græs og ensileret græspulp til slagtegrise. AP6: Demonstration af græsbaseret fodring til svin. Skal kombinere resultaterne fra AP2, AP3 og AP5
og demonstrere græsbaseret fodring med grønt protein til slagtegrise hos en økologisk griseproducent.
Effekter på kort og mellemlang sigt: 1. Nye foderstrategier til de økologisk slagtegrise baseret på lokale råvarer vil forbedre imaget. 2. Klimaaftrykket, målt som CO2 eq. vil reduceres med 9,9 kg pr produceret slagtegris. 3. Miljøbelastningen vil blive reduceret med 0,45 kg N pr producret slagtegris hvis proteinniveauet, som forventet, kan sænkes 10 % uden
det reducerer tilvæksten. På sigt forventes dækningsbidraget at stige med 20-22 kr/ slagtegris. "
24. Klimaneutral Økologi på Små Økologiske Jordbrug
Permakulturhaven
"Økologi fremføres med rette som udgangspunkt for et klimaneutralt jordbrug. Det kræver imidlertid en omfattende omlægning af den økologi vi kender i dag. Små økologiske skovlandbrug med flerårige afgrøder, græssende dyr og naturpleje er fremtidens klimaneutrale økologi. Dette projekt har fokus på omstillingen fra enårige afgrøder (såsom korn, majs
og rodfugter) til skovlandbrug med græssende dyr og flerårige grøntsager ved at teste dyrkning og brugen af flerårige
grøntsager.
Aktiviteter:
- vidensyntese over egnede eksisterende, dyrkede og vilde flerårige grøntsager.
- på baggrund af vidensyntesen at udvælge 10-15 flerårige grøntsager, der er interessante at kultivere.
- forsøgsdyrke de udvalgte flerårige grøntsager.
- smagsteste de flerårige grøntsager.
- udvikle et nyt dyrkningssystem baseret på blandingsafgrøder i skovhave og højbede med faste kørespor/stier.

Den ordinære pulje 2022

33

Noter til supplerende oplysninger – Basisbudget 2022
- teste ernæringsmæssige værdier og relevans.
- udarbejde formidlingsmateriale af videnssyntese, dyrkningssystem og ernæringsmæssige kvaliteter.
- udbredelse af flerårige grøntsager til økologiske producenter.
Effekter: Vejledning til små økologiske jordbrug og demonstration af metoder til at blive klimaneutrale ved at omlægge
enårige afgrøder til flerårige grøntsager."
25. Kom godt i gang med økologiske blåbær og stikkelsbær.
HortiAdvice
"Formål: Udvikle bæredygtig økonomisk produktion af økologiske stikkelsbær og blåbær. Mål: År 1. Indhentning af viden
og erfaring fra de nuværende økologiske producenter i Danmark og i udlandet, Nordtyskland og England. År 2 og 3. Netværksdannelse, formidling og demonstration af den nye viden hos danske bæravlere.
Aktiviteter: År 1. Der indhentes viden og erfaringer med økologisk dyrkning af stikkelsbær og blåbær i Danmark og udlandet ved studieture og besøg. Sorter: Informationer om sorter af blåbær og stikkelsbær indsamles. Jordbund og vanding:
Blåbær har specielle krav til pH og vand. Den optimale metode til at opnå disse forhold i jorden findes. Ukrudtsbekæmpelse: Ukrudt er en stor udfordring i økologisk buskfrugtdyrkning. De bedste metoder til regulering findes. Skadedyr: Metoder til forebyggelse og kontrol af stikkelsbærbladhvepse og pletvingefrugtfluer undersøges og formidles. Svampesygdomme og bærkvalitet: Muligheder beskyttet produktion i vækstsæsonen for at hindre angreb af svampesygdomme og
sikre en god bærkvalitet til frisk konsum vil blive studeret. År 2 og 3. Formidling, netværk og demonstration: I projektets 2
og 3. år vil den indsamlede viden bliver formidlet. Det vil ske ved netværksdannelse og afholdelse af erfaringsudvekslingsmøder og demonstration af nye metoder.
Effekter: 3-5 år: Det forventes at yderligere 10 bæravlere omlægger til økologisk produktion og at viden fra projektet bidrager til udbyttestigninger på 30 % i blåbær og stikkelsbær. På langt sigt vil projektet øge konkurrenceevnen i den økologiske jordbrugssektor, fremme højværdi produktion og bidrage til mangfoldighed i udbud og produktdifferentiering."
26. "GRØN SAMTALE - økologisk samtalemenu på Madens Folkemøde 2022
Foreningen Madens Folkemøde
"Formål og mål: At skabe bred folkelig og nuanceret samtale om økologiens virkemidler ift. biodiversitet, klima og bæredygtighed på Madens Folkemøde 2022. Målet er, at 1200 deltagere (madborgere, politikere, organisatio- ner, primærproducenter, madhåndværkere) engagerer sig i en folkelig samtale om økologi, dyrevelfærd, miljø, klima, biodiversitet på
Madens Folkemøde 2022
Aktiviteter: Vi skaber rammerne for en stor bred glædelig og engageret GRØN SAMTALE i en ramme, som sva- rer til det
vi kender som et forsamlingshus. Plads til alle, højt til loftet, du kan ankomme når det passer dig. Lø- bende og igennem
hele folkemødets åbningstid kan alle gæster på folkemøde! blive bænket, få en økologisk øl og en økologisk plantehaps.
Vel bænket, sammen med 6 andre gæster, går den gode og grundige samtale om økologien i gang, ledt af den økologiske bordvært. Bordværten er en person, som lige ved lidt mere om økologi, fordi personen arbejder i en organisation, i
landbruget, i køkkenet, i handlen eller er under udddannelse. Det vigtige er at den økologiske bordvært tager ansvar for,
at samtalen om fremtidens komplekse og biologiske fødevaresytem, kommer til at stikke dybere, end hvad vi lige når et
smut på den lokale markedsplads. I dette forssamlingshus-setup er det vores håb, at vi kan skabe en energi og en sammenhængskraft bredt i branchen og i samklang med borgene, der sætter nye horisonter og standarder for økologiens
udvikling i Danmark.
Effekter: Folkelig opbakning og forståelse for økologiens videre udvikling og kompleksitet fra et sted, hvor vi ved, at de,
der virkelig vil og kan noget med mad, kommer. Energi, sammenhængskraft dybt ind i den økologi- ske branche, fra et
sted, hvor både det kommercielle og det politiske kan samtale og møde hinanden"
27. BOOST - Boosting local production of high quality organic grain
Agrologica
"Projektet indgår i et større projekt, BOOST, som vil booste den økologiske korn- og melbranche ved at øge kvaliteten og
diversiteten af dansk produceret korn gennem produktudvikling, investeringer i ny teknologi, og udvikling og produktion af
økologisk forædlede kornsorter. Udviklingen støttes på udvalgte området af målrettede forskningsinitiativer.
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Noter til supplerende oplysninger – Basisbudget 2022
Som led i BOOST vil Agrologica i nærværende projektdel arbejde videre med forædling af kornsorter og populationer til
økologisk landbrug.
Projektet vil resultere i en række nye sorter tilpasset økologisk landbrugs behov, og øge bredden af kulinariske egenskaber."
28. BOOST - Boosting local production of high quality organic grain
Landsorten
"Projektet indgår i et større projekt, BOOST, som vil booste den økologiske korn- og melbranche ved at øge kvaliteten og
diversiteten af dansk produceret korn gennem produktudvikling, investeringer i ny teknologi, og udvikling og produktion af
økologisk forædlede kornsorter. Udviklingen støttes på udvalgte området af målrettede forskningsinitiativer.
Som led i BOOST, vil Landsorten i nærværende projektdel analysere markedssituationen for økologiske sorter og populationer, og udvikle og implementere et nyt såsædssystem, der tilgodeser og indarbejder benefit-sharing gennem hele
værdikæden.
Projektet vil resultere i øget diversitet både indenfor enkelte marker ved dyrknings af populationer i stedet for monokulturer af genetisk ensartede sorter, og i øget diversitet mellem sorter med større variation i egenskaber, som modsvarer
både forskellige dyrkningsvilkår og anvendelsesegenskaber."
29. HJÆLP (e) afgrøder til væksthusgrøntsager
Økologisk VKST
"Væksthusgrøntsager har en kvælstofnorm, der er mere end 10 gange større end normen for alm. landbrugsafgrøder.
Med den nye ændring af økologivejledningen sidestilles de to typer afgrøder i forhold til det maksimale forbrug af husdyrgødning og anden organisk gødning. Det er naturligvis problematisk. Jorden i de omlagte væksthuse er meget kompakt,
da jorden tidligere har været brugt til færdsel og ikke dyrkning. Da det kun er muligt at køre med forholdsvis små maskiner i husene, er det ikke muligt at løsne jorden i dybden mekanisk. Især i perioder med kraftig vækst og frugtsætning
opleves det, at planterne har svært ved at følge med på grund af en pludselig opstået mangel på næringsstoffer og derfor kollapser, med et væsentligt økonomisk tab til følge.
Formålet er, at øge tilgængeligheden af næringsstoffer i jorden, således af planternes behov er dækket gennem hele
sæsonen, også i perioder med spidsbelastninger. Ved brug af kompost, er man kommet et stykke af vejen, men der er
stadig udfordringer. Målet er at finde velegnede bund – og efterafgrøder, der fungere i forhold til at stimulere mikrolivet i
jorden og hermed fremme frigivelse af de nødvendige næringsstoffer i vækstsæsonen, forhindre tab udenfor sæsonen
samt forbedre jordstrukturen i dybden.
De afgrøder, der dyrkes på friland trives sjældent med høje temperaturer, høj luftfugtighed og skygge fra hovedafgrøden.
Via litteratur og kontakt til frøfirmaer og lign. udvælges 30 afgrøder der vurderes velegnede. Der lægges vægt på dyrkbarhed, evne til kvælstoffiksering, evne til at bidrage positivt til det mikrobielle liv i jorden samt røddernes evne til at søge
i dybden. Afgrøderne afprøves i hovedafgrøderne agurk og tomat. Først på sæsonen udsåes planter til etablering under
afgrøderne, som en slags bunddække. Sidst på sæsonen udsåes planter, der skal stå efter at afgrøden er fjernet og indtil
udløb af december, hvor det er nødvendigt at starte med at fræse og lægge kompost ind til næste sæson. Før, under og
efter vækstsæsonen udtages jordbundsprøver, dels af jorden under bund – og efterafgrøden, dels af en referencejord,
for at vurdere tilgængeligheden af næringsstoffer, både makro og mikro. Resultaterne vurderes i forhold til afgrødernes
vækststadie, frugtsætning, udbytte, vejrforhold og evt. andre hændelser.
Projektets effekter er helt ny viden om muligheden for dyrkning af bund – og eftergrøder i væksthuse og deres præstation i forhold målene. Det giver rådgivere og gartnere et nyt og tiltrængt værktøj i forhold til den store transformation det
er, at gå fra en fuldstændig kontrolleret dyrkning i sterile vækstmedier til dyrkning i en jord hvori der ikke har groet noget i
en lang årrække og hvor mulighederne for gødningstildeling er meget begrænsede."
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Pulje - Eksportfremme
1. BioFach 2022 – platform for kommcerciel udbytte, netværk og videndeling
Økologisk Landsforening
"Formålet med projektet er at øge og styrke eksporten af økologiske fødevarer til nære og fjerne eksportmarkeder ved at
bygge videre på erfaringerne fra tidligere års fællesstand på verdensstørste økologiske fødevaremesse, BioFach. Målet
er at skabe en dansk fællesstand med 30-35 udstillere, som fungerer som et flagskib for dansk økologi og derved er omdrejningspunkt for kommercielt udbytte, inspiration, netværk og videndeling til gavn for den økologiske eksport.
Projektet indeholder nedenstående aktiviteter, som er baseret på tidligere års gode erfaringer og resultater:
Forberedelse og planlægning af den økologiske fællesstand
Videreudvikling af en stærk visuel og bæredygtig profil for fællesstanden
Kommerciel indsats før, under og efter BioFach målrettet de internationale beslutningstagere
Opbygning og etablering af fællesstanden i samarbejde med standopbygger
Gennemførelse, værtskab og formidling af økologiske budskaber på den danske fællesstand
Presseberedskab og markedsføring på sociale medier før, under og efter messen
Opfølgning og evaluering med udstillere og internationale beslutningstagere
Qua en succesfuld gennemførelse af den danske fællesstand på BioFach 2022, forventes projektet at bidrage til en øget
økologisk eksportomsætning for derigennem at bidrage til regeringens mål om at fordoble den økologiske eksport inden
2030. Styrket økologisk eksport giver producenterne flere forretningsben at stå på, da det giver flere afsætningsmuligheder, ligeledes bidrager projektet til at styrke præferencen for økologi blandt de internationale beslutningstagere qua inspirationen fra den økologiske fællesstand."
2. Økologisk markedsmodning i Sverige
Økologisk Landsforening
Formålet med projektet er at fremme afsætningen af økologiske fødevarer til Sverige. Målet er at modne det svenske
marked via indledende dialoger med relevante beslutningstagere hos detailkæder og grossister i Sverige samt at etablere en 100% økologisk fællesstand på Nordic Organic Food Fair i Malmø med 15-20 deltagende virksomheder.
Projektet består af følgende aktiviteter:
MARKEDSMODNING AF SVERIGE
( Deltagelse på Ekogalan i Stockholm
( Udarbejdelse af markedsrapport for Sverige
( Indledende møder med detailkæder og grossister
FÆLLESSTAND PÅ NORDIC ORGANIC FOOD FAIR (NOFF)
( Planlægning af 100% økologisk fællesstand
( Afholdelse af forberedende seminar med udstillende virksomheder
( Gennemførelse af en 100% økologisk fællesstand med en økologisk og bæredygtig profil
FORMIDLING OG OPFØLGNING
( Løbende PR og SoMe-indsats målrettet det svenske marked
( Opfølgning og evaluering med udstillende virksomheder og svenske kæder/grossister
Projektet bidrager til at styrke præferencen for økologiske fødevarer hos nordiske beslutningstagere og dermed øge den
økologiske eksportomsætning til Sverige for derigennem at bidrage til regeringens mål om at fordoble den økologiske
eksport inden 2030. Styrket økologisk eksport giver producenterne flere forretningsben at stå på, da det giver flere afsætningsmuligheder.
3. Branding som døråbner til økologisk eksport
Økologisk Landsforening
"Projektets formål er at øge afsætningen af økologiske fødevarer på eksisterende og nye eksportmarkeder via branding
af Danmark som foregangsland for økologi, innovation og bæredygtighed. Målet er at åbne døre for dansk økologi til internationale beslutningstagere, meningsdannere og politiske aktører på eksportmarkederne qua formidling af viden og
erfaringer om den danske model og økologiens styrkepositioner.
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For at sikre det bedst mulige grundlag for at indfri projektets formål vil projektet indeholde nedenstående aktiviteter, som
bygger videre på resultatmæssige gode erfaringer fra tidligere års branding-projekter. Projektet er opdelt i tre overordnede aktiviteter, der kan foregå sideløbende:
- Brandingfremstød på eksportmarkeder
- Markedsføring og formidling
- Opfølgning
Qua branding af Danmark som foregangsland for økologi, innovation og bæredygtighed forventes projektet at bidrage til
en øget økologisk eksportomsætning for derigennem at bidrage til regeringens mål om at fordoble den økologiske eksport inden 2030. Styrket økologisk eksport giver producenterne flere forretningsben at stå på, da det giver flere afsætningsmuligheder, ligeledes bidrager projektet til at styrke præferencen for økologi blandt de internationale beslutningstagere qua den viden og inspiration, som bliver formidlet i projektet."
4. BioFach 2023 – økologisk fællesstand
Økologisk Landsforening
"Formålet med BioFach 2023 er at gennemføre en værdiskabende forberedelse af fællesstanden på BioFach 2023, som
vil bidrage til at styrke den økologiske eksport. Målet er at opnå en rettidig og effektiv planlægning og koordinering af
BioFach 2023, som vil afspejle sig positivt i udstillernes deltagelse under BioFach. Den danske fællesstand på BioFach
er meget mere end en messestand; den er et flagskib for dansk økologi samt en platform for international afsætning, netværk og branding. Det kræver derfor en stor og koordineret indsats at sikre en succesfuld gennemførelse af en fællesstand med 30-40 virksomheder, hvor alle delmål bliver realiseret.
For at sikre en effektiv gennemførelse af projektets formål vil projektet indeholde nedenstående aktiviteter, baseret på
resultatmæssige gode erfaringer fra tidligere års deltagelse:
1. Dialog og forhandling med BioFach-ledelsen i Nürnberg om standareal, placering m.m.
2. Rekruttering af udstillere med økologisk sortiment til fællesstanden på BioFach 2023
3. Administration af tilmeldinger, indsamling af De Minimis og forventningsafklaring med udstillerne
4. Etablering af et BioFach online univers
5. Forberedelse af kommercielle tiltag målrettet internationale beslutningstagere
6. Forhandling med leverandører og samarbejde med standopbygger
7. Gennemførelse af et informationsmøde for fællesstandens udstillere
Effekten af projektet vil være en succesfuld gennemførelse af BioFach 2023, som derved vil bidrage til at understøtte
den økologiske fødevareeksport, idet 30-40 virksomheder får mulighed for at udbygge deres eksportpotentiale. Effekten
vil også være at cementere økologien som en styrkeposition på eksportmarkederne."
5. Deltagelse og markedsføring af økologiske produkter på BIOFACH CHINA 2022/
Landbrug & Fødevarer F.m.b.A.
"Projektets formål er at udvikle og øge eksporten af økologiske fødevarer til Kina. En fælles dansk stand på økologimessen BIOFACH CHINA i Shanghai og øvrige aktiviteter i projektet understøtter mulighederne for at nå ud til relevante kunder på markedet for både etablerede samt nye eksportører.
Virksomhedsrettede fremstød til Kina har været udfordret siden primo 2020 pga. coronapandemien og rejserestriktioner,
og de danske virksomheder er derfor klar til igen at komme ud og møde og skabe forbindelser til gamle og nye kunder.
Med en fælles dansk økologisk indsats på den førende økologiske udstilling i Asien, BIOFACH CHINA i 2022 vil de danske økologiske virksomheder igen få muligheden for at blive profileret og præsenteret på en fælles stand målrettet kinesiske detailkæder, grossister og distributører. Fællesstanden giver de økologiske virksomheder en platform for bredt at
kunne eksponere deres produkter og herved påbegynde og/eller udvikle eksporten til Kina. Indsatsen, der både gennem
en fælles dansk stand på messen suppleret af en digital markedsføringsindsats målrettet markedet og netværksmuligheder, vil samlet understøtte formålet om udvikle eksporten af økologiske fødevarer til Kina.
Mulighederne og eksponeringen af de økologiske fødevarer på BIOFACH CHINA vil sikre en stabil og stigende interesse
for økologi på markedet. Samtidigt vil virksomhederne få nye, væsentlige kontakter og samarbejdspartnere på markedet.
Fysisk tilstedeværelse er afgørende for forretningsrelationerne og yderligere udvikling, hvilket projektet understøtter. Eksporten til Kina medvirker til at afhængigheden til de nære markeder, der ellers står for klart størstedelen af den danske
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eksport, bliver mindre. Muligheden for at eksportere til flere markeder og afsætningskanaler er en væsentlig styrke for
virksomhederne og den økologiske produktion i Danmark."
6. Udvikling af økologisk eksport til Sydeuropa
Landbrug & Fødevarer F.m.b.A.
" Projektets formål er at skabe muligheder for videreudvikling af økologisk eksport til de sydeuropæiske markeder. Der
har i løbet af 2020 og 2021 været gennemført en række forskellige eksportindsatser for at synliggøre og understøtte den
økologiske udvikling på markederne, og dette projekt vil bygge videre på de allerede eksisterende platforme og kontakter, der er skabt de senest år.
Projektet vil udnytte eksisterende platforme som f.eks. virtuelle seminarer og arrangementer samt fysiske møder. I samarbejde med VisitDenmark/Trade Council Rom vil der være aktiviteter i forbindelse med tidligere og aktuelle sydeuropæiske indsatser og her synliggøres specifikke økologiske budskaber på etablerede konferencespor i målrettede fora. Herigennem fastholdes fokus på økologiens udvikling på markederne med Italien som hovedfokus. 2020 viste en fortsat udvikling (både på direkte salg samt økologiske produkter i sortiment i Italien på det økologiske marked under COVID-19.
Dette på trods af at den almene italieners økonomiske ramme faldt betydeligt. Økologien er for italieneren knyttet til personlig sundhed og det er den vinkel detailkæderne promoverer igennem deres private labels. Projektet vil således spille
ind i den aktuelle dagsorden, hvor relevante stakeholders involveres såvel som pleje af eksisterende relationer ifm. FØLprojektet fra 2021. Italien vil være hovedfokus, men også aktiviteter i Frankrig og Spanien vil finde sted, for at sikre en
videreudvikling af Sydeuropa generelt. Begge lande har vist vækst i økologiforbruget over de seneste år.
Effekten af projektet afspejles i en øget eksport af økologiske fødevarer til markedet gennem større synlighed for dansk
økologi på de sydeuropæiske økologiske markeder. Projektet bygger videre på indsatser de seneste to år og sikrer således en opfølgning og mulighed for videreudvikling af eksporten på markedet. Projektet understøtter udviklingen og sikrer
både fastholdelse af eksisterende kontakter samt udvikling af nye kommercielle kontakter på markederne."
7. Opkvalificering af økologi i den tyske foodservicesektor
Landbrug & Fødevarer F.m.b.A.
"Projektets formål er at understøtte og øge efterspørgslen af økologiske fødevarer baseret på både myndighedsfokus i
foodservicesektoren i Tyskland, samt at præge udviklingen i kølvandet på den seneste tids nedlukning og skiftende forbrugsmønstre, hvor særligt økologi i detailhandlen har taget et markant ryk på 22% i Tyskland og få kanaliseret denne
positive udvikling over i foodservice sektoren.
Indsatsen vil være rettet mod foodserviceaktiviteter, der understøtter den positive udvikling i økologi-andele i både offentlige og private storkøkkener. Med en stadig mere grøn dagsorden i Tyskland, der kræver økologi og bæredygtighed
tænkt ind i politiske retningslinjer og krav, vil aktiviteterne bane vej for en konstruktiv og konkret diskussion. Særligt sygehussektoren og patientbespisning er et omdiskuteret emne, som projektet bl.a. vil kunne tage afsæt i. Gennem aktiviteterne i projektet vil der deltages og præsenteres værktøjer (fx det økologiske spisemærke) på en række økologiske platforme, der giver brancheindsigt og netværk. Udviklingen af den økologiske efterspørgsel følges tæt og kontakter og netværk vedligeholdes i form af synlighed og organisationsdeltagelse på bl.a. lokale/nationale branchetræf. Herudover er
der en større kompetenceudviklingsaktivitet, hvor udvalgte tyske foodserviceaktører inviteres til Danmark og præsenteres for udviklingen og arbejdet med økologi-omlægningen i form af både offentlige og private tiltag og cases, produktion,
myndigheds- og uddannelsesniveau.
Projektet sikrer opmærksomhed i tysk foodservice på økologiske fødevarer, som er afgørende for gennemslagskraften,
hvor kontinuitet og genkendelse er vigtigt på et marked som det tyske. Effekten af markedsføringen af økologi vil således
understøtte en stabil og stigende interesse for økologiske løsninger og produkter i foodservicesektoren. Med dette foodserviceprojekt forventes det således, at flere aktører (grossister. kantiner, institutioner etc.) vil øge efterspørgslen på økologiske produkter og udvikle det økologiske sortiment, hvilket vil give øget indtjening til både virksomheder og landmænd."
8. Udvikling af øko-eksport til foodservicebranchen i Tyskland
Landbrug & Fødevarer F.m.b.A.
"Projektets formål er at understøtte og øge eksporten af danske økologiske fødevarer til Tyskland gennem distributionskanaler (grossister, distributører etc.) målrettet foodservicesektoren, der pt står overfor en positiv både markedsdreven
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og politisk udvikling. I 2020 steg den tyske detailhandels salg af øko-fødevarer med 22% sammenlignet med 2019. Hermed ses en øget efterspørgsel efter økologiske fødevarer, hvorfor en kontinuerlig øko-indsats indenfor i Tyskland er vigtig til fordel for den danske eksport af økologiske fødevarer.
Aktiviteterne i projektet vil danne ramme for at økologiske fødevareeksportører på en effektiv og skræddersyet platform
vil kunne komme i kontakt med udvalgte indkøbere, der netop matcher deres produkter/kategori. Parterne vil således
være forberedte til et uforstyrret og målrettet møde. En enkelt virksomhed vil kunne møde 3-4 relevante indkøbere og
have helt konkrete leads til at kunne tage dialogen fremadrettet med indkøberen. Projektets hovedaktivitet består således af 30-40 målrettede 1:1 møder mellem danske økologiske fødevareproducenter og tyske indkøbere fra 3-4 grossister/distributører. Landbrug & Fødevarer sørger for et professionelt og effektivt set-up, som er skræddersyet deltagernes
virksomhed og produkter, og understøtter deres møde med indkøberen. Deltagerne bliver forberedt inden møderne ved,
at der 2-3 uger forud for salgsmøderne afholdes forberedelsesmoduler med markedsgennemgang og præsentation af
grossisterne, samt individuelle forberedelsesmoduler med de danske deltagere.
Effekten af projektet ses i øget eksport til Tyskland, hvor projektet vil skabe direkte adgang til de relevante indkøbere.
Tyskland er Danmarks største økologiske eksportmarked (40% i 2019) og det er vigtigt fortsat at holde fast i eksisterende kunder, men i høj grad også at skabe nye kontakter. I kølvandet på Covid19 har der i høj grad udelukkende været
fokus på eksisterende kunder. Med dette projekt, vil de danske producenter få mulighed for at opdyrke flere nye distributionskanaler på det tyske marked og hermed stå stærkere konkurrencemæssigt."
9. Øget økologieksport til Norden - virtuelle salgsmøder
Landbrug & Fødevarer F.m.b.A.
"Projektets formål er at øge eksporten af økologiske fødevarer til de nordiske lande. Målet er at give danske økologiske
fødevareeksportører direkte adgang til nye kunder og herfra udvikle eksporten. Dette gøres gennem distributionskanaler
(grossister, distributører etc) målrettet detailhandlen og foodservicesektoren, der pt. står overfor en positiv både markedsdreven og politisk udvikling.
Aktiviteterne i projektet vil danne rammer for at økologiske fødevareeksportører på en effektiv og skræddersyet virtuel
møde-platform vil kunne komme i kontakt med i forvejen udvalgte indkøbere, der netop matcher deres produkter/kategori
i nabolandene. De nordiske lande er afgørende eksportmarkeder for danske økologiske virksomheder, hvor Sverige
alene står for næsten 400 mio DKK af eksporten (2019). I Finland og Norge, der historisk har været bagefter på økologiagendaen, er der stort potentiale for at udvikle markederne og den danske eksport yderligere, da begge markeder er i
vækst, og der politisk bliver sat fokus på økologiens produktionsmetoder og forbrug.
Aktiviteterne i projektet tager udgangspunkt i matchene mellem økologiske fødevareproducenter og de nordiske kunder.
Landbrug & Fødevarer sørger for at rammerne for projektet er professionelle og effektive og at deltagerne er bedst muligt
forberedt inden møderne. Dette betyder blandt andet at der 2-3 uger forud for selve salgsmøderne afholdes forberedelsesmoduler med markedsgennemgang og præsentation af de udvalgte nordiske kunder, herunder fx deres indkøbsprocedurer, samt individuelle forberedelsesmoduler med alle danske deltagere, så setuppet er skræddersyet præcist deres
virksomhed og produkter og bedst muligt understøtter deres præsentation/møde med indkøberen.
Effekten af projektet ses i øget eksport til de nordiske markeder, hvor projektet vil skabe direkte adgang til de relevante
indkøbere. Særligt Sverige udgør i forvejen en stor del af dansk økologisk eksport, men der skal arbejdes på at fastholde
og udvikle eksporten for fortsat at være relevant. Effekterne af projektet afspejles i fastholdelse og udvikling af den økologiske eksport til hhv. Sverige, Finland og Norge, hvor der i kølvandet på coronaepidemien skal etableres nye afsætningskanaler og afdækkes nye forretningsmuligheder."
10. Markedsadgang og samarbejde – Kina, øvrige Asien og Mellemøsten
Landbrug & Fødevarer F.m.b.A.
"Projektet skal medvirke til at fremme eksporten af økologiske fødevarer til Kina, øvrige Asien og Mellemøsten via en
smidig markedsadgang samt øget kendskab til økologi og det danske kontrolsystem hos landbrugsmyndigheder og beslutningstagere i landene. I de senere år har L&F sammen med Fødevareministeriet og Udenrigsministeriet udviklet et
godt og tillidsfuldt samarbejde med bl.a. de kinesiske landbrugsmyndigheder og disse relationer er af stor betydning for
at udvikle og gennemføre en samarbejdsaftale som bl.a. gør det lettere at eksportere økologiske fødevarer til Kina.
Projektet indeholder aktiviteter som skal pleje myndighedsrelationer og styrke økologisamarbejdet mellem Danmark og
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Kina, dvs. afholdelse af økologiseminar i Kina samt gensidige besøg og rundbordsmøder på myndighedsniveau, hvor der
er mulighed for at videreudvikle samarbedet samt drøfte udfordringer, herunder gennemføre en smidig markedsadgang.
Projektet vil desuden videndele om økologiske fødevarer, og hvad der gøres konkret for at udvikle økologien fra jord-tilbord i Danmark i forbindelse med danske myndigheders besøg og eksportfremstød i andre lande i Asien og Mellemøsten.
Et styrket økologisamarbejde med bl.a. smidig markedsadgang og øget kendskab til økologi forventes at øge eksporten
af økologiske fødevarer til især Kina, men også andre lande i Asien og Mellemøsten, idet markederne herefter også vil
være interessante for mindre virksomheder. Det er således meget realistisk, at den samlede økologieksport til Asien
(incl. Kina) og Mellemøsten fordobles fra 489 mio. kr. i 2019 til én milliard i 2025 via dette og andre eksportprojekter.
Vækst i økologieksporten er med til at øge potentialet for økologisk produktion i Danmark og dermed skabe og opretholde arbejdspladser, ofte i geografiske yderområder. Projektet understøtter regeringens målsætning om fordobling af
det økologiske areal og eksport i 2030."
11. Markedsadgang og udvikling af det britiske økologiske marked
Landbrug & Fødevarer F.m.b.A.
"Det britiske marked har grundet Brexit såvel som COVID-19 restriktioner haft det svært de seneste år. Ny lovgivning på
det handelspolitiske område som direkte årsag af Storbritanniens udmelding af EU samt en yderst begrænset mulighed
for fysisk at deltage i eksportfremmende aktiviteter har medført, at danske virksomheder enten har tabt eller mistet interessen for det britiske marked, som historisk set har været et vigtigt nærmarked for Danmark.
Projektets aktiviteter består af to vigtige led for at kunne fremme den økologiske eksport til Storbritannien. Første del af
projektet vil tage udgangspunkt i det regulatoriske aspekt af Storbritanniens udmelding og de nye handelspolitiske følger.
Med oplæg fra faglige eksperter vil de nuværende muligheder for eksport til Storbritannien samt fremtidens udsigter belyses. Dette både i forhold til handelslovgivning – og regler såvel som økologi-regler i lyset af udmeldingen.
Herefter vil projektets omdrejningspunkt være detailhandlen og grossister. Med tanker på de nye britiske tiltag, som ville
skulle implementeres og som naturligt vil tage tid, er det en vigtig og oplagt mulighed for at påbegynde relationsopbygning til potentielle kunder inden for detailhandlen og grossister. Således sikrer virksomhederne en løbende positiv dialog
om afsætning til det britiske marked samtidig med at virksomhedens omstilling til det ’nye’ britiske marked finder sted og
optimerer derfor både tid og muligheder, hvilket kan vise sig afgørende i markedskonkurrencen.
Effekten af projektet skal ses i tydeliggørelse af de britiske regler for virksomhederne. Virksomhederne skal efter fremstødet kende til de nye regler, og hvordan de skal/kan implementere dem for at sikre sig adgang til det britiske marked.
Derudover vil de introduceres til aktører fra detailhandlen og/eller grossister, som kan vise sig vigtige kunder i deres
fremtidige eksport til Storbritannien."
12. Fokus på økologsik private label – dansk fællesstand på PLMA Amsterdam
Food from Denmark
"Projektets formål er at skabe rammerne for en fortsat vækst af danske økologiske fødevarer på eksportmarkederne via
en fællesstand på privarte label messen PLMA Amsterdam 2022, hvor 20 virksomheder vil skabe kontakt til internationale beslutningstagere.
Projektet vil indeholde følgende aktiviteter:
1) planlægning og koordinering af fællesstanden for 20 virksomheder, hvor projektet markedsføres overfor de danske
økologiske virksomheder. Der koordineres et informationsmøde, hvor alle danske virksomheder er velkomne og her afstemmer man forventningerne til projektet.
2) markedsføring af projektet overfor udvalgte internationale beslutningstagere, som inviteres til at besøge den danske
fællesstand via posts på LinkedIn og direkte mailing kampagner.
3) udstilling på fællesstanden – her vil virksomhederne udstille deres produkter, skabe omtale og indgå i dialog med potentielle kunder.
4) markedsføring på sociale medier før, under og efter messen.
5) opfølgning og evaluering med udstillerne."
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13. Markedsføring af dansk økologi på SIAL 2022
Food from Denmark
"Projektets formål er at sikre den forsatte vækst af den økologiske fødevareeksport på det europæiske marked og dermed også øge den samlede produktion af dansk økologi hos producenterne idet deltagerne i projektet markedsfører deres økologiske produkter på verdens største fødevaremesse i 2022 – SIAL Paris.
Aktiviteter: Projetets aktiviteter deles op i:
a) planlægning og koordinering: under denne fase koordinerer man projektets aktiviteter som samling af en gruppe på 10
virksomheder; der arrangerers et koordineringsmøde, hvor alle de interesserede virksomhedere kan deltage og høre
mere om projektet. Projeket koordineres med den rette messebygger samt med messen.
b) markedsføring: under denne fase markedsføres projektet overfor relevante udenlandske indkøbere, men projektet
markedsføres også i Danmark, hvor man fortæller om den danske deltagele på SIAL.
c) udstilling på messen: under denne fase udstiller virksomhederne på en dansk fællesstand på messen.
d) opfølgning: efter messens afsltutning følger med op med virskomehderne og de opnåede restultater.
På lang sigt vil projektet være med til at sikre en fortsat grobund for økologisk vækst på eksportmarkederne og det bidrager også til et bredere sortiment af økologiske fødevarer hos internationale detailkæder og grossister. Den opnåede viden og kontakter på eksportmarkederne samt en øget økologisk eksport vil være med til at fremme økologi i Danmark –
landmændene vil opleve at eksporten af deres økologiske primærprodukter er i vækst. Øget eksport har en positiv effekt
på et øget økologisk areal, og en række positive resultater for dansk natur, vand, miljø og grøn vækst. Når den økologiske fødevareeksport vokser, så har dette en positiv effekt på den samlede fødevareeksport. "
14. US Organic Market Academy 2022
Dansk Industri
"DI ønsker at understøtte danske økologiske virksomheders eksport til USA med et længerevarende fokus på markedet.
Dette skal opnås ved at skabe det første danske ”US Organic Market Academy” (US-OMA), som gennem et 12 måneders forløb vil tage virksomhederne i hånden ved både at genoprette, diversificere og øge eksporten. US-OMA henvender sig både til virksomheder med- og uden erfaring fra USA.
US-OMA består af 4 aktivitetstyper, som strækker sig over hele 2022 og foregår i både Danmark & USA. Nedenfor er en
kort opsummering af udvalgte aktiviteter:
Bootcamps: En bootcamp, som består af workshops, oplæg fra sektoreksperter og gruppesessioner. Dette er centralt i
forberedelsen af virksomhederne til det amerikanske marked. Programmet for hver bootcamp vil blive tilpasset efter virksomhedernes ønsker, behov og eksporterfaring.
Fremstød: Det er centralt at afprøve markedet og efterspørgslen. DI ønsker at skabe en omkostningseffektiv platform for
danske økologiske virksomheder til at udstille deres produkter for centrale stakeholders på markedet. Dette sker via en
fælles danske pavillon på en toneangivende økologiske fødevaremesse i USA. (Expo West: 8-12 marts, 2022 (Anaheim, Californien eller BIOFACH AMERICA: 29 september - 1 oktober 2022 (Philadelphia).
Alumni-netværk: For at opnå projektets formål om at skabe øget vækst og et gennemgående vidensløft bliver alle virksomheder tilbudt at deltage i et alumni-netværk, som skal startes op under forløbet og leve videre
efterfølgende.
Ved afslutning af US Organic Market Academy forventes følgende effekter:
• 4 virksomheder, som inden deltagelse ikke havde salg til USA, starter eksport dertil
• 15 eksportåbninger på det amerikanske marked kan dokumenteres
• 50% af deltagende virksomheder har øget salg i USA
• 90% af deltagende virksomheder oplever en forbedret forudsætning for eksport
• Outreach til 10.000+ personer i USA og Danmark
"
15. ISM 2022 – Organic Meeting Point og TravelRetail-markedet for økologiske snacks og sødevarer Bio Aus Dänemark
"Formål og mål: At tilvejebringe viden om hvilke nøglekunder i TravelRetail-segmentet, der brander sig ved at udbyde
økologiske produkter, og hvordan de danske økologiske producenter af snacks og sødevarer finder ud i distributionen til
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disse kunder. Endvidere at formidle økologi via et ”Organic meeting point” i tilknytning til den danske stand som får støtte
fra TC i 2022.
Aktiviteter: Projektet inddeles i 2 arbejdspakker (AP):
AP1. Markedsrapport om TravelRetail på tysktalende markeder: metodisk desk research afdækker segmenter inden for
TravelRetail og der udvælges 3-5 nøglekunder af særlig interesse for danske snack- og sødevareproducenter. En nøglekunde kan f.eks. være et luftfartsselskab, en butikskæde i rejsesegmentet eller en coffee-shopkæde med et bredt sortiment af hurtige måltids- og snackløsninger. Kunderne bliver kontaktet og der foretages dybdeinterviews med strategiske
medarbejdere, som skal afdække de danske producenters mulighed for at sælge til kunderne og afdække distributionen
hertil. Der udarbejdes en markedsrapport til danske virskomheder inden for snack- og sødevaresegmentet, som formidles igennem relevante medier, hjemmesider og messer.
AP2: Organic Meeting Point: Der etableres et Organic Meeting Point på ISM 2022, som har til formål at formidle viden
om dansk økologi og hvordan vi i Danmark arbejder med sødevarer og snacks inden for økologisk produktion. Kunderne
inviteres til Organic Meeting Point på ISM for at få et indblik i dansk økologi og for at mødes med producenterne.
Effekter: Viden om TravelRetail segmentet fører til kontakt med relevante nøglepersoner og dermed til vækst i de eksporterende virksomheder. Viden om økologi til de udenlandske kunder skaber opmærksomhed omkring vores kompetencer i
Danmark og kan også motivere danske producenter til at etablere en økologisk produktion, som ikke har det i forvejen.
Endvidere forventes det, at der skabes personlig kontakt til 3-5 udvalgte key accounts, som kan præsenteres for danske
producenter på messer, f.eks. BioFach, PLMA og SIAL.
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Noter til supplerende oplysninger – Basisbudget 2022
Pulje – National Afsætning
1. Flere Økologiske Spisemærker – Bæredygtighed gennem økologi
Økologisk Landsforening
"Formålet med projektet er at bidrage til øget økologisk omsætning i professionelle køkkener med Det Økologiske Spisemærke som værktøj. Dels igennem en strategisk indsats og en fokuseret regional indsats i Region Nordjylland, samt ved
at styrke mærkets tilgængelighed blandt forbrugere og dermed skabe større efterspørgsel på økologi, når man spiser
ude.
Projektet er delt i tre indsatser, herunder en strategisk indsats der samlet bidrager til fælles fodslag i branchen, en rådgivning, som bidrager med hjælp og sparring til den konkrete omlægning i køkkenerne og desuden en indsats for at skabe
øget synlighed omkring spisemærket for forbrugerne.
Projektet forventes at bidrage til en vækst i omsætning af økologi i 2022 på estimeret 20% i foodservice-branchen, (offentliggøres ca. 1. oktober 2023 af Danmarks Statistik). Projektet forventes at bidrage til vækst i antallet af bronzespisemærker på 10 %, generelt på landsplan. Projektet forventes at bidrage til en vækst i antallet at bronzespisemærker i Region Nordjylland på 15% ."
2. Økologi – fælles om et bæredygtigt fødevaresystem
Økologisk Landsforening
"Formålet er at fremme kendskabet til økologien og dens principper hos bevidste forbrugere, så økologi i stigende grad
opfattes som en del af løsningen på et fornyet og bæredygtigt fødevaresystem til fremtiden. Målet er at udvikle et stærkt
kommunikationsfundament for økologien, der kan imødekomme forbrugernes behov for viden og muligheder for at bidrage til et bæredygtigt fødevaresystem, samt at ruste medierne med viden og sparring på en grøn dagsorden, der er
kompleks og omskiftelig.
Aktiviteterne tager udgangspunkt i en metode for forandringskommunikation, der indebærer fire stadier; præsentation,
viden, holdning og handling. I 2021 arbejdede projektet ”Økologi – fire principper for bæredygtighed” med præsentation,
mens dette projekt bygger videre med viden, holdning og handling gennem følgende aktiviteter.
VIDEN: Fire kampagnespor med temaerne økologi og klima, økologi og dyrevelfærd, rene fødevarer og drikkevand samt
økologi og ressourcer. De fire temaer formidles nærværende for målgrupperne via podcasts, sociale medier, presseindsatser samt tryke og online medier.
HANDLING: Forbrugerseminar med oplæg og inspiration for eksterne og interne oplægsholdere samt udvikle og udbrede
nyhedsbrevet I Love Øko til flere bevidste forbrugere. Effekterne af det samlede projekt forventes at være: Podcast med
rækkevidde til 200.000 personer, kampagnespor med påvirkning af 350.000 personer, presseindsats i økologiske medier
med påvirkning af 400.000 personer samt påvirkning via festival/folkemøde, forbrugerseminar samt nyhedsbreve, som
alt sammen bidrager til at øge afsætningen af økologiske fødevarer."
3. Økologisk Høstmarked 2022
Økologisk Landsforening
"Formålet med Økologisk Høstmarked er at tilbyde nærværende oplevelser på de økologiske landbrug, der forplanter sig
hos forbrugerne og gennem øget viden og forståelse får værdierne bag den økologiske produktionsform fører til øget
økologisk efterspørgsel og afsætning. Målet er, at 50-60 økologiske gårde tilmelder sig som værter og ca. 40.000 gæster
deltager i Økologisk Høstmarked 2022 og får oplevelser, der går ind under huden og motiverer til at træffe det økologiske
valg i indkøbssituationen.
Gennem følgende aktiviteter genetableres Økologisk Høstmarked og relationen mellem land og by styrkes:
Forberedelse og planlægning, Rekruttering af værter, Hjemmesiden Høstmarked.dk genskabes, Materialer udarbejdes
og gårdene klædes på, Markedsføring, Presse og Evaluering
Økologisk Høstmarked bidrager til, at danskerne i højere grad efterspørger økologiske fødevarer i detailhandlen, i kantinen, i skolen, på caféer, mv. og at det dermed baner vejen for, at forbrugere i højere grad vælger økologi i indkøbssituationen. Ligeledes bidrager Økologisk Høstmarked til et bedre ry og omdømme hos de økologiske landmænd, der qua pro-
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jektet viser stor imødekommenhed. Økologisk Høstmarked har ikke været holdt de sidste to år. Forbrugernes øgede interesse – bl.a. qua covid-19 – i udeoplevelser og ønske at købe lokale råvarer, både af hensyn til bæredygtighed, men
også for at støtte de lokale producenter og butikker, skaber et momentum og en efterspørgsel efter det som Økologisk
Høstmarked tilbyder, netop oplevelser ude og på gården og med et fokus på de lokale råvarer. Derfor er det igen tid til at
prioritere Økologisk Høstmarked. "
4. Økologi på efterskoler
Økologisk Landsforening
"Projektets formål er at styrke afsætningen af økologiske føde- og drikkevarer på efterskoler. Efterskolerne optager hvert
år ca. 30.000 elever, som i løbet af opholdet er i køkkenet med efterskolernes køkkenpersonale, dvs. på den ene side
har vi eleverne, som har taget valget om en dannelsesproces og på den anden side har vi køkkenerne som samlet køber
ind for ca. 1.000.000 kr. dagligt.
Projektets aktiviteter indebærer:
Temamøder med fokus på afsætning af økologiske, retfærdige varer til efterskoler. Indsatsen vil engagere cirka 1500
elever og 30 køkkenmedarbejdere på 10 danske efterskoler gennem oplysende og handlingsanvisende temamøder om
økologi og retfærdighed og dermed mobilisere både elever og køkkenpersonale til at gennemføre konkrete handlinger ift.
et øget økologisk forbrug.
Vidensspredning og formidling - efterskoler som frontløber for økologien. I projektperioden afholdes oplæg, inspirationsfortællinger målrettet hele efterskoleverdenen i sammenhænge, hvor efterskoler samles. Dette i form af deltagelse i fx
regionsmøder for efterskoler. Kommunikationsindsatsen består af udvikling, planlægning, tryk og distribution af et inspirationsmagasin målrettet køkkenansatte, lærere og forstandere på efterskoler.
Projektet bidrager til at skabe en vækst i 2022 på anslået 20% i foodservicebranchen (offentliggøres ca. 1. oktober 2023
af Danmarks Statistik). Projektet vil spille en rolle i den fortsatte økologiske vækst i hele foodservicebranchen. Dermed vil
de langsigtede effekter af projektet være at den økologiske produktionsform og de økologiske værdier bliver attraktiv for
kommende generationer."
5. Flere økologiske værdipositioner i hjemmemarkedet
Økologisk Landsforening
"Formålet er at styrke afsætningen af økologiske fødevarer gennem øget viden hos både virksomheder og detailkæder
om udvikling af og positionering i det økologiske marked. Målet er at formidle viden om udviklingspotentialet i at arbejde
med flere værdipositioner i det økologiske marked – både til detailkæder, grossister og til de økologiske virksomheder.
Projektet består af følgende aktiviteter:
Opdatering af rapport med best practice eksempler på, hvor økologien har udviklet flere værdipositioner – herunder inddragelse af flere og nye bæredygtighedsvinkler. Film med best practice eksempler – til understøttelse af markedsindsatsen på seminarer og kædemøder samt brug på sociale medier og hjemmeside. Møder med 6-8 detailhandlere og/eller
grossister. Workshop med økologiske virksomheder med 25-30 deltagere. Formidling af resultater via en kommunikationsindsats overfor fagpresse og via sociale medier.
Projektet forventes at bidrage med at skabe et generelt kvalitetsløft og en større mangfoldighed i sortimentsudbuddet af
økologiske fødevarer til glæde for landmænd, virksomheder, detailhandlen og grossister. Ligeledes bidrager projektet
med at skabe vækst og øge omsætningen af økologiske fødevarer i detailhandlen, hvilket er med til at fastholde og udbygge Danmarks internationale førerposition og bidrager til regeringens mål om at fordoble det økologiske marked frem
mod 2030."
6. Hjælp de vilde bier! Vælg økologi
Økologisk Landsforening
"Projektets formål er at bidrage til en øget omsætning af økologiske fødevarer i Danmark på 5% i 2022. Målet opnås ved
at give forbrugerne viden om, at de vilde bier er truede og, at den økologiske produktion uden brug af syntetiske pesticider giver bedre levevilkår til de vilde bestøvere. Kombinationen af information, der kalder på handling, og handlingsanvisende information forventes at være købsmotiverende for målgruppen, som er danskere, der køber økologi af og til.
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Kampagnen vil indeholde nedenstående elementer, der skal skabe opmærksomhed, kvalificeret kendskab, involvering
og præference:
1. Kampagne på de sociale medier
2. Uddeling af 50.000 små poser med blomsterfrø og information
3. Presseindsats
Indsatsen på de sociale medier skal sikre, at projektets budskab når bredt ud. De sociale medier er også valgt fordi disse
giver mulighed for involvering af og interaktion med målgruppen. Det udarbejdede content vil både tale til hjerte og
hjerne. Poserne med blomsterfrø vil fungere som medie for kampagnens budskab, mens blomsterfrøene vil fungere som
en involverende aktivitet, hvor forbrugerne selv kan så blomster i haven eller altankassen. Blomsterne i haven eller i altankassen vil sikre, at budskabet er top of mind gennem hele sommeren.
Til at skabe kvalificeret kendskab til kampagnens budskaber vil projektet indeholde en presseindsats.Det forventes, at 1
mio. danskere ser kampagnen i gennemsnit 3 gange. Projektets effekt måles ved en pre- og postmåling af, hvor mange
danskere, der er enige i, at beskyttelse af vores biodiversitet er et væsentligt motiv for valg af økologiske fødevarer. Målsætningen er, at andelen er steget med 3 procentpoint. Projektet har størst effekt på kort sigt, hvor kampagnens budskaber vil være top of mind, men det forventes også, at projektet har en effekt på længere sigt, da undersøgelser viser, at
når først et købsmotiv er etableret hos forbrugeren, vil det ikke forsvinde. "
7. Økobaby – Den første skemad
Økologisk Landsforening
"Formålet med dette projekt er at bidrage til en øget afsætning på økologiske fødevarer på 5% i 2022. Dette nås via et
hæfte og et webunivers, hvor stærke argumenter om køb af økologi, formidles til målgruppen gennem information og
inspiration til den første skemad.
Der er to aktiviteter i indeværende projekt: 1) Udvikling og uddeling af et hæfte om barnets første skemad 2) Udvikling af
underside på iloveoko.dk med information og opskrifter til den allerførste skemad. Aktiviteterne vil blive suppleret af annoncering på relevante medier, således at målgruppen får kendskab til såvel hæfte, som webside og budskaber.
Projektets effekter forventes på kort sigt at være et bidrag til en øget afsætning af økologiske fødevarer i detailhandlen i
2022 på 5%. Endvidere er det forventningen på længere sigt, at der vil være rekrutteret flere økologiske forbrugere, som
køber mere og mere økologi samt at børnene til disse forældre, ser økologien som det naturlige valg, når de selv skal til
at handle. "
8. Foodservice – øget afsætning af økologi til fremtidens fødevaremarked
Landbrug & Fødevarer F.m.b.A
"FORMÅL: At styrke de økologiske producenters afsætning i foodservice. Især i en tid, hvor foodservice er udfordret som
følge af Covid-19, er det vigtigt at sikre, at økologien ikke fravælges som følge af større omkostningsfokus. Foodservice
er fortsat fremtidens vækstmarked, og med denne store indsats aktiveres både den private og den offentlige del af foodservice med skræddersyet inspiration. Via ny viden, de 17 verdensmål samt eksisterende/nye ambassadører, udvikles
økologien, og der inspireres til øget fokus på økologi.
MÅL: At understøtte væksten i foodservice og øge økologi-andelen hos grossister, kantiner, hoteller, restauranter, cafeer
og i offentlige køkkener – og dermed styrke de økologiske producenters afsætning.
ARBEJDSPAKKE: INSPIRATIONSINDSATS: ØKOLOGI I DE STØRRE KØKKENER: Til grossister og kantiner: To store
segmenter i foodservice inspireres til mere økologi gennem masterclasses.
ARBEJDSPAKKE: INSPIRATIONSINDSATS: HORECA – TONEANGIVENDE ØKO KOKKE: Restaurationsbranchen
inspireres gennem indflydelsesrige øko-ambassadører via Best Practice cases.
ARBEJDSPAKKE: HVERDAGSØKOLOGI – DET HURTIGE MÅLTID SOM ØKO-VÆKSTLOKOMOTIV: Der indtages
flere og flere måltider som takeaway eller på farten – men det halter med økologien.
ARBEJDSPAKKE: CO-CREATION: SAMMEN OM FREMTIDENS ØKOLOGI: Foodserviceaktørerne indrages til sammen
at fremtidssikre økologien som fokuspunkt i foodservice.
EFFEKTER: Projektet bidrager til en forventet vækst på 15-20 % i antallet af De Økologiske Spisemærker samt en øget
andel af økologi i grossistledet på 10-15 %. Andelen af økologi i enkeltkategorier øges, og økologien gøres mere synlig i
HoReCa samt iscenesættes som et grundlæggende konkurrenceparameter."
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9. Book en mark – matchmaking i hele landet
Landbrug & Fødevarer F.m.b.A
"FORMÅL: At skabe direkte afsætning for økologiske producenter – både inden for planteriget og dyreriget. Indsatsen
skaber rammen for, at producenter og aftagere starter samarbejde, der munder ud i konkrete aftaler om afsætning af
økologiske råvarer inkl. restpartier, nicheproduktioner og overskudslagre. MÅL: At 500+ aktører møder hinanden, og at
der landes minimum 40 aftaler om direkte afsætning – mellem økologiske producenter og aktører fra det aftagende led:
forarbejdnings-industrien, dagligvarehandlen, grossister og resten af foodservice.
ARBEJDSPAKKE 1: KORTLÆGNING & MATCHMAKING: Økologiske producenter og potentielle aftagere inviteres til
forløbet, der handler om direkte afsætning. Begge parter interviewes og ud fra en analyse af præferencer/ønsker starter
projektets store matchmaking-proces.
ARBEJDSPAKKE 2: BOOK EN MARK: Med et klart ønske om afsætning/forretning mødes økologiske plante-producenter samt producenter inden for kød, mejeri og afledte produktionsformer med aftagere fra forarbejdnings-industrien/dagligvarehandlen/foodservice. Det sker på 5 x store ’Book en mark’ arrangementer fordelt i landets fem regioner.
ARBEJDSPAKKE 3: AFSÆTNINGSANALYSE + KOMMUNIKATION: Data fra de mange hundrede deltagere på ovenstående arrangementer analyseres for at belyse potentialet for øget økologisk afsætning. Arbejdspakken rummer desuden en massiv national kommunikationsindsats.
EFFEKTER: Indsatsen vil styrke samarbejde på tværs af værdikæden og dermed stimulere afsætning. Helt
konkret vil ’Book en mark’ medføre, at 500+ aktører mødes, og at 40 økologiske producenter vil indgå aftale med aftagere. Aftalerne vil inden for tre år give 20 % vækst i de pågældende producenters omsætning. "
10. Økoløft af ost
Landbrug & Fødevarer F.m.b.A
"FORMÅL: Ost indgår i stigende grad som en integreret del på den grønne tallerken, men der er et efterslæb i salget.
Oplysning om kvaliteterne i økologisk ost om dyrevelfærd, biodiversitet, smags- og spisemæssige kvaliteter øget synlighed, er en dokumenteret vej til øget afsætning. Formålet med projektet er at skabe en forbedret markedsposition for økologisk ost via øget kendskab til kvaliteter samt nye anvendelsesmuligheder.
AKTIVITETER: ’Økoløftet’ for ost sigter gennem målrettet dialog og buy-in fra nøglepersoner i detail og foodservice at
klæde branchen på til at revitalisere den økologiske ostekategori.
AP1: ’Økoløftet’- økologisk ost i Detail I samarbejde med kæderne afdækkes barrierer og potentialer for økologisk ost i
eksisterende og nye værdikæder, og der udvikles en Business Case, der viser værdien ved at øget synligheden af økologisk ost og kommunikationen omkring smag, økologi, dyrevelfærd etc.
AP2: Årets Ret med Økologisk Ost iscenesætter økoosten så de særlige kvaliteter bliver alment kendt hos HoReCa segmentet - og samtidig fungerer konkurrencen som gastronomisk spydspids for økologisk ost som hovedrolleindehaver på
tallerkenen og med afledt effekt ud til resten af foodservice og forbrugersegmentet.
AP3: ’Økoløftet’ – økologisk ost i Foodservice Baseret på indsigter fra AP1, Udvikles og afholdels 1-økooste masterclass
med 50+ deltagere med fokus på lokalitet, bæredygtighed, sæson, kvalitet, smag og historiefortælling omkring artsrigdommen af økologiske oste.
EFFEKT: projektet vil styrke afsætningen af økologisk ost ved at bidrage til en forbedring af kategoriens synlighed og
opfattede værdi gennem kommunikation til og med markedet - til detailhandel og foodservicesektoren."
11. Sofari 2022 – Mere øko-gris i indkøbskurven
Landbrug & Fødevarer F.m.b.A
Formålet med Sofari er at stimulere den langsigtede efterspørgsel efter økologisk grisekød i detailhandlen og dermed
bidrage til at øge øko-grisens markedsandel. Med en øget bevidsthed hos mange forbrugere om at spise mindre, men
bedre kød; og et forventet øget fokus på dyrevelfærd blandt politikere og befolkning, åbner der sig et vindue for det økologiske grisekød til at positionere sig som kød, der stammer fra dyr, der er opdrættet med høj dyrevelfærd og under hensyntagen til øvrige bæredygtighedsparametre som natur, miljø og biodiversitet.
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Sofari 2022 består at to dele: 1) en bred informationsindsats på de sociale medier om, hvordan de økologiske grise lever.
Her foldes centrale emner som dyrevelfærden i den økologiske griseproduktion, biodiversitet og økologiens øvrige værdier ud i billeder, historier og film og bliver hermed gjort konkrete og nærværende for forbrugerne. Der køres 3 kampagne
perioder a 2 mdr. Foråret 2022, Sensommer 2022 samt et par uger op til jul. Aktiviteterne i (1) bruges også som markedsføring og optakt til, at forbrugerne søndag den 22. maj 2022 kan komme ud på økologiske grisegårde og ved selvsyn opleve de kvaliteter, der knytter sig til det økologiske griseliv. 2) På selve Sofari-dagen får danskerne mulighed for at
komme tæt på de økologiske grise og gennem aktiviteter og i dialog med landmanden får de et unikt indblik i, hvad man
får for pengene, hvis man køber økologisk gris. Det er med til at give forbrugerne en forståelse for forskellen mellem konventionelt og økologisk produceret grisekød og den tilhørende prisforskel, når der skal vælges kød i køledisken.
Projektet eksponerer gennem pressen de økologiske grise. Baseret på erfaringer fra 2019 og 2021 forventes projektet at
genere 110-120 omtaler i lokal, regionale/landsdækkende aviser, Samt indslag i radio og tv, 8-10.000 danskere forventes
at besøge de økologiske gårde og 2.500.000 forventes at se opslag/film om de økologiske grise på de sociale medier.
12. På tur i økologien – en podcastserie i 8 episoder om økologiske landbrug – fortalt af økologer
Landbrug & Fødevarer F.m.b.A
Projektets formål er at stimulere den fortsatte vækst i det økologiske forbrug ved at formidle økologiens bidrag til en bæredygtig fødevareproduktion. Dette gøres i en podcastserie i 8 episoder á 20-30 min. varighed. Serien giver forbrugerne
en oplevelsesbaseret indsigt i de værdier og principper økologien bygger på, menneskerne bag den økologiske produktion og den udviklingsrejse økologien er på i disse år.
Gennem landmandsfortællinger formidles økologiens værdier/principper og landmandens virketrang for at udvikle den
økologiske produktion. Podcastserien udvikles i samarbejde med firmaet Kontekst & Lyd, der har speciale i produktion af
podcasts for organisationer og virksomheder. Serien produceres som en feature-baseret monteret podcast, som sammensættes af interview, reportage, lyd-design og speak-elementer. Serien optages ude hos de medvirkende økologiske
landmænd og giver lytteren følelsen af at være med en tur på landet. Der udvikles et koncept for serien, som danner
ramme for seriens afsnit. Økologiens grundlæggende principper om sundhed, retfærdighed, økologi og forsigtighed anskueliggøres gennem forskellige konkrete emner som fx: særlige tiltag for øget dyrevelfærd, indsatser for øget jordfrugtbarhed, initiativer til gavn for biodiversiteten, konkrete tiltag til at øge bedriftens klima- og bæredygtighedsperformance
mv. Serien gøres tilgængelig i de podcast-bibliotekter, hvor folk sædvanligvis finder deres podcasts, fx Apple Podcast,
Spotify, Google Podcast m.fl. Der laves en solid PR- og presseindsats for at gøre serien kendt.
Podcastserien bidrager til at give forbrugerne indblik i, hvordan økologien samlet set leverer på mange af FN’s bæredygtighedsmål. Samtidigt får forbrugerne indblik i det engagement og den drivkraft, de økologiske landmænd lægger for dagen for at producere fødevarer under særlig hensyntagen til natur, miljø og velfærd for husdyr. Alt sammen indsigter som
vil bidrage til, at forbrugerne, oftere end tilfældet er i dag, vil købe økologiske fødevarer og dermed vil serien bidrage til
en øget efterspørgslen efter økologiske fødevarer.
13. Next generation økologi i ny digital skoletjeneste
Landbrug & Fødevarer F.m.b.A
"Formålet er at formidle økologiens bidrag til fremtidens bæredygtige fødevareproduktion til grundskolens ældste klassetrin på Landbrug & Fødevarers skoleportal skole.lf.dk. Målet er udvikling af digitale læremidler om den økologiske sektors
udvikling af bæredygtig økologisk produktion samt udvikling af koncept og materialer til online gårdbesøg hos økologiske
landmænd, der er frontløbere i udviklingen af den økologiske produktion. Materialerne formidles fra L&F’s skoletjeneste,
der gøres mere digital og temabaseret.
Projektet består af tre arbejdspakker:
AP1: Udvikling af læremidler om udviklingstemaer for den økologiske produktion, der er centrale i forhold til udvikling af
bæredygtig økologisk produktion. Materialerne vil tilsam-men udgøre et digitalt temaområde om økologi set i forhold til
fremtidens fødevareproduktion, men de vil også indgå i tværgående temaer for fødevareerhervet om fx teknologi og innovation, klima og bæredygtig fødeva-reproduktion. Emnerne bearbejdes pædagogisk og didaktisk og ledsages af medieklip, fotobibliotek til elev-brug, problemløsende opgaver, quiz til test af læring og værkstedsøvelser samt lærevejledninger.
AP2: Identikation af et korps af økologiske landmænd til at være værter ved online gårdbesøg. Landmændene repræsenterer samlet set den økologiske produktion - kvæg, gris, fjerkræ, planteavl, naturpleje. Et fællestræk for dem er, at de
er engagerede i udvikling af den økologiske produktion. Til at kvalificere elevernes møde med landmanden udvikles en
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introduktionsfilm fra hver bedrift samt fakta-ark og inspirationsark med betragtninger, der kan bruges i dialogen med
landmanden.
AP3: L&F Økologi har i perioden 2014-2018 udviklet læremidler om økologi til grundskolens forskellige klassetrin. 3 af
læremidlerne er ved at være udsolgte. De opdateres og genoptrykkes.
Effekter: Fremtidens forbrugere - vores børn - lærer om økologiens styrker og potentiale som en betydnings-fuld produktionsform, når det gælder fremtidens fødevareproduktion. Projektet vil stimulere den langsigtede efterspørgsel efter økologiske fødevarer og bidrage til, at fremtidens forbrugere vælger økologi, når de selv skal til at foretage indkøb."
14. Future Generation Økologi – fremtidens økologiambassadører
Landbrug & Fødevarer F.m.b.A
"FORMÅL: Future Generation Økologi (FGØ) skal gøre fremtidens fødevareprofessionelle bevidste om værdien i produktionen af økologiske fødevarer. Nuværende studerende og elever i fødevarebranchen skal være bevidste om kvalitet,
smag, produktionsmetoder og afsætningsforhold, så det bliver lettere for dem at træffe afsætningsfremmende beslutninger i fremtiden. Projektet har kørt i en årrække, og har særligt udmærket sig ved at skabe en unik indsigt hos deltagerne
om, hvordan de selv kan gribe arbejdet med økologiske produkter an i praksis. Derfor er FGØ et helt essentielt projekt
for fremtidens afsætning af økologiske fødevarer. MÅL: At fremme den økologiske produktion og afsætning ved at motivere fremtidens øko-ambassadører. Fokus er på indsigt i produktionsformer, forbrugertendenser og afsætningsfremme.
AKTIVITETER: Fremtidens beslutningstagere skal gennem aktiviteter og indsigter klædes på til at forstå og formidle økologi som bæredygtigt. Dette gøres konkret gennem tre arbejdspakker.
ARBEJDSPAKKE 1: TVÆRFAGLIG STUDIETUR FOR FREMTIDENS ØKO-AMBASSADØRER: Projektet fremviser bæredygtig og økologisk best practice for 10-15 fødevarestuderende. Herunder særlige øko-ildsjæle, innovative producenter, skovlandbrug, biogas og firstmovers!
ARBEJDSPAKKE 2: ØKOLOGISK MINI-KONFERENCE: 50-70 alumner modtager nyeste viden om trends og økologi.
Konferencen giver også konkrete værktøjer til deltagernes videre arbejde med økologi.
ARBEJDSPAKKE 3: MEDIEINDSATS MED ØKOLOGIEN I CENTRUM: Økologien formidles bredt i
relevante fagmedier og på online platforme, så der sikres stor rækkevidde af økologiske budskaber i målgruppen.
EFFEKTER: Projektet bidrager til økologisk vækst. Afsætningen af økologiske produkter øges og aftagere og producenter knyttes tættere sammen i fremtidssikringen af økologisk produktion og forbrug."
15. Server den - og red den!
Foreningen for ORIGENALER
"FORMÅL OG MÅL: Projekts formål er at skabe markedsdrevet bevaring af oprindelige danske sorter og racer gennem
etablering af en stabil og fælles afsætningskanal for relevante økologiske landmænd og fødevarevirksomheder. Projektets mål er at implementere det rent økologiske fødevarekoncept ORIGENAL som niche-koncept til foodservice i Dansk
Caters værdikæde.
AKTIVITETER: Projektet tager afsæt i råvarer og produkter fra Foreningen for ORGENALERS medlemmer – men projektet vil arbejde for at sætte flere sorter i produktion og løbende involvere nye avlere. Projektets aktiviteter har fokus på at
etablere en holdbar infrastruktur i hele Dansk Caters værdikæde og danne fundamentet for opskallering – på kort og lang
sigt. Opskallering er en forudsætning for økonomisk bæredygtighed i hele værdikæden. Projektets aktiviteter fokuser på
opskallering ift. mængder og råvarediversitet, organisering af (flere) producenter, salgsfremmende aktiviteter, der sikrer
afsætning til flere kantiner, restauranter og offentlige køkkener. Endelig vil projektet afklare, hvorvidt (og i givet fald hvordan) en del af den fremadrettede drift af ORIGENAL i Dansk Caters system skal køre igennem eksisterende salgsorganisationer såsom Friland og GASA Nord Grønt.
EFFEKTER: Med implementering af ORIGENAL som økologisk nichekoncept til foodservice vil arbejdet med at sikre
bevaringen af Danmarks fødevaregenetiske ressourcer løftes markant. Fra fragmenterende indsatser hos forskellige idealistiske avlere, der ikke nødvendigvis i dag afregnes til en merpris, vil der umiddelbart i forlængelse af projektets indsats
være skabt et aftræk i markedet, som både på den korte bane (umiddelbart i forlængelse af projektet) og lange bane (3-x
år) vil sikre bevaringen af flere og flere sorter og racer. Sorterne og racerne vil afregnes til en merpris svarende til 5-20%,
som er nødvendig for landmanden for at kunne opnå lige produktionsvilkår med de moderne dyr og planter."
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16. Økologi Fordi 2022
Forbrugerrådet Tænk
"Formålet med Økologi Fordi 2022 er, på jordnær og nærværende vis, at formidle de økologiske principper til unge mellem 18-25 år, som netop er flyttet hjemmefra og dermed i gang med at opbygge egen husholdning og forbrugervaner. De
unge skal inspireres til at købe flere økologiske varer og til at se økologi som en nødvendig del af et bæredygtigt fødevareforbrug samt have konkrete tips til, hvordan det kan lade sig gøre inden for deres økonomiske rammer. Målet er at nå
de unge digitalt gennem to vigtige digitale kanaler for unge, nemlig podcasts og Instagram. Disse to kanaler supplerer
hinanden perfekt, podcasts kan gå i dybden med et tema og inspirere via stærke og personlige økostemmer, mens Instagram kan levere en mangfoldighed af mindre elementer, der giver inspiration og konkrete tips til hverdagen.
Podcastserien Økologi Fordi vil i 2022 med ca. syv nye afsnit bygge videre på de podcastafsnit om økologi, som Forbrugerrådet Tænk udgav i 2021. Podcastserien vil bringe hele den økologiske produktionskæde tættere på forbrugeren og
give en række svar fra markante økostemmer på spørgsmålet ”Hvorfor økologi?”. Den løbende indsats på det sociale
medie Instagram vil skabe engagement og give konkrete tips til de unges hverdag, så de inspireres til at vælge økologi,
uden at deres budget derved brænder sammen. Samtidig vil indsatsen understøtte formidlingen af podcastafsnittene.
Forbrugerrådet Tænk har stor erfaring med at engagere unge via Instagram. Samlet set forventer vi mindst 400.000 visninger på Instagram. Effekten af projektet vil på længere sigt være et bidrag til større efterspørgsel på økologi. Forbrugerrådet Tænk er en troværdig og uafhængig stemme blandt forbrugerne, også de unge. Via en bred vifte af kommunikationskanaler har vi godt fat i forbrugerne, både de, der køber økologi og de, der ikke gør. Aktiviteterne i Økologi Fordi
2022 vil kunne understøtte Forbrugerrådet Tænks arbejde for et bæredygtigt fødevareforbrug."
17. Fremme af økologiske plantebaserede produkter i fødevaresektoren
Dansk Vegetarisk Forening
"Klimarådet peger på, at et centralt element i at hjælpe landbruget med at nå klimamålet bliver at øge indtaget af
plantebaserede fødevarer blandt danskerne, så der skabes en afsætningskanal for en øget produktion af disse i
landbruget. Kontaktfladen udbygges løbende, både proaktivt og organisk via henvendelser. Med de nye klimakostråd
lanceret i januar 2021 har vi oplevet flere anmodninger om sparring blandt alle projektets målgrupper om den grønne
trend og plantebaserede produkter, hvilket er en anledning til også at formidle budskabet om koblingen til økologi.
Formålet med projektet er at fastholde indsatsen for at fremme økologiske, vegetariske produkter i fødevaresektoren,
så økologiandelen blandt de plantebaserede produkter øges.
Projektet vil høre under det nyoprettede Plantebaseret Videnscenter, der er et partnerskab mellem Dansk Vegetarisk
Forening og Økologisk Landsforening og består af følgende aktiviteter:
- Øget forbrugerefterspørgsel
- Styrket afsætning i foodservicesektoren
- Øget udbud af økologiske plantebaserede fødevarer i supermarkeder
- Indsats overfor fødevareproducenter
Effekt: Projektet arbejder med ’push’ og ’pull’-strategier ved både at have fokus på afsætning (synlighed, forbrugere,
tilgængelighed) og produktion (virksomheder og foodservice). Projektet vil fremme den økologiske produktion og
afsætning af økologiske, vegetariske produkter til gavn for landmænd og fødevareindustri – ved at økologiske lokalt
dyrkede råvarer integreres i produktudvikling og afsætning."
18. Bonden, Kokken og Fødevarevirksomheden(BKV) – afsætning af fremtidens økologi i Nordjylland
Halkær Kro & Kulturhus
"Projektets står på skuldrene af BKV 21, og har til formål er at skabe et fremtidsbillede af konkrete muligheder for nordjyske øko-produkter. For at nordjyske landmænd, køkkener og afsætningsled har noget at blive inspireret af, og sætte pejlemærker efter. Målet er at vi ved at bringe fagfolk sammen på tværs.skaber et fremtidsbillede af den nordjyske økologi.
Aktiviteter: 3 temadage:
Start up - Hvad rykker Nordjysk Øko-afsætning de næste 10 år
Nye tendenser på markedet
Temadag om vegetabilske proteiner i en Nordjysk kontekst
Dyrkning, forarbejdning, afsætning og tilberedning
Temadag om Regenerativ Dyrkning – kan denne dyrkningsform skabe nye indtjeningskilder
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Teori og praksis for mere biodiversitet, bedre produkter og mere specialiseret produktion af højværdiafgrøder
Målgruppen er tidligere deltagere, samt centrale aktører fra alle led i værdikæden
Workshops med praksiseksempler - Generel udvikling og markedsmodning af 3 lokale iværksættere
Udvikling af Convinience-retter på baggrund af nordjysk ”overskuds”produktion
Økologisk babymad i en sund og ernæringsrigtig udgave er en mangelvare
Fra Bonde til Kunde – i Nordjylland
Hvordan realiseres den specialiserede og forfinede grønsagsproducent sine visioner om lokal produktion til lokale aftagere.
Temadag
Kan Crowdfunding bruges som markedsføring og community-skaber ?
Event
MiniWorkshop på Madens Folkemøde 2022 – med udgangspunkt i BKV-ideerne fra Halkær
Effekter vil bl.a. være større bevidsthed og kendskab til pejlemærker for fremtidens økologi i Nordjylland. 3 økologiske
iværksættere vil komme fra land, og der vil i deres proces blive opsamlet skalerbar praksisviden Værdien og udfordringer
ved brug af crowdfunding vil blive belyst Via ”optræden” på Madens Folkemøde 2022 vil BKV-ideerne fra Halkær, blive
præsenteret for et større publikum."
19. I marken med fremtidens forbrugere
Øens Have
"Formål og mål: Vores formål er at tilbyde skoleklasser praktisk undervisning i økologisk, regenerativ grøntsagsdyrkning.
Vi vil give de unge mulighed for at opleve på egen krop, at det at dyrke økologisk og regenerativt handler om langt mere
end blot fravalget af pesticider og kunstgødning. Ved at mærke markens kontrast til den hektiske by, observere og interagerer med det liv, der omgiver os i marken, vil vi invitere eleverne på et afbræk fra dagligdagens skærmtid og hurtige
tempo. Vores mål er at inspirere til oplyst forbrug, samt til et uddannelsesvalg rettet mod de praktiske fag i fødevarebranchen.
Projektet kan opdeles i nedenstående 4 arbejdspakker med dertilhørende aktiviteter:
- Forberedelse og udvikling af undervisningsmateriale, Kontakt til skoler, indgåelse af aftlaer, fysik forberedelse
- Afholdelse - beskrivelse af et standard undervisningsforløb (i alt 34 forløb), Modtagelse og introduktion til Øens Have,
Praktisk arbjede i marken, Høst og tilberedning af frokost, Afslutningsdebat og perspektiviering – hvad har vi lært og
hvordan kan det bruges i hverdagen?
- Afholdelse af middage for forældre og lærere (I alt 4 middage) Med 4 udvalgte skoler, vil vi organisere middage i løbet
af sæsonen. Her skal eleverne, med vores hjælp, omdanne grøntsager fra lokale producenter til et lækkert måltid for familie og venner.
Evaluering: Hver besøg afsluttes med et spørgeskema. Til sidst omsættes alt data til en samlet rapport der offentligøres
til inspiration for lignende projekter i hele landet
Effekter: Undvisning for ca. 1000 elever i løbet af vækstsæsonen 2022 og middage for ca. 240 forældre, søskende og
lærere. Over 50 % af de deltagende vil efterfølgende have mere fokus på økologi i hverdagen og når familen handler.
10 % vil overveje en praktisk uddannelse indenfor fødevareerhvervene. Projektet bliver et pionerprojekt, der kan bruges
som case og argument for etablering bylandbrug med undervisning i hele landet."
20. Markedsføring af Dansk Økologisk Havtorn fra Oversøgård og den fremtidige afsætningsstrategi
Landbruget Oversøgård v/HC Bisschop Mogensen
"Formålet er at øge viden om danskproduceret havtorn hos den danske forbruger og hos restauranter samt kantiner.
Med en potentiel produktion på 10-20 tons havtornbær årligt hos Oversøgård Havtorn, er målet at afsætningen
øges markant med en klar, lødig, og professionel markedsføring på 3 felter:
1: Hjemmeside. En færdig hjemmeside i april 2022, således at den står klar til Påsken og Pinsen 2022 samt sommerevents kan præsenteres inden høsten i august.
2. Besøgsgård. Det planlægges at have besøgsevents 1 gang månedligt fra april til august med gæstekok eller lignende
foredrag. Lørdagsåbent i juli og august fra kl. 10.00 til 14.00. Høstbesøg, rundvisning og salg lørdage kl. 10.00 til 14.00 i
september.
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3. Markedsudvikling: Udvikling af en afsætningsstrategi og markedsføringsplan for Oversågård økologisk havtorn.
Effekter på kortsigt: Effekten af alle 3 indsatser skal sikre afsætning og salg af Oversøgårds fremtidige produktion af
Dansk Økologisk Havtorn i den forventede produktion på 10-20 tons årligt. Desuden at indsatsen på alle 3 områder kan
forhøje prisen til 80 kr./kg. og dermed sikre en sundere økonomi og fastholdelse af et godt og vigtigt bærprodukt af dansk
oprindelse.
21. Flere biodynamiske produkter - tætter på kunderne
Foreningen for Biodynamisk Jordbrug
"Formålet med projektets aktiviteter er at styrke kontakten mellem biodynamiske avlere/virksomheder og forbrugerne –
med særligt fokus på potentielt nye kunder, dvs. forbrugere med præference for produkter, der er godkendte efter regler
for f.eks. økologi, fair trade og dyrevelfærd. De biodynamiske produkter, og informationer om hvordan de dyrkes og forarbejdes, skal gøres mere synlige og lettere tilgængelige. Målet er at fremme afsætningen af biodynamiske Demeter-godkendte fødevarer via både detailhandel, nethandel, til den gastronomiske branche og direkte salg til forbrugerne via gårdbutikker, torvesalg, messer og lignende.
Som aktiviteter med fokus på salgsfremme vil vi i projektet optimere de fysiske informationer om biodynamiske principper, metoder og kvaliteter, dels i form af nye skilte, bannere og foldere, dels i form af oplæg i foreninger og på kongresser, foredrag på faglige møder og deltagelse på madmesser, gastronomiske arrangementer og i butikker. Desuden via
en aktiv anvendelse af Instagram og facebook til informationer om produkter, dyrkningsmetoder, forsøgs- og forskningsresultater samt om arrangementer. Vi vil lave podcasts om forskellige aspekter af biodynamisk dyrkning og fødevarekvalitet som supplement til foreningen mange videofilm om biodynamiske emner. Vi vil formidle besøg på biodynamiske jordbrug for forbrugere og gastronomiske fagfolk.
Med projektets aktiviteter forventer vi at styrke kendskabet til de biodynamiske metoder og kvaliteter markant blandt kvalitetsinteresserede forbrugere, både private og i den gastronomiske branche, og dermed øge afsætningen af biodynamiske Demeter-produkter. En særlig vigtig effekt af projektet vil være et øget kendskabet til Demeter-mærket som en garanti for biodynamiske produkter, der lever op til de mere krævende regler for dyrkning, forarbejdning og mærkning. "
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Puljen: Viden & Kompetencer
1. Biodynamiske omlægnings– og fastholdelsestjek og udviklingsmøder
Innovationscenter for Økologisk Landbrug
Projektets formål er at sikre beslutningsgrundlag og kompetenceniveau hos landmænd, der planlægger at lægge om til
økologi, eller som allerede er omlagt og gerne vil videreudvikle deres økologiske bedrifter. Målet er at opnå dette gennem
tilbud om omlægningstjek, fastholdelses- og udviklingstjek, biodiversitetstjek, lokale informationsmøder, netværksmøder
og landsdækkende temamøder for nyere økologer.
Projektet vil bidrage til gennemførelse af omlægningstjek hos interesserede konventionelle landmænd; derudover vil der
blive tilbudt gennemførelse af fastholdelses- og udviklingstjek, hvor der er fokus på eksisterende økologiske jordbrug med
behov for en produktionsmæssig og/eller økonomisk gennemgang. I 2022 vil der være fokus på udfasningen af konventionel husdyrgødning. Der udbydes Biodiversitetstjek som en del af Bæredygtighedspuljen med fokus på at øge biodiversiteten med udgangspunkt i naturtyper på landbruget. Endelig skal projektet gøre det muligt at tilbyde lokale informationsmøder og netværksaktiviteter for gruppen af interesserede og nyere økologiske landmænd. De landmænd, der indenfor de
seneste år har omlagt til økologisk drift, vil gennem projektet få tilbud om at deltage i et fagligt netværk sammen med andre, nyere økologiske landmænd. Der er et behov for, at nye økologiske landmænd får en forståelse af de økologiske principper. Vi vil med udbud af temamøder på landsplan sikre den nødvendige kompetenceopbygning.
Effekten vil være, at omkring 50 % af de landbrug, der modtager et omlægningstjek, lægger om til økologi. Derudover er
der en effekt af at tilbyde fastholdelses- og udviklingstjek. Endelig forventes effekten af de gennemførte informationsmøder
med henholdsvis generel viden og specifik viden om økologiske udfordringer for økologiske landmænd at øge det generelle kompetenceniveau.
2. Biodynamiske omlægnings– og fastholdelsestjek og udviklingsmøder
Foreningen for Biodynamisk Jordbrug
Formålet med projektet er at
o Styrke og udvikle, både kvantitativt og kvalitativt, arealet af og driften på økologiske og biodynamiske landbrug og forebygge tilbagelægning
o Fastholde og stimulere nuværende biodynamiske landmænds motivation til at udvikle deres dyrkningspraksis mod stadigt højere helhedsorienterede, biodynamiske målsætninger
o Styrke bedriftens udvikling i forhold til klima, jordfrugtbarhed, biodiversitet, bæredygtighed og sociale relationer
Det biodynamiske jordbrug i DK er kvantitativt beskedent i forhold til det økologiske, men er kvalitativt vigtigt som inspirationskilde for mange økologer, der ønsker at udvikle deres bedrift i en helhedsorienteret retning med fokus på jordens frugtbarhed, robuste afgrøder, biodynamisk forædlet såsæd, afbalanceret dyrehold, biodiversitet og socialt engagement. Her er
de biodynamiske omlægningstjek vigtige for den faglige og personlige information og beslutning. Projektet omfatter også
fastholdelses- og udviklingstjek for biodynamikere, der vil udvikle deres bedrift endnu mere i retning af de biodynamiske
principper for regenerative metoder, i dette projekt med særlig vægt på biodiversitet, jordfrugtbarhed, kulstofopbygning,
klimaaspekter og tekniske løsninger til biodynamiske metoder. Disse tjek vil foregå som gruppemøder med grupper á 3-4
landmænd, der mødes min. 3 gange.
Vi forventer, at min 35% af de landmænd, der får et omlægningstjek, lægger om inden for 2 år.
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Pulje – Køkkenomstilling
1. Økologi og madglæde til hverdag – bæredygtig omstilling i seks kommuner
Meyers Madhus
Der gennemføres kompetenceudvikling af køkkenpersonale og tilknyttede medarbejdere i køkkener i daginstitutioner og
plejehjem.
2. Køkkenomlægning Holbæk Kommune
Økologisk Landsforening
Der gennemføres kompetenceudvikling af køkkenpersonale og tilknyttede medarbejdere i køkkener i børnehaver, rådhuskantine og centralkøkken.
3. Køkkenomlægning Samsø Kommune
Økologisk Landsforening
Der gennemføres kompetenceudvikling af køkkenpersonale og tilknyttede medarbejdere i køkkener i børnehaver, rådhuskantine og centralkøkken.
4. Fra sølv til guld – De sidste svære skridt
Region Hovedstaden
Der gennemføres kompetenceudvikling af køkkenpersonale og tilknyttede medarbejdere i køkkener på hospitaler og regionsgårdens kantine.
5. Grøn gejst i professionelle køkkener
Madkulturen
Der gennemføres kompetenceudvikling af køkkenpersonale og tilknyttede medarbejdere i køkkener på dagsinstitutioner,
skoler, plejehjem, forlystelsespark, hotel og restauranter
6. Bæredygtig velsmag på arbejdspladsen – økologisk omstilling i 85 kantiner
Meyers Kantiner
Der gennemføres kompetenceudvikling af køkkenpersonale og tilknyttede medarbejdere i Meyers kantinekøkkener.
7. Fra fælles mål til fælles handling
Erhvervsakademi MidtVest
Der gennemføres kompetenceudvikling af køkkenpersonale og tilknyttede medarbejdere i køkkener på hoteller, restauranter o.l.
8. Mere økologi – mindre madspild, i køkkenerne på plejecentrene i Frederiksberg Kommune
Frederiksberg Kommune
Der gennemføres kompetenceudvikling af køkkenpersonale og tilknyttede medarbejdere i køkkener på plejecentre.
9. Grøn omstilling i Skanderborgs offentlige køkkener
Skanderborg Kommune
Der gennemføres kompetenceudvikling af køkkenpersonale og tilknyttede medarbejdere i køkkener i ældrepleje, skoler,
døgn- og dagsinstitutioner og dagpleje.
10. Kompetenceudvikling af medarbejdere i Region Midtjyllands hospitalskøkkener
Region Midtjylland
Der gennemføres kompetenceudvikling af køkkenpersonale og tilknyttede medarbejdere i hospitalskøkkener.
11. Omlægning til økologisk madproduktion med mindre madspild i plejehjemskøkkener i Helsingør kommune
Helsingør Kommune
Der gennemføres kompetenceudvikling af køkkenpersonale og tilknyttede medarbejdere i plejehjemskøkkener.
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12. Tilbage til rødderne
Teaterhøjskolen Rødkilde
Der gennemføres kompetenceudvikling af køkkenpersonale og tilknyttede medarbejdere i højskolens køkken.
13. Fokus på økologi til småtspisende i Fredericia
Fredericia Kommune
Der gennemføres kompetenceudvikling af køkkenpersonale og tilknyttede medarbejdere i plejehjemskøkkener.
14. Mere økologi og mindre madspild på ældrecentre på Vestegnen
Brøndby Kommune
Der gennemføres kompetenceudvikling af køkkenpersonale og tilknyttede medarbejdere i ældrecentres køkkener.
15. Kompetenceudvikling til bæredygtig køkkendrift på Verdensmålpræmisser
Randers Kommune
Der gennemføres kompetenceudvikling af køkkenpersonale og tilknyttede medarbejdere i køkkener på omsorgsområdet.
16. Grøn basis grunduddannelse for køkkenfaglige medarbejdere hos Jespers Torvekøkken
Jespers Torvekøkken
Der gennemføres kompetenceudvikling af køkkenpersonale og tilknyttede medarbejdere i torvekøkkenet.
17. Bæredygtighed i køkkenet - den grønne tråd i madoplevelsen
EUC Nordvest Nordic Food College
Der gennemføres kompetenceudvikling af køkkenpersonale og tilknyttede medarbejdere i skolens køkken.
18. Fredensborg kommune - Mere økologi og grøn omstilling i kantinen
Fredensborg Kommune
Der gennemføres kompetenceudvikling af køkkenpersonale og tilknyttede medarbejdere i rådhuskantinens køkken.
19. Forøgelse af økologiprocent gennem klimavenlig mad samt bedre udnyttelse af råvarerne.
Frederiksberg Forsyning
Der gennemføres kompetenceudvikling af køkkenpersonale og tilknyttede medarbejdere i forsyningens kantine.
20. Køkkenomstilling til øget økologiprocent
Odder Kommune
Der gennemføres kompetenceudvikling af køkkenpersonale og tilknyttede medarbejdere i plejecentres køkkener.
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Pulje – Plantebasede fødevarer
1. Grøn forretning: Planterne kommer
Økologisk Landsforening
"Projektets formål er at bidrage til øget afsætning af økologiske plantebaserede fødevarer og dermed styrke grøn forretning hos producenter og aftagere. Det indebærer tre store fysiske indsatser i Jylland, på Fyn og på Sjælland samt en
massiv kommunikation, der favner både planterigets producenter og aftagere. På den måde udvikles markedet for økologiske planter og afsætning stimuleres. ’Grøn forretning: Planterne kommer’ bidrager til at sætte turbo på afsætning af
den økologiske planteproduktion. Projektet omfatter 3 arbejdspakker, der vil favne og fremvise bredden af økologiske
plante-afgrøder:
ARBEJDSPAKKE: PLANTERNE KOMMER (ØST & VEST)
Den første og største arbejdspakker samler landets økologiske planteproducenter og -aftagere til to store faglige not-tomiss afsætningsarrangementer med i alt 300-350 deltagere. Det første arrangement foregår på Fyn og det næste finder
sted i den nordlige del af Jylland.
ARBEJDSPAKKE 2:: KOMMUNIKATION/KAMPAGNE: ØKOLOGIEN & PLANTERNE
Hele landet skal vide hvor rige vi er på lokalt-producerede økologiske afgrøder og plantebaserede fødevarer. I denne
arbejdspakke sættes målrettet ind for at synliggøre feltet af økologiske producenter og virksomheder – og ikke mindst det
brede udvalg af afgrøder og plantebaserede produkter, der har rødder i dansk muld.
Indsatsen vil bidrage til at styrke de økologiske plante-producenters samarbejde med resten af værdikæden og bidrage
til at øge producenternes afsætning med 10%. Projektet vil medføre, at op mod 350 aktører møder hinanden med forretning for øje, og at tusindvis af aftagere og forbrugere eksponeres for budskaber om den økologiske planteproduktion.
Projektet er et samarbejde mellem Økologisk Landsforening og Landbrug og Fødevarer. "
2. Klimaeffekt i professionelle køkkener gennem grøn omlægning og Det Økologiske Spisemærke
Økologisk Landsforening
"Det er antagelsen at Det Økologiske Spisemærke bl.a. qua øget fokus på grønne fødevarer medvirker til et mere positivt
klimaaftryk og større grad af bæredygtighed i professionelle køkkener. Men hvordan påviser og formidler man dette, så
sammenhængen mellem økologi, bæredygtighed og klima tydeliggøres og kan bidrage til at flere køkkener implementerer det økologiske spisemærke og samtidig giver plads til mere økologisk frugt og grønt på tallerkenerne?
Projektet vil undersøge og formidle Det Økologiske Spisemærkes klimaeffekter, og derigennem bidrage til øget afsætning af økologisk frugt og grønt ved at flere professionelle køkkener vælger Det Økologiske Spisemærke. Det gøres gennem en analyse, der skal måle og sammenligne klimabelastningen af udvalgte køkkeners råvareindkøb før og efter implementeringen af Det Økologiske Spisemærke.
I samarbejde med bl.a. DTU og grossister som hhv. analytiske fagspecialister og datakilder, vil analysen være case-baseret og tage udgangspunkt i udvalgte, repræsentative offentlige køkkener med Det Økologiske Spisemærke i 2-3 af landets større kommuner og evt. regionshospitaler, som har gennemført økologiomlægninger med det mål at opnå sølveller guldspisemærket. I offentlige køkkener finder vi det stærkeste datagrundlag og muligheden for at undersøge indkøbsdata, der ligger før den økologiske omlægning. Det er samtidig i disse køkkener, at det største aktive arbejde med
Fødevarestyrelsens officielle klima-kostråd finder sted.
Projektet skal bidrage med viden om, hvordan Det Økologiske Spisemærke, gennem introduktionen af mere sæsonbetonet økologisk frugt og grønt i køkkenerne, har et positivt aftryk på klimabelastningen. Med det afsæt, skal projektet bidrage til, at relevansen i Det Økologiske Spisemærke som værktøj og økologi som produktionsform styrkes yderligere i
den grønne dagsorden og klimadagsordenen og dermed bidrage til øget afsætning af økologisk frugt og grønt.
Målgrupperne er professionelle køkkener uden spisemærke og beslutningstagere i virksomheder (offentlig og privat),
som endnu ikke har det økologiske spisemærke eller som ønsker at øge økologiandelen og dermed opnå spisemærket i
sølv eller guld."
3. Udvikling af plantebaseret økologisk eksport
Økologisk Landsforening
"Formålet er at øge og styrke eksporten af økologiske plantebaseret produkter via en overordnet, langsigtet og målrettet
strategi for området. Målet er at fremme nye afsætningsmuligheder for de økologiske fødevarevirksomheder ved at give
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viden om og indsigt i markedspotentialet for økologi og plantebaseret eksport samt ved påvirkning af centrale internationale aktører. Via projektets aktiviteter skal projektet bidrage til, at plantetrenden og økologisk afsætning går hånd i hånd
ved at skabe en stærk dialog mellem plantesektoren og økologisektoren og samtidig positionere økologi og de økologiske producenter centralt i plantetrenden.
Projektet indeholder følgende tre overordnede indsatser:
Afdækning af markedspotentialet for forskellige typer af plantebaserede kategorier, målgrupper og markeder
Kædebearbejdning og afdækning af afsætningsmuligheder på eksportmarkeder
Projektet forventes at bidrage med nye afsætningsmuligheder for økologiske plantebaserede produkter på eksportmarkederne, og derved bidrage til at øge den økologiske eksportomsætning. Derudover vil projektet bidrage til at fremme præferencen for økologiske plantebaserede fødevarer blandt kommercielle nøglepersoner på eksportmarkederne og blandt
influencers i det internationale plantebaserede miljø."
4. Sunde og velsmagende økologiske bælgfrugter til konsum
Innovationscenter for Økologisk Landbrug
"Formålet er at løfte værdikæden fra dyrkning til råvare videre på et faktabaseret grundlag, så dansk dyrkede økologiske
bælgfrugter bliver kendt og anvendt af fødevareproducenterne til sunde velsmagende måltider. Målet er at vejlede om
håndtering af kvalitetsbælgfrugter, producerer bælgfrugter til smags- og produktionstest, bryde barriere ved afklaring og
erfaringsopsamling samt gøre viden hurtigt og let tilgængelig.
AP skaber projektets røde tråd med en ”State of the art” innovativ formidlingsplatform, som løbende over projektperioden
samler og formidler viden om bælgplanter til konsum - fra projekter, forskning, landmænd og øvrige aktører i kæden.
AP indeholder dyrkning af danske afgrøder, som forarbejdes til råvarer, og som stilles til rådighed for fødevareproducenter til afprøvning, således smagen af ”dansk” bliver kendt.
AP håndterer den lidt mindre sexede, men enormt vigtige del af værdikæden med teknisk håndtering af afgrøderne, så
de bliver til gode råvarer; en del af værdikæden, hvis betydning ofte bliver overset. Projektet inddrager eksperter, der
arbejder med værdikæden fra råvare til måltid, og koordinerer med projekter på dette område for at sikre sammenhæng
fra muld til måltid.
Samlingen af viden samt udbygningen af denne via indsatser på flere områder vil, til gavn for landmænd og virksomheder, være med til at sikre afsætningsmuligheder af sunde og velsmagende bælgplanter af højere kvalitet og med højere
afregning. Derudover vil det medvirke til at mindske det danske klimaaftryk. Optimeret viden vil sikre højere udbytte i de
nye proteinafgrøder, og praksisnær viden/erfaringsudveksling vil være med til at øge lysten hos landmænd til produktionen af protein til humant konsum. Den dynamiske tilgang til afklaring på fokusområder vil være med til at sikre en hurtig
udvikling og vidensdeling inden for produktionen og anvendelsen af sunde og velsmagende bælgfrugter til konsum."
5. Plantebaseret gødning til plantebaserede fødevarer
Innovationscenter for Økologisk Landbrug
"Formålet er at skabe en rentabel og klimavenlig økologisk produktion af plantebaserede fødevarer, som udmærker sig
ved at være uafhængig af husdyrproduktionen. Målet er at afprøve plantebaserede gødninger samt at udforme plantebaseret sædskifte og gødningsplan som grundlag for at beregne klimabelastning og økonomi i et plantebaseret system,
uafhængigt af husdyr.
Aktiviteterne i 2022 er fordelt på to arbejdspakker. I første arbejdspakke undersøges forbrugernes holdning til plantebaserede gødninger, og i hvor høj grad det er en type produktion, som de er villige til at betale mere for, når de køber økologiske, plantebaserede fødevarer. Undersøgelsen skal også afklare, om der er forskelle imellem forbrugere med forskellig diæt og i forskellige aldersgrupper. I arbejdspakke 2 påbegyndes gødningsforsøg med plantebaserede gødninger, for
eksempel kløverekstrakt, have-/parkaffald og recirkuleret plantebaseret madaffald, for at belyse og dokumentere deres
effekt på udbytte, jordfrugtbarhed samt næringsstof- og kulstofbalance. Gødningsforsøget indeholder også et gyllegødet
og et ugødet led for at sammenligne effekten med anden praksis.
Projektet vil bidrage til udviklingen af økologiske, plantebaserede fødevarer, som er produceret plantebaseret fra jord til
bord. Dette repræsenterer et indtil videre uudforsket marked, og denne type produktion repræsenterer en nicheproduktion til et specifikt forbrugersegment, som forventes at ville betale en merpris for produkter fra plantebaserede systemer.
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Projektet forventes også at bidrage til en klimaeffekt. Da økologisk produktion af plantebaserede fødevarer med plantebaserede gødninger ikke kræver handels- eller husdyrgødning, bortfalder den indirekte udledning fra import af gødning.
Projektet forventes at bidrage til reduktionen af klimagasudledning på op til 0,7 tons CO2-ækvivalenter pr. forbruger pr.
år, der skifter til plantebaseret kost."
6. Danske øko-nødder
Innovationscenter for Økologisk Landbrug
Formålet er at skabe grundlag for etablering af mere nøddeproduktion i det økologiske landbrug for at imødekomme en
øget efterspørgsel, når flere forbrugere skifter til mere plantebaseret kost. Målet er at indsamle og formidle viden om en
økonomisk og bæredygtig økologisk nøddeproduktion, der kan bidrage til biodiversitet, kulstofbinding og dyrevelfærd i en
rentabel økologisk nicheproduktion. I projektet indsamles viden gennem litteraturstudie, fra eksperter og erfarne nøddeplantageejere i Danmark og EU. Målet er at udpege nøddearter og -sorter, som er optimale for dyrkning under de nuværende og ændrede klimatiske forhold i Danmark, samt at kortlægge optimale systemdesign for nøddeproduktion i kombination med andre produktionsgrene. Projektet vil desuden undersøge markedet for nødder, herunder hvilke krav til
mængde og kvalitet, der måtte være og som skal imødekommes af producenterne for at kunne konkurrere med importerede nødder.
Der udarbejdes cases med eksempler på beslutningsgrundlag for økologiske producenter, der ønsker at undersøge muligheden og økonomi for etablering af nøddeproduktion. Der tages udgangspunkt i eksempler fra gårdbutik og ved leverance til grossist. Der beskrives desuden muligheder for kombination af nøddeproduktion med andre landbrugsgrene.
Der produceres en film, hvor landmænd kan få mulighed for at høre om andres erfaringer med økologisk nøddeproduktion og integreret nødde-, husdyr- eller planteproduktion, samt erfaringer med afsætning. Derudover formidles viden fra
projektet løbende gennem både Økologisk Landsforenings og Innovationscenter for Økologisk Landbrugs kommunikationskanaler, sociale medier samt i det nationale skovlandbrugsnetværk.
Projektets effekt forventes at skabe fokus på mulighederne for at etablere dansk økologisk nøddeproduktion. Projektet vil
også vise, om det er muligt at afsætte produkterne herhjemme og dermed imødekomme den stigende efterspørgsel på
naturligt, plantebaseret kost, som blandt andet er et resultat af den stigende interesse for mere klimavenlige fødevarer.
7. Stærkere markedsdata om økologiske plantebaserede fødevarer
Dansk Vegetarisk Forening
"Et stort flertal af Folketingets partier har vedtaget, at der skal udarbejdes en handlingsplan for plantebaserede fødevarer, og at økologien skal spille en central rolle i indsatserne indenfor det plantebaserede. Det er helt centralt for udvikling
af og opfølgning på disse tiltag, at vi får etableret et datamiljø, som kan danne grundlag for det fremadrettede arbejde.
I udviklingen af den økologiske fødevareproduktion har stærke data på produktion og forbrug været afgørende. Hvis økologiens stærke position indenfor plantebaserede fødevarer i Danmark skal fastholdes og udvikles, er der behov for en
tracking og samling af alle relevante data om det plantebaserede markeds samlede størrelse og økologiens andel heraf
og formidling af disse data til en række centrale målgrupper. Det samme gælder, hvis den økologiske plantebaserede
eksport skal styrkes. Stærke markedsdata kan fremme vækst i forbrug af, udbud af, produktion af og investeringer i den
økologiske plantebaserede sektor, herunder et stærkt udbud af produkter i både detailhandlen, foodservice og til eksport.
Nærværende projekt er et samarbejde mellem Dansk Vegetarisk Forening og Plantebranchen, og desuden bidrager
Økologisk Landsforening med konsulentbistand. Der vil blive udgivet en dybdegående rapport og fire fact sheets med
nøgledata om den plantebaserede sektor og økologiens andel af denne, baseret på en bred vifte af data. Det hele vil
blive formidlet via et webinar samt oplæg ifm. relevante samarbejdspartnerens events samt via direkte rådgivning af detailhandel, foodservice, virksomheder og landbrugsorganisationer, foruden på en hjemmeside.
Projektet er en forudsætning for mange af de øvrige indsatser i samfundet, der skal udvikle sektoren for økologiske plantebaserede fødevarer. Projektet vil således på både kort og langt sigt styrke det økologiske plantebaserede fødevareerhverv i Danmark, således at økologiske plantebaserede fødevarers produktion og afsætning fremmes."
8. Danmark som hub for økologiske plantebaserede startups
Dansk Vegetarisk Forening
"Der skal udvikles mange flere nye spændende produkter, som inspirerer mange flere. I denne udvikling er det helt afgørende, at der skabes et stærkt og mangfoldigt økosystem af økologiske plantebaserede startups, som kan modnes til
næste fase, hvor de kan vokse sig større. Fokus i nærværende projekt er på at understøtte den helt tidlige fase, hvor
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idéen endnu ikke er på kommercielle vilkår eller er i meget lille skala.
Der gennemføres en række produktudviklende og produktafprøvende aktiviteter for økologiske plantebaserede startups i
deres helt tidlige fase:
2 mentorworkshops med etablerede iværksættere og 1 mentorevent med større virksomheder
1 kåring af Årets Økologiske Plantebaserede Startup
1 workshop om finansieringsmuligheder for startups
Sparring om produktudvikling og markedsbehov (efter behov, forventeligt 20 startups)
20 udførte forbrugerundersøgelser eller smagstests via DVF’s forbrugerpanel
Hjemmeside-univers målrettet startups
Koordinering af fælles stadeplads for startups ifm. 5 messer, events e.l.
Sparring på lovgivning helt tidligt i udviklingsfasen og om overgangen til næste fase/vækst
Effekten af projektet vil være en hurtigere forretningsudvikling af kvalificerede startups indenfor økologiske plantebaserede fødevarer og dermed sikre flere markedsmodne produkter hurtigere, hvilket vil styrke afsætningen af økologiske
plantebaserede fødevarer. "
9. Netværk for Fremtidens Planteproteiner 2.0
Dansk Vegetarisk Forening
"Formålet med projektet er at styrke sammenhængskraften blandt alle aktører fra jord til bord med henblik på at fremme
markedsudviklingen af økologiske planteproteiner til fødevarer i Danmark. Dette vil ske via aktiviteter i det centrale danske forum for planteproteiner i Danmark, Netværk for fremtidens Planteproteiner, hvor netværket som noget nyt vil have
til formål at fremme økologien. Netværket har i dag 125 deltagere fra fødevarevirksomheder, primærproducenter, vidensinstitutioner, organisationer, tænketanke og Klimarådet, og netværkets succés var med til at bane vej for landbrugsaftalens nylige satsning på plantebaserede fødevarer, som også inkluderer et stærkt fokus på økologi.
Projektets aktiviteter indbefatter:
To temakonferencer med ca. 150 deltagere om f.eks. markedsudvikling, afgrøder, innovation og udvikling af nye produkter samt nudging af forbrugerne. Fire tematiserede netværksmøder med 50, evt. op til 75 deltagere, hvor der vil være rig
mulighed for at netværke med henblik på etablering af tværgående samarbejder. To online netværksmøder, som bringer
ny viden i spil samt zoomer ind på sammenhængskraften blandt aktørerne fra jord til bord og de udfordringer og mulighedsrum, som er til stede for at fremme markedsudviklingen af økologiske planteproteiner til fødevarer. Etablering af et
onlineforum for netværksdeltagerne, der muliggør at netværksdeltagere lettere kan etablere samarbejder, og hvor producenter og aftagere kan få overblik over relevante handelspartnere. Udsendelse af statusoverblik til netværksdeltagerne
med ny viden fra ind- og udland. Formidling om netværkets aktiviteter på sociale medier. Deltagelse i cirka 40 eksterne
arrangementer med henblik på at indhente viden, som kan sættes i spil i netværket samt identificere nye deltagere til
netværket.
Effekterne af projektet vil være (1) en styrket og øget sammenhængskraft blandt aktørerne fra jord til bord, (2) styrket
produktudvikling og øget afsætning af økologiske planteproteiner til fødevarer, og (3) øget vidensniveau blandt netværksdeltagere om afgrøder, produkter og forbrugere."
10. Organic Plant Based Expo 2022
Dansk Vegetarisk Forening
"Organic Plant Based Expo har til formål at inspirere og øge danskernes interesse for økologiske og plantebaserede fødevarer med henblik på at øge afsætningen af disse. Expoen er målrettet forbrugerne, men vil også blive besøgt af
mange indkøbere. Expoen vil være et udstillingsvindue for økologiske og plantebaserede produkter fra ind- og udland.
Projektets aktiviteter indbefatter:
Afholdelse af Organic Plant Based Expo med ca. 60 udstillere. Programmet på messen bliver en variation af oplæg, og
vil spænde fra madlavningskonkurrencer og politiske debatter til faglige indslag. Vi tilstræber, at deltagere vil repræsentere unge som ældre, begge køn, en bred politisk variation samt deltagere med forskellige etniske baggrunde. Der vil
være flere indslag med fokus på bælgfrugter, for at introducere danskerne til de nye kostråd. Herunder også indslag med
danske producenter af bælgfrugter. Et madværksted på messen, hvor gæsterne kan komme og få vejledning i og prøve
at lave en vegetarisk ret med danske økologiske bælgfrugter. Udarbejdelse af en survey blandt deltagerne på expoen
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som skal kortlægge om deltagernes kendskab til økologiske og plantebaserede fødevarer er øget på baggrund af expoen.
Effekter: 1) En øget afsætning af økologiske og plantebaserede fødevarer, 2) Et øget kendskab til producenter af økologiske og plantebaserede fødevarer og 3) Et øget kendskab til økologiske og plantebaserede fødevarer."
11. ”Det er nemmere end du tror” – en forbrugerindsats om økologiske bælgplanter
Landbrug & Fødevarer
"FORMÅL: Forbrugerne er mentalt klar til at tage flere bælgplanter ind i deres kost af hensyn til både sundhed og klima.
Men forbrugerne ved endnu ikke, hvordan bælgplanter skal bruges til at skabe smagfulde og sunde måltider. Derfor skal
der både kendskab og kundskab til. Formålet er derfor at øge afsætningen af økologiske, lokalt producerede bælgfrugter.
MÅL: Målet med dette projekt er at nå 1 mio.+ forbrugere med massiv kommunikation og derigennem øge lysten til at
købe og tilberede mad med økologiske bælgplanter.
AP 1 – NETVÆRKSINDSATS MÅLRETTET MENINGSDANNERE: En netværksindsats mod udvalgte meningsdannere
med henblik på at skabe et white paper, der inspirerer målgruppen til øget forbrug af økologiske bælgplanter.
AP2 – KONCEPTUDVIKLING OG DESIGN AF FORBRUGERRETTET KOMMUNIKATIONSINDSATS: Med udgangspunkt i indsigter fra arbejdspakke 1 konceptudvikles og designes hele den forbrugerrettede kommunikationsindsats.
AP 3 – PRODUKTION AF INDHOLD OG EKSEKVERING AF KOMMUNIKATIONSINDSATS: Der produceres indhold og
eksekveres på kommunikationsindsatsen, der skal øge kendskab, kundskab og afsætning hos målgruppen.
EFFEKT: På baggrund af arbejdspakkerne vil effekten af projektet være, at 1 mio.+ personer vil blive eksponeret for
kommunikationen om økologiske bælgplanter. Dette vil aflede interaktion fra forbrugerne og øge afsætningen i målgruppen."
12. Fart på økologien i de plantebaserede produkter: Fire vigtige trædesten
Landbrug & Fødevarer
"FORMÅL: At styrke afsætning af økologiske råvarer til forarbejdnings- og convenience-industrien og dermed sikre de
råvarerne en ”fair share” på minimum 20 % på det voksende marked for plantebaserede produkter. MÅL: At skabe et
roadmap for øget afsætning samt gennemføre fire skræddersyede workshops, der hjælper forarbejdnings- og conveniencebranchen med at implementere økologiske afgrøder/råvarer.
ARBEJDSPAKKE 1: ANALYSE: ØKOLOGISKE RÅVARER I PLANTEBASEREDE PRODUKTER
Potentialet for økologiske råvarer i de forarbejdede plantebaserede produkter undersøges. Hvilke greb kan give økologien en større plads på ingrediens-listerne?
ARBEJDSPAKKE 2: WORKSHOPS: DE FIRE TRÆDESTEN
Beslutningstagere/produktudviklere fra alle dele af convenience- og forarbejdnings-industrien tilbydes hjælp til at implementere økologiske råvarer i deres produktion. Der udbydes fire workshops (trædesten), som målgruppen frit kan vælge
imellem: 1) Sourcing: Samarbejde i værdikæden 2) Produktudvikling 3) Reason to buy: markedsindsigter 4) Kvalitet, sensorik & smag.
ARBEJDSPAKKE 3: IDÉKATALOG: ROADMAP TIL MARKEDET FOR PLANTEBASEREDE PRODUKTER
De mange input/læringer fra de fire workshops samles i et idékatalog. Kataloget deles med økologiske producenter +
aftagere, og brolægger vejen frem mod en højere økologi-procent på convenience-markedet.
EFFEKTER: Indsatsen vil styrke de økologiske producenters afsætning til forarbejdnings- og convenience-industrien.
Helt konkret vil indsatsen medføre, at 250+ indkøbere/produktudviklere får faglig hjælp til at styrke økologien på ingredienslisten inden for den vækstende forarbejdnings- og convenience kategori. "
13. Hestebønners ernæringsværdi og udnyttelse i økologisk produktion
Aarhus Universitet, Institut for fødevarer
"Projektets overordnede formål er at undersøge økologiske danskproducerede hestebønners ernæringsværdi som tørrede bønner og i relation til forarbejdning. Det ønskes at indsamle danskproducerede økologiske hestebønner fra en
række sorter som har vist sig anvendelig til human konsum og at:
Indsamle viden om betydningen af sorter og årsvariation under økologiske danske forhold på hestebønners protein kvalitet og indhold af mikro- og makrokomponenter, samt bestemme hestebønnernes ernæringsværdi ved at sammenligne
proteinindhold, aminosyre- og proteinsammensætning, samt sammenligne proteinkvaliteten i de tørrede bønner med
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værdien i de forarbejdede produkter
Undersøge betydningen af denne variation i forhold til hestebønnernes fysiske karakteristika og funktionalitet under videre forarbejdning. Specifikt ønskes det at undersøge proteinudbyttet efter formaling og vindsigtning, samt kvalitet i forhold til brug som plantebaseret mælkealternativer eller køderstatningsprodukter
Dokumentere indholdet af antinutrielle faktorer og protein krydsbindinger, samt hvordan disse uønksede stoffer og aggregater, som kan forringe proteiners fordøjelighed og biotilgængelighed, kan mindskes alt efter hvordan de tørrede hestebønner forarbejdes.
Ved projektets afslutning foreligger en dybdegående viden om ernæringskvaliteten i danskproducerede økologiske hestebønner og en øget forståelse af betydningen af forarbejdning på proteinkvaliteten vurderet mht applikationer som
mejeri- eller kødalternativ. Denne viden kan indgå som beslutningsværktøj i forhold til udvikling af den økologiske planteproduktion, samt specifik udvælgelse af bedst egnede sorter af hestebønner til human konsum."
14. Flere økologiske og plantebaserede måltider i Foodservice branchen.
Organic Plant Protein A/S
"Formål: Projektets formål er at bidrage til en reduktion af kødforbruget i offentlige og private køkkener via kemifrie økologiske planteproteinprodukter med et proteinindhold på samme niveau som kød - og samtidig bidrage til en forøgelse af
det økologisk dyrkede areal og markedet for økologiske produkter.
Aktiviteter:
Udvikling af opskrifter/recepter indeholdende økologiske planteproteinprodukter til erstaning af kød.
Opskrifterne vil desuden indeholde næringsberegninger og CO2 beregninger.
Målgrupperne er en del af foodservice branchen og fordeles på: 1. Børn 1-6 år.2. Børn 7-16 år. 3. Kantiner og storkøkkener. 4. Restauranter, Cafeer og Events.
Opskrifterne testes i samarbejde med udvalgte køkkener og køkkenledere i de 4 målgrupper.
Der fremstilles billedmateriale og videoer til forståelse af opskrifter og vejledninger.
Der udarbejdes og trykkes specifikke opskrifthæfter til de 4 målgrupper samt en Kogebog med de samlede opskrifter.
Alle opskrifterne incl. næringsberegninger og klimaregnskaber gøres digitale med mulighed for søgning på forskellige
tags. De digitale opskrifter oversættes til 4 sprog og der vil blive adgang til disse fra 2 forskellige hjemmesider: www.organicplantprotein.dk og www.plantmate.dk (Plant Mate er navnet på varemærket på alle produkterne fremstillet i Organic
Plant Protein)
Materialerne distribueres via eget salgsarbejde, samarbejde med foodservice-grossister, messer, arrangementer i relevante organisationer og foreninger, kommunikation på sociale medier m.m.
Effekter: Foodservice branchen har behov for tilført viden og vejledning for at kunne integrere de ikke så velkendte
køderstatningsprodukter i menuerne og i dagligdagen. – Netop Foodservice branchen er vi overbeviste om, at kunne
hjælpe via indsatsen i dette projekt. Kapaciteten i Organic Plant Protein giver mulighed for at levere økologiske planteproteiner/køderstatninger til 400.000 måltider pr. dag. Udover at bidrage til flere plantebaserede måltider i Danmark, er
der store muligheder for at skabe eksport af dansk producerede økologiske planteproteinprodukter af høj kvalitet.
Råvarebehovet til fuld produktion svarer til bælgfrugter fra 8.000 ha økologisk dyrket jord.
Eksempel på CO2e besparelse ved omlægning fra brug af oksekød til OPP`s køderstatninger i en burger: (Beregnet af
dr. agro. Henrik Saxe). Burger med oksekød, 3,45 kg CO2 e/stk. Burger med OPP køderstatning, 0,29 kg CO2 e/stk.
Hvis hele OPPs kapacitet på 4800 tons køderstatning om året blev anvendt til burgere, ville det give en årlig CO2 besparelse på omkring 750.000 tons CO2 e."
15. Pure Danske linser, ærter og bønner
Pure Dansk
"Projektets formål er at fremme danske forbrugeres kendskab til økologiske, danske bælgfrugters vej fra jord til bord
samt inspirere til, hvordan ’almindelige’ danskere såvel som madprofessionelle i højere grad kan anvende økologiske
bælgfrugter i madlavningen. Dette formål opnås ved at opbygge et oplysende ’opskriftsunivers’ via en kreativ kampagne
med korte, informative og visuelt tiltalende videoer, infografikker og annoncer samt udbrede kendskabet til og anvendelsen af danske, økologiske bælgfrugter via fysisk tilstedeværelse ved relevante events og netværk med fokus på økologi
og plantebaserede fødevarer.
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Projektets aktiviteter består altså af to arbejdspakker.
Arbejdspakke 1 udgøres af en markedsføringskampagne målrettet ’almindelige’ forbrugere samt madprofessionelle med
et ønske om at lære at bruge bælgfrugternes fantastiske egenskaber i madlavningen. Kampagnen vil fokusere på Pure
Dansk’s økologiske produkter, som i 2022 indebærer ingrid-ærter, anicia-linser, hestebønner, belugalinser samt 2-3 nye
sorter. Kampagnen udføres i samarbejde med et eksternt bureau, som sikrer høj kvalitet og stor distribution ved promovering på bl.a. influenceres SoMe-kanaler, i relevante medier og via Pure Dansk’s kanaler.
Arbejdspakke 2 udgøres af fysisk deltagelse i en række events samt medlemskab i de mest relevante netværk. Formålet
hermed er større kendskabsgrad til Pure Dansk’s økologiske, danske bælgfrugter.
Projektet imødekommer et stigende behov blandt målgruppen og bidrager til en samfundstrend, hvor både landbruget og
de danske borgere ser imod en hhv. mere klimavenlig produktion og forbrug. Effekterne forventes derfor bl.a. at være:
- Øget kendskabsgrad til vejen fra jord til bord, landmandens rolle heri, de sundheds- og klimamæssige aspekter i samt
anvendelsen af økologiske, danske bælgfrugter blandt interesserede danske forbrugere og madprofessionelle
- At gøre økologiske, danske bælgfrugter til en naturlig del af danskernes kost
- At udvikle markedet for økologiske, danske bælgfrugter via øget salg"
16. Styrk værdikæden for danskdyrket, økologiske bælgfrugter til konsum
VKST
"Formålet er at styrke infrastrukturen fra jord til bord for økologiske, danskdyrket, tørrede bælgfrugter som f.eks. gule,
grå, røde og grønne ærter, hestebønner og linser gennem vidensindsamling og formidling. Målet er at indsamle tilstrækkelig viden og erfaringer, samt formidle disse, om b.la. afskalning af bælgfrugter, rensnings- og sorteringsmetoder, samt
andre videnshuller, som forhindrer en dansk værdikæde for økologiske bælgfrugter til konsum at komme i gang.
AP1: Identificering af videnshuller og vidensindsamling.
AP2: Afsøgning af mulige samarbejdspartnere ift. udfyldning af huller i infrastrukturen samt opstart af værdikæde.
AP3: Formidling af viden, erfaringer og resultater fra projektet.
Effekter på kort sigt: Den manglende viden, som i dag forhindrer samarbejder mellem led i branchen, vil blive samlet, så
det er let tilgængeligt og forståeligt for alle parter. Det vil motivere og støtte økologisake landmænd og virksomheder i at
indgå samarbejder, investere i infrastruktur og starte værdikæder op. Effekten vil være at flere økologiske landmænd
indgår samarbejde direkte med afsætningsvirksomheder om produktion og salg af økologiske bælgfrugter til konsum.
Effekter på lang sigt: Bedre afsætningsmuligheder for danskproduceret, økologiske bælgfrugter til konsum. Et større udvalg af økologiske, danskproduceret bælgfrugter hos foodservice og i detailhandlen."
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