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Note 1. Drejebog til køkkenpersonale i offentlige storkøkkener 
Tilskudsmodtager: Økologisk Landsforening 
Hovedformål: Afsætningsfremme 
Projektets formål og indhold: 
Projektets formål var at lave et effektivt redskab til at komme i dialog med og inspirere køkkenpersonale og 
beslutningstagere i offentlige storkøkkener og hermed fremme produktion og afsætningen af økologiske fødevarer.  
 

Projektets aktiviteter 

Projektets primære aktivitet har været udgivelse af en drejebog, som bl.a. indeholder information om:  

- Økologi og økologisk produktion af fødevarer. 
- Økologisk omstilling og implementering af økologiske fødevarer i køkkenet. 
- Ledelse og bæredygtig økonomi i det økologiske køkken. 
- Opskrifter koblet sammen med produktkendskab.  

Bogen er lanceret på FoodExpo 2014.  
 

Projektets resultater  

Med drejebogen ”Sund fornuft – økologi til ældre/patienter” har branchen (virksomheder, grossister, konsulenter og 
omlægningsrådgivere) fået et effektivt ”salgsredskab” til at starte dialog, beskrive og inspirere omlægningsprocesser i 
offentlige storkøkkener. Den personlige historie, der bliver fortalt i kogebogen af Mona Carøe – cheføkonoma på 
Regionshospitalet Randers og Marianne Lange – køkkenchef på Plejecenter Sølund, skaber mulighed for at læseren kan 
se sig selv i en omlægningsproces. Det tekniske og videnskabelige aspekt i forhold til indkøb og madplaner bliver gjort 
håndgribeligt og brugbart, og der gives konkrete redskaber til læseren, både i forhold til økonomi, men også i forhold til 
optimal udnyttelse af de økologiske madvarer for at undgå en overskridelse af det givne budget ethvert køkken er 
underlagt. De indbydende opskrifter inspirerer køkkenet til at tænke anderledes i forhold til madplaner, bruge fødevarer 
efter sæson og anvende eksempelvis udskæringer af kød, som ellers ikke indkøbes og dermed holde sig inden for den 
økonomiske ramme, de er givet.  

Med drejebogen er der udviklet et effektivt redskab til at komme i dialog med og inspirere køkkenpersonale og 
beslutningstagere i offentlige storkøkkener og derigennem fremme anvendelsen og øge produktionen og afsætningen af 
økologiske fødevarer. Denne drejebog kan derfor siges, at være en medvirkende faktor og et hjælpende redskab til, at 
flere offentlige storkøkkener når regeringens målsætning om 60 % økologi i 2020.  

Der er blevet trykt og uddelt 2000 drejebøger, heraf 250 stk. mod betaling i henhold til projektbeskrivelsen.  
 

Forventede effekter 

- 2000 repræsentanter fra offentlige køkkener landet over har læst bogen.  
- 1000 repræsentanter fra offentlige køkkener bruger bogen som håndbog. 

Det vurderes ud fra ovenstående, at drejebogen har skabt stor synlighed i forhold til omlægning af offentlige 
storkøkkener.   

Drejebogen er udarbejdet som et redskab, der støtter omlægningsprocessen i de offentlige køkkener, og dermed 
understøtter de køkkener, der oplever de største barrierer i forhold til omlægning til økologi. Dermed kan det siges, at 
”Sund fornuft – økologi til ældre/patienter” er med til at understøtte en samlet vækst for økologiske fødevarer i 
storkøkkensektoren ved at inspirere og give konkrete redskaber gennem både opskrifter og den personlige historie, der 
fortælles suppleret med indbydende billeder- som gør det lækkert og nemt læseligt. Igennem den personlige historie 
italesættes de udfordringer, som mange storkøkkener står overfor, når de ønsker at omlægge til økologi og løsningerne 
på disse udfordringer bliver præsenteret, hvilket betyder at læseren/køkkenet med større sandsynlighed, vil kunne se sig 
selv i processen på trods af de givne udfordringer.  
 

Formidling og videndeling vedr. projektet 

Bogen blev lanceret på FoodExpo i marts 2014. Herefter er den blevet distribueret via netværk af grossister, 
omlægningskonsulenter, kommuner og regioner. For ”udenforstående” og for at undgå, at bogen blot ”rives væk” uden at 
blive anvendt, er der solgt 250 stk. via web 
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Note 2. Økodag med opfølgningskampagne 
Tilskudsmodtager: Økologisk Landsforening 
Hovedformål: Afsætningsfremme 
Projektets formål og indhold: 
Projektets formål var at fastholde og øge forbrugernes viden og loyalitet overfor økologisk mælk og mejeriprodukter for 
dermed at fastholde og øge salget i 2014. 
 

Projektets aktiviteter 

Formulering af hovedbudskaber samt prioritering af indsatser i kampagnen 

I samarbejde med mejerierne blev kampagnens budskaber fastlagt samt ambitionsniveauet for de enkelte indsatser. De 
valgte budskaber blev kommunikeret i projektets øvrige aktiviteter og ens for budskaberne var, at de var saglige og 
veldokumenterede. I forhold til indsatser i kampagnen blev der arbejder med en før, under og efter strategi. 

Markedsføring og visuelt design  

- I samarbejde med mejerierne blev det besluttet at videreudvikle på det visuelle layout, der blev udviklet i 2013. 
Der var både let at afkode og fokuserede på merværdien i økomælk. Der blev dog udviklet en overbygning i 
forhold til indsatserne på de sociale medier. Af markedsføringskanaler blev valgt: Redesign og teknisk 
opgradering af den fælles hjemmeside www.økodag.dk, annoncer – primært lokale, omfattende 
facebookkampagne både før og efter Økodag, Go-Cards i udvalgte biografer og cafeer i de store byer, stor 
blogevent i København samt filmoptagelser. 

Kampagnematerialer 

- Tip en 10’er konkurrencefolder, der var tilgængelig på alle gårdene. 2343 indsendte konkurrencekupon. 
- En ”samleko” i kraftigt pap til børn der besøgte gårdene. I alt blev der udleveret 30.000 køer, som børnene 

kunne tage med hjem på værelset og have stående. På koen var en opfordring til at deltage i en navneleg på 
Facebook. 

- Udsendelse af 2 stk. fysiske bannere i formatet 2 x 3 meter til værterne. Derudover en plakat i format 70x100cm 
der beskrev leveforhold for en øko-ko. 

- Alle værter fik tilsendt en værtsmappe med alle relevante oplysninger samt tips til, hvordan Økodag med fordel 
kan planlægges. 

- Alle værter fik tilsendt et idékatalog med inspiration og konkrete eksempler på aktiviteter på gårdene med 
mindst mulig forberedelse for værterne. 

- Lokale annoncer med synliggørelse af de enkelte gårde samt en annonce i Børn og Fritid. 
- Der blev udarbejdet 2 film med satiregruppen Rytteriet. De 2 film har været på økodag.dk, Facebook og 

YouTube. Derudover er der henvist til filmene fra diverse materialer. De 2 Rytterifilm er nået ud til 293.000 
brugere, og de er blevet set mere end 61.000 gange. 

- 50.000 Go-Cards blev distribueret i udvalgte cafeer og biografer i Århus, København, Aalborg og Odense. 
- 5.000 flyvers blev uddelt ved sommerens dyrskuer. 
- Udvikling af mælkekartonannoncer til både Arla, Thise og Naturmælk. Annoncen har været synlig i perioden op 

til Økodag. Derudover en mælkekartonannonce, som alle 3 mejerier har haft på deres mælkekartonner i 
perioden efter Økodag. Denne havde til formål at minde forbrugerne om, at de økologiske køer går ude under 
åben himmel hele sommeren samt at orientere om vindernavnet i navnelegen. Flere af mejerierne har haft 
sidstnævnte annonce på mælkekarton ikke blot en gang men flere gange i løbet af sommeren. 

- En åbningsevent, hvor Fødevareminister Dan Jørgensen deltog. 
- Tatoveringer til fordeling mellem gæsterne. 
- 8 udvalgte gårde med mange gæster fik tilsendt ekstra hjælp til formidling af de økologiske budskaber. 
- 8000 magasiner til uddeling på gårdene bl.a. med information om merværdien i økologisk mælk. 
- Forbedringer af www.økodag.dk, så den i endnu højere grad lever op til en brugervenlig tilgang fra mobil og 

mindre enheder. 120.392 sidevisninger med en gennemsnitstid på 59 sekunder. Sidstnævnte tal siger noget 
om, at websitet er lavet, så brugerne hurtigt kan finde frem til det de søger. Unikke besøgende 70.305. 45 % af 
brugerne har tilgået sitet via mobil, 25 % via tablet og 30 % via desktop computer. 

Indsatser på Facebook, blogs og på Instagram 

- I samarbejde med mejerierne blev der lavet en stor forbrugerinvolverende indsats på Facebook. Både før, 
under og efter Økodag blev Facebook brugt som formidlingskanal til forbrugeren om merværdien i økologisk 
mælk. Der blev åbnet for en samtale, hvor medbrugerne kunne opleve at få ejerskab over en ny variant af mælk 
samtidig med, at hele samtalen blev brugt som løftestang til at kommunikere budskaberne. Kampagnen blev 
pakket ind i en ”navneleg”, hvor forbrugerne besluttede, at den mælk, der kom fra økologiske køer, der har 
græsset ude siden foråret, skulle hedde ”Sommermælk årgang 2014”. Der kom 280 navneforslag ind, hvilket 
vurderes som tilfredsstillende, og tanken er, at navnet skal videreføres i efterfølgende år. I alt blev der postet 17 
gange på Facebook væggen. De 17 posts nåede ud til 397.460 danskere, hvilket er et ret flot resultat.  
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- For at øge kendskabet til Sommermælken og værdierne i øko-mælk blev der i København afholdt en større 
blogger-event med nogle af landets førende bloggere. Dette resulterede i en dialog om mælk og 
mejeriprodukter på de sociale medier. Der deltog i alt 36 bloggere til arrangementet, og 26 af disse har deltaget 
med efterfølgende bidrag på deres blog eller på Instagram. Reach på Instagram har været 251.355 unikke 
besøgende og via blogs har reach været 705.600 unikke besøgende. Det har været med til at skabe nye 
ambassadører for økologisk mælk og har været med til at gøre mælk mere interessant. 

Detailhandelskoncept 

- Der blev udviklet indsalgsmateriale til detailhandelskæderne med forslag til, hvordan kæderne kunne synliggøre 
Økodag i deres tilbudsaviser og på den måde invitere deres kunder til Økodag. Minimum 6 kæder valgte at 
skrive om Økodag i deres tilbudsaviser (Bilka, Kiwi, Føtex, Netto, SuperBrugsen, Lidl). Derudover valgte Coop 
Ânglemark at medvirke i navnelegen via deres hjemmeside. Detailkæderne fik desuden tilbudt magasinet 
”Økologisk Mælk” til distribution i butikkerne. I alt blev der distribueret 40.000 stk. magasiner til butikkerne. 

Presseindsats 

- Aldrig tidligere har der været så meget presse på Økodag. I alt 199 omtaler (i 2013 var tallet 113 omtaler). 
Eventen var på national TV i såvel TV2, TV Avisen og på DR2. Alle 7 regionale TV stationer i landet bragte 
indslag fra eventen. Derudover var der mange radiointerviews på selve dagen i lokalområderne. Jyllands-
Posten udvalgte Økodag som et af de 8 bedste bud på en forårsaktivitet i landet. 
 

Projektets resultater  

- Kampagnen var med til at skabe synlighed af øko-mælk i det offentlige rum, og var derved med til at gøre mælk 
mere interessant for forbrugerne.  Projektet har resulteret i, at 193.000 danskere har besøgt en af de 70 gårde, 
der var vært til Økodag (i 2013 deltog 153.000). Gæsterne på Økodag har fået et førstehåndsindtryk af, at 
valget af økologisk mælk har en positiv betydning for dyrevelfærd. Denne oplevelse og viden har stor betydning, 
når de daglige indkøb skal foretages, og ikke mindst når forbrugeren skal træffe et valg foran køledisken. I en 
analyse foretaget af A&B Analyse fremgår det, at hovedparten af danskerne er bekendt med, at det er under 
halvdelen af alle køer i Danmark, der kommer på græs om sommeren. Samtidig viser analysen, at flere 
danskere efter kampagnen er bevidste om, at der er lovkrav om, at alle økologiske køer skal på græs som 
sommeren – henholdsvis 71,2 % før kampagnen og 73,1 % efter kampagnen. 

- Salget af økologisk mælk offentliggøres først i maj 2015. Ifølge mejerierne har der dog været en betydelig 
stigning i salget af økologisk mælk i 2014 – i forhold til 2013. I perioden 1. januar til 7.sept. 2014 er salget af 
økologisk mælk således steget 9,6 % i forhold til samme periode i 2013.  

- Den meget store presseomtale i både TV og den skrevne presse har betydet, at budskaberne om merværdien i 
økologisk mælk ikke blot er nået ud til de gæster, der besøgte en gård til Økodag, men også i høj grad til de 
forbrugere der ikke deltog i Økodag. I Infomedias analyse-værktøj ses, at der har været 199 Økodag-omtaler 
der primært har ligget i perioden 1. april – 27. april. Et groft skøn ift. bruttodækning og annonceværdi er, at ca. 
11,4 millioner læsere/lyttere/seere er blevet eksponeret for omtaler af Økodag, hvilket svarer til en 
annonceværdi på ca. 2,2 millioner kroner. Der er flere omtaler, som ikke fremgår af Infomedia-overvågningen 
og derfor heller ikke af analysen. Bl.a. de syv regionale TV2 nyhedsudsendelser, to TV2 vejrudsigter, en DR2 
Live-udsendelse og flere radioudsendelser. De faktiske tal må derfor forventes at være endnu højere. 
 

Forventede effekter 

- Projektet har været med til at sikre aktivering og synlighed af økologisk mælk i det offentlige rum, og har derfor 
bidraget til at gøre økomælk mere relevant for danskerne. Forventningen er derfor, at projektet har skabt et 
endnu mere solidt fundament for den fremtidige afsætning i form af øget viden og interesse blandt forbrugerne 
dels i forhold til økologisk mælk og mejeriprodukter men også i forhold til øvrige økologiske fødevarer. 
 

Formidling og videndeling vedr. projektet 

- Formidlingen af projektet er overvejende sket gennem de aktiviteter, der er beskrevet i de foregående afsnit. 
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Note 3. Lokale varer til lokale butikker i detailhandlen. 
Tilskudsmodtager: Økologisk Landsforening 
Hovedformål: Afsætningsfremme 
Projektets formål og indhold: 
Projektets formål var at skabe grundlag for flere lokale varer til flere lokale butikker i detailhandlen.  
 

Projektets aktiviteter 

- Identificering af lokale leverandører, så det matcher de aktuelle markedsmuligheder for lokalt økologisk salg, 
herunder de konkrete aftaler med detailhandelen, som er fundamentet for projektet.  

- Udvikling af Økobasen som effektivt grundlag for leverandørsøgninger på lokale producenter, og den centrale 
platform for leverandørsøgninger til matchmaking-aktiviteter mellem butikker og leverandører. 

- Videreudvikling og effektivisering af Økobasens søgefunktioner, så den let kan anvendes af alle købere. 
- Information om økobasen via annoncer og telefonisk kontakt. 
- Test og matchmaking-aktiviteter mellem butikker og leverandører. 

 

Projektets resultater 

Der er i projektet opbygget en database med tilhørende danmarkskort, som giver geografisk overblik over producenter 
og hvilken produktion, de har (www.økobasen.dk). Der er tale om producenter, som ønsker at afsætte lokalt – direkte til 
detailhandlen eller via gårdbutik/webbutik. 

Økobasen indeholder på nuværende tidspunkt 220 økologiske landmænd, og interessen for at være med er stigende. 
Økobasen har vist sig som et godt værktøj til leverandørsøgning og til brug for matchmaking-aktiviteter. 

Økobasen har skabt resultater, som afspejler sig i detailhandlens indsats for flere lokale varer – bl.a. Coops indsat for 
mere økologi og mere lokalt produceret økologi. Dansk Supermarkeds indsats for lokale varer ”GO LOCAL”. 

Økobasen har medvirket til at finde lokale øko-producenter til storkøkkener i landets kommuner i samarbejdet med Kloge 
Fødevareindkøb under Madkulturen. Og ligeledes har Økobasen været i brug, når Madmarked i Præstø, Store 
Heddinge, Skovsgaard, Svendborg og Lynæs har søgt lokale producenter. 

Økobasen er med til at identificere producenter, som kan omstille produktionen til varer, der er efterspørgsel på, og på 
den måde være med til at lukke hullerne i det økologiske sortiment.  

I projektet har der været telefonisk kontakt til en lang række producenter, som naturligt kunne være en del af Økobasen. 
Disse opringninger har været med til at screene ”markedet” og på den måde også sat navn på en række producenter, 
som ikke ønsker at være en del af det lokale arbejde. 
 

Forventede effekter 

- Langt bedre udnyttelse af de aktuelle muligheder for lokal afsætning af økologisk varer til et meget stort antal 
butikker, der er indgået i samarbejde med ansøgeren om lokalt salg.  

- Effektiv matchmaking mellem leverandører/producenter og detailhandel. 
- Forbrugerne får flere lokale økovarer (tryghed, involvering, oprindelse, friskhed). 
- Avlere/producenter oplever, at det bliver nemmere at starte og vokse – både i mængde og bredde af 

varesortiment - ved at lokal afsætning og distribution til dagligvarehandlen bliver sat i system. 
 

Formidling og videndeling vedr. projektet 
- Økobasen er omtalt på hjemmesiden www.økobasen.dk 
- Der annonceret i Økologi & Erhverv samt LandbrugsAvisen med omtale af Økobasen og opfordring til at blive 

en del af økobasen. 
- Der er udarbejdet postkort om Økobasen, som er uddelt på producentmøder. 
- Der er sendt breve til udvalgte producenter, som potentielt kunne være aktuelle til Økobasen. 
- Økobasen er omtalt i artikler/læserbreve i Effektivt Landbrug og LandbrugsAvisen.  
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Note 4. Fra snak til handling! Mangfoldig og lokal økologi fra midtjyske producenter - til trendsættende 
restauranter i Aarhus. 
Tilskudsmodtager: Økologisk Landsforening 
Hovedformål: Afsætningsfremme 
Projektets formål og indhold: 
Projektets formål var at sætte gang i og få systematiseret større lokal afsætning af et meget bredt sortiment af lokale 
økologiske varer – til trendsættende og velrenommerede restauranter i Aarhus. Nye former for matchmaking mellem 
avlere/producenter og restauratører, nye distributionsmodeller og udvikling af menuer med unik ’lokal økologi’ skal for 
alvor sætte mangfoldig og spændende lokal økologi på menuen hos restauratørerne 
 

Projektets aktiviteter:  

Projektets uddannelsesaktiviteter har rettet sig mod lokale producenter og restauranter i det midtjyske. Gennem 
uddannelse og vidensdeling har sigtet i projektet været at gøre parterne i stand til selv at videreudvikle begrebet ”lokale 
økologiske varer” og dermed handle sammen.  

Projektet har bidraget med værdifuld læring til grossisternes forståelse for lokalvarer, og hvad der skal til for at være 
mellemled mellem lokal producent og restaurant.  

Konkret er der afholdt følgende arrangementer/møder: 

- Opstartsmøde med grossisterne Inco og AB Catering for afklaring af, hvilke produktkategorier der skulle være i 
fokus.  

- Dialogmøde: 11 Restauranter deltog 
- Leverandørdag /bustur: 8 restauranter grossister deltog 
- Masterclass: Kokke og producenter mødes om bordet. 25 deltagere. 

 
Projektets resultater:  

- Der er indsamlet produktoversigter fra producenter fra det midtjyske område inden for udvalgte varegrupper.  
- Der er skabt nye kontakter mellem producenter, grossister og kokke.  

Desværre kom der en fusion mellem Metro og Inco i vejen for projektet. Det var meningen, at Inco skulle flytte lokaler 
omkring årsskiftet. Dette gjorde det umuligt at implementere og fuldføre projektet. Nu blev fusionen som sagt ikke til 
noget, men der er kommet yderligere pres på Incos lokaliteter, der gør at vi ikke kan i gangsætte projektet sådan som det 
oprindeligt var planlagt. Vi har set at interessen for lokale råvarer er stor og vi har sammen fået mange erfaringer. Disse 
erfaringer kan og skal bruges når et tilsvarende projekt forhåbentlig snart ser dagens lys, og vi arbejder videre med de 
resultater og den tillid, vi foreløbig har nået. 
 

Forventede effekter 

Fusionsplaner kom som sagt på tværs af projektgennemførslen og derfor er projektet stadig på vej!  Direktør Jesper 
Bøgelund fra Inco Aarhus udtaler således: Det er en skam, at vi ikke nåede så langt som vi gerne ville med vores projekt 
”lokale råvarer”. Jeg har fra begyndelsen fundet projektet utrolig spændende og relevant for lokale avlere/producenter og 
for de Århusianske restauratører. Vi er meget langt i processen og havde vundet restauratørernes tillid, der gjorde at de 
også var meget engageret og forventningsfulde til projektet. 

Økologisk Landsforening har været en meget professionel og dygtig samarbejdspartner for grossisterne. Jeres 
engagement og innovative tilgang til projektet, har gjort at vi har bibeholdt interessen fra avlere og restauratører.”  
 

Formidling og videndeling vedr. projektet 

- Der er udarbejdet produktoversigt over lokalvarer  
- Inspirationsfilm på hjemmeside. Lokale råvarer til Aarhus: 

https://www.youtube.com/watch?v=AZoFkZ7XsZw&feature=youtu.be 
- Tegninger til indretninger af lokalt område hos grossister udarbejdet 
- Artikel i Økologi og Erhverv 26. september 2014  
- Facebook gruppe. Lokalvarer Aarhus  
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Note 5. Formidling af fakta om økologi 
Tilskudsmodtager: Økologisk Landsforening 
Hovedformål: Afsætningsfremme 
Projektets formål og indhold: 
Projektets formål var at øge forbrugernes viden om økologi, for derigennem sikre, at forbrugerne kan træffe et 
velinformeret og velovervejet valg, når de køber fødevarer. Dette er sket via faktuel og videnskabeligt baseret 
information, der understøtter troværdighed og afliver fordomme. 
 

Projektets aktiviteter er opdelt i tre indsatser: 

1. En vidensdatabase, som danner basis for faktabaseret formidling om økologi, er blevet grundigt gennemarbejdet og 
opdateret, så den indeholder nyeste viden om økologi – baseret på analyser og undersøgelser samt på veldokumenteret 
viden fra forsknings- og udviklingsprojekter. Al viden fra databasen kan læses online på www.iloveøko.dk. 

2. Online indsats på web og sociale medier, hvor faktabaseret viden om økologi formidles til en bred målgruppe. 
Formidlingen er karakteriseret ved troværdig præsentation af økologiens dilemmaer og udfordringer.  Formidlingen 
omfatter desuden viden om, hvor forbrugerne har mulighed for at besøge økologiske landbrug, og hvor de kan købe 
økologiske fødevarer direkte fra landmænd og producenter. Kanalerne for indsatsen har været hjemmesiden 
www.iloveøko.dk, Facebookgruppen www.facebook.com/iloveoko med 27.000 følgere og en ugentlig rækkevidde på 
70.000 visninger, samt på Instagram. 

3. Informationsindsats via trykte materialer har biddraget til en ny version af den populære folder 10 gode grunde til at 
vælge økologi, der øger forbrugeres kendskabsgrad til økologi i en nemt tilgængelig og fagligt velunderbygget form 
tilpasset flere målgrupper. 10 gode grunde til at vælge økologi blev revideret på baggrund i den opdaterede 
vidensdatabase og genoptrykt i 2014. Se den her: 
http://issuu.com/okologidk/docs/10_gode_grunde_til_at_vaelge_oekologi?e=3457094/1286744  

10 gode grunde er blevet distribueret gennem en række events med direkte dialog og kontakt med forbrugere i hele 
landet blandt andet i Den Økologiske Uge, Food festival i Århus, på De Økologiske Høstmarkeder og til forbrugerrettede 
butiksaktiviteter i detailkæderne.  
 

Projektets resultater  

- Projektet har resulteret i 39.070 besøg med i alt 101.105 sidevisninger på hjemmesiden www.iloveøko.dk, en 
forbrugerkontakt på 1.818.100 via sociale medier (I love øko-universerne på Facebook og Instagram), samt 
48.000 uddelte eksemplarer af 10 gode grunde.  

Dette har bidraget til at øge forbrugeres kendskabsgrad til økologi og dermed både fastholde og understøtte et øget 
økologisk forbrug, hvilket også er en forudsætning for at motivere landmænd til at øge det økologiske areal. 
 

Forventede effekter 

- Projektet bidrager til at styrke den troværdighed, som økologien allerede har. Samtidig hjælper et sådant projekt 
til via faktuel viden at forsvare økologiens position og forklare de mange fordele ved økologi, når 
troværdigheden bliver udfordret, fx i årets løbende angreb i medierne omkring at økologi skaber sult, og 
omtalen af de svenske forskeres bog ”Den Ecologiska Drömmen”, der påstod, at økologi er en katastrofe for 
miljøet.  

- Generelt forventes omsætningen af økologiske varer inden for de kommende to år at stige med 6 - 10 %, blandt 
andet som følge af forbrugernes øgede vidensniveau i forhold til de økologiske fødevarer.  

Dette vil føre til flere samfundsmæssige fordele som drikkevand uden pesticidrester, bedre dyrevelfærd og en større 
biodiversitet. Samtidig har de økologiske landmænd i gennemsnit flere ansatte end ikke-økologer, dermed vil det give 
grundlag for flere arbejdspladser, specielt i områder hvor der kan være mangel på arbejdspladser. 
 

Formidling og videndeling vedr. projektet 

Projektet er i sig selv et formidlingsprojekt – og resultaterne fra arbejdet i projektet er løbende sket både på web, sociale 
medier og trykte materialer. Se under projektets aktiviteter og resultater.  
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Note 6. Lokal afsætning af økologisk kød fra mindre producenter og gårdbutikker direkte til forbrugerne. 
Tilskudsmodtager: Økologisk Landsforening 
Hovedformål: Afsætningsfremme 
Projektets formål og indhold: 
Projektets formål var at skabe større synlighed af de lokale producenter af økologisk kød og gårdbutikker samt øge 
disses faglige kompetencer for herigennem at øge den direkte afsætning af økologisk kød fra mindre producenter.  
 

Projektets aktiviteter 

- Identificering, indsamling og kvalitetssikring af data om de lokale producenter af økologisk kød med interesse i 
direkte afsætning – ud fra bl.a. gårdbutikslister. 

- Udvikling af domænet/websiden www.okokodsalg.dk med et Danmarkskort således, at det bliver muligt for 
forbrugeren at identificere og danne sig et overblik over, hvor den lokale kødproducent /gårdbutik befinder sig 
samt udbuddet af kødtyper for på denne måde at øge synligheden og tilgængeligheden af det økologiske kød. 

- Udvikle domænet/websiden www.okokodsalg.dk til en inspirations- og uddannelsesplatform, hvor den enkelte 
producent nemt og enkelt kan få inspiration og viden til at øge sine faglige kompetencer for bedre at kunne 
imødekomme forbrugernes krav og ønsker. 

- Projektets resultater  
- www.okokodsalg.dk er ved projektafslutning en veludbygget hjemmeside /platform, som understøtter projektets 

2 formål. 
- www.okokodsalg.dk skaber en større synlighed af de økologiske kødproducenter med direkte salg til 

forbrugerne. 
- Danmarkskortet sammenholdt med søgefunktioner som eks. kødtype - gør det nemt for forbrugeren at finde sin 

lokale producent og derigennem øges tilgængeligheden. 
- www.okokodsalg.dk gør det muligt for både nye og erfarne økologiske kødproducenter at hente ny viden og 

inspiration til udvikling af deres helt eget kødkoncept. Det gælder for hele værdikæden fra jord til bord, idet 
emnerne spænder vidt som eks. dyreracer, kødkvalitet, koncept, forretningsplan, opskrifter, prisberegning, 
markedsføring, forbrugerkrav og mm. 

- www.okokodsalg.dk blev lanceret i december 2014 med 90 salgssteder, og yderligere 330 potentielle er 
kontaktet med henblik på optagelse på kortet. Ved projektets afslutning havde yderligere 10 producenter har 
meldt sig til. 

www.okokodsalg.dk er blevet præsenteret for en række producenter, og tilbagemeldingerne har været meget positive. 
Producenter er særdeles tilfredse med, at siden understøtter deres egne hjemmesider og facebooksider samtidig med, at 
den giver øget synlighed og mulighed for at søge inspiration og øget faglig viden. 

Ved projektets start var der en forventning om, at der ved projektafslutning ville være ca. 200 salgssteder på kortet. Det 
viste sig dog i løbet af projektet, at selve dataindsamlingen, identifikationen og kvalitetssikringen af data fra de lokale 
producenter, var en betydelig større og mere krævende opgave end forventet. Det har betydet, at lanceringen af siden 
først skete i december 2014. Det er således en bevidst prioritering i projektet at sikre korrekte, opdaterede oplysninger 
om producenterne på kortet fremfor et større antal producenter. Prioriteringen er sket ud fra en vurdering af, at det er 
afgørende vigtigt, at forbrugerne og producenterne kan have tillid til aktualiteten og kvaliteten af Danmarkskortet og dets 
oplysninger. Økologisk Landsforening påtager sig ved projektafslutning at fortsætte arbejde for at få flere producenter på 
kortet samt holde det opdateret. 
 

Forventede effekter 

På kort sigt er www.okokodsalg.dk blevet et effektivt, nemt og overskueligt redskab til matchmaking mellem små og 
mindre producenter af økologisk kød og forbrugerne. Dermed bidrager projektet til en større synlighed og afsætning af 
lokalt produceret økologisk kød. Et behov, som den økologiske forbruger i stigende grad efterspørger for at understøtte 
deres krav om transparens, friskhed og nærhed.  

På langt sigt bidrager www.okokodsalg.dk til, at producenterne opnår en højere pris for deres produkter ved at handle 
direkte med forbrugerene. Producenterne får på lang sigt ligeledes mulighed for at øge deres kødkvalitet og optimere 
deres forretning gennem øget viden. Nye og erfarne producenter vil opleve, at de har en online håndbog i, hvordan de 
kan starte og/eller videreudvikle deres forretning. 

Markedsandelen for det økologiske oksekød er iflg. Danmarks Statistik (2013) på 6,2 % - og for økologisk svinekød 
2,2 %. Dette skyldes bl.a. at udbuddet i detailhandlen stadigvæk er stærkt begrænset set i forhold til forbrugernes 
ønsker. Samlet bidrager projektet således til, at forbrugerne får et større markedsudbud af økologisk kød – på bl.a. 
kødkvæg, ged, vildt og fjerkræ, udskæringer. Et udbud som pt. kun er tilgængeligt lokalt.  
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Formidling og videndeling vedr. projektet 

- Staldskoler og producentmøder, hvor mulighederne på www.okokodsalg.dk er præsenteret for deltagerne. 
- Annoncer i Økologi & Erhverv, hvor producenter er blevet opfordret til at melde sig til og gøre sig synlige. 
- www.okologi.dk, 
- Facebook siderne I love øko og Økologisk Landsforening 

Formidlingen og vidensdelingen vil pågå løbende også efter projektets afslutning både til forbrugerne og til 
producenterne. 

 

Note 7. Økologisk Frugt og Grønt - slip det fri 
Tilskudsmodtager: Økologisk Landsforening 
Hovedformål: Afsætningsfremme 
Projektets formål og indhold: 
Projektets formål var at dokumentere, at afsætningen af økologisk frugt og grønt kan øges, når økologiske varer gives 
samme konkurrencevilkår som konventionelt frugt og grønt i form af emballering, eksponering og placering i butikken. 
 

Projektets aktiviteter 

Projektet har i forhold til formålet arbejdet med tre forskellige indsatsområder for at skabe afsætningsfremgang for de 
økologiske frugter og grøntsager: 

Sikre samme konkurrencevilkår for de økologiske varer, som for de konventionelle 
Markedsføre de økologiske frugter og grøntsager ved at gøre dem emballagefri 
Synliggøre de økologiske avlere i butikken via instore materialer og emballagen i forhold til information om avleren og 
dyrkningsstedet. 

Detailkæder som samarbejdspartner: 

- For alle tre indsatsområder gælder det, at der har været dialog med flere forskellige detailkæder for at 
identificere den bedst egnede indsats for detailkæderne. For en dagligvarekoncern bestående af 1200 butikker 
er der arbejdet på en langsigtet strategi, som omhandler at skabe samme konkurrencevilkår for de økologiske 
producenter, som for de konventionelle, hvilket har udmøntet sig i et samarbejdsmanifest. Manifestet har 
fokuseret på en ensartet prisstruktur for de økologiske varer ved at kalkulere avancen målt i kr. til butikkerne på 
de økologiske varer på samme måde som for de konventionelle varer.  

- For to andre detailkæder er der arbejdet på markedsføring af emballagefri økologiske frugter og grøntsager, 
hvor det indledende arbejde med specielt en detailkæde har været mere tidskrævende end forudset. Det 
skyldes, at der har været en del dialog med fødevaremyndighederne i forhold til regelsættet for markedsføring 
af økologiske varer samt med detailkæden i forhold til eksponering af varerne. Det betyder således, at den 
praktiske implementering af de emballagefri økologiske frugter og grøntsager først kunne gennemføres efter 
projektets afslutning. Derfor er en del af bevillingen til projektet heller ikke anvendt.  

- Der arbejdes på at fremvise resultater så snart, der foreligger konkrete resultater fra detailkæden. Dog er det 
lykkedes for et par enkeltbutikker allerede nu at arbejde med den emballagefri indsats på økologiske 
grøntsager. 

- Der er flere detailkæder, som er blevet interesseret i at skabe øget synlighed af avlerne i butikken via in store 
materialer. Det samme gælder for avlerne, da de samtidig er blevet opmuntret til at skabe øget synlighed. 

Inddragelse af frugt- og grønt avlere: 

- Sideløbende med iværksættelsen af de tre indsatsområder: emballagefri økologi, samme konkurrencevilkår og 
synlighed af avleren, har der været en del kontakt og dialog til de relevante avlere. Forud for gennemførslen af 
manifestet for at skabe samme konkurrencevilkår, har der været møder og dialog med avlerne for at forstå 
deres samarbejdsaftaler med dagligvarekæderne i forhold til pris– og avancestruktur. Det har derfor været 
muligt at kunne arbejde målrettet for at skabe bedre konkurrencevilkår for de økologiske avlere.  

- I forbindelse med større synlighed af avlerne, har der været fokus på at motivere avlerne til at sikre en øget 
synlighed af produkternes karakteristika og avleren på deres markedsføringsmaterialer, hvor især emballagen 
har været omdrejningspunktet. 

- I forhold til emballagefri økologi har avlerne været inddraget for at identificere de egnede grøntsager og frugter 
for indsatsen. 
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Inspiration fra andre lande: 

- Som et supplement til arbejdet i projektet har der har været gennemført inspirationstur til USA, (ikke for midler i 
nærværende projekt), hvor der er indhentet ny inspiration, viden og ideer, som har været til stor gavn for 
arbejdet i projektet i forhold til eksponering af varerne i butikkerne. 

Iværksættelse af indsatsen: 

- Der er ikke udarbejdet et egentligt koncept for nærværende projekt, da de udviklede indsatsområder for de 
enkelte detailkæder er tilpasset til den enkelte dagligvarekæde og de tendenser, der rører på sig i øjeblikket 
indenfor markedsføring af økologiske fødevarer. 

- Der er iværksat indsatsområder for en række detailkæder bestående af i alt 6 forskellige dagligvarekæder med 
et antal butikker på i alt ca. 1300 butikker. 

- Indsatsen for at skabe samme konkurrencevilkår for de økologiske varer er allerede indført i en 
dagligvarekoncern bestående af 1200 butikker. Allerede nu er der skabt afsætningsfremgang på den korte tid, 
siden indsatsens start. 

- For den emballagefri markedsføring gælder det, at dagligvarekæden med i alt 80 butikker først er klar til at 
etablere konceptet i første halvår 2015. Den anden detailkæde for den emballagefri økologi har etableret 
konceptet i to af deres butikker.  

- Synlighed af avleren i butikken og på emballagen er iværksat for en række butikker indenfor flere 
dagligvarekæder. 

- Grundet den sene start for implementeringsfasen for konceptet er midlerne til etableringen af konceptet med 
butiksskilte, displays m.m. ikke blevet udnyttet.  
 

Projektet har skabt følgende resultater: 

- Afsætningsfremgang for økologiske frugter og grøntsager på i alt 40 % i en dagligvarekoncern med i alt 1200 
butikker 

- Ved afholdelse af en række møder med detailkæderne er der skabt større fokus og dermed motivation i 
detailhandelen for inddragelse af de lokale avlere i markedsføringen af økologiske frugter og grøntsager 

- Identificering af en række lokale avlere med interesse i at afsætte varer til detailhandelen 
- Opdateret viden om den gældende lovgivning på markedsføring af økologiske fødevarer i forhold til ”Vejledning 

om økologiske fødevarer” / Fødevarestyrelsen 
- Inspiration til relevante avlere i form af præsentationer og netværksmøder 
- Ny inspiration til markedsføring og eksponering af varerne i butikken med fokus på løssalg og lokale varer 

(indhentet fra diverse butiksbesøg og fødevareinspirationstur til USA / New York / San Fransisco) 
- Der er identificeret en række display-materialer, der er egnede i forhold til eksponering af varerne, som 

detailbutikkerne vil gøre brug af. 
- Forventede effekter 
- Forventningen til arbejdet i projektet betyder, at der inden for en periode på ca. 1 år vil være: 
- En omsætningsfremgang på 20 % om året for økologiske frugter og grøntsager 
- 200- 300 supermarkeder/butikker, som markedsfører et udvalg af de økologiske frugter og/eller grøntsager i 

løssalg 
- Ca. 500 butikker har særligt fokus på synliggørelse af de økologiske avlere/leverandører via emballagen og in 

store materialer på min. 10 varianter af frugter og grøntsager i hver butik  
- Forbrugerne er inspireret til større viden og interesse for avleren bag produktet. 
- Der er opnået en større bevågenhed i frugt- og grønterhvervet for vigtigheden af markedsføring i forhold til 

avleren, sæsonaktuelle emner og emballagefri økologi. 
 

Formidling og videndeling vedr. projektet 

- Landmandsportalen 12. marts 2014  
- Maskinbladet 17. marts 2014 
- Landbrug & Fyn 5. august 2014 
- www.coop.dk – Coop vil gøre Danmark dobbelt så økologisk 
- www.okologi.dk 6. januar 2015 – Coop aftale skaber mulighed for nye økologer 
- www.okologi.dk 29. januar 2015 – Coops tiltag får salget til at stige markant 
- Møder med dagligvarekæderne – i alt 5 stk. 
- Netværksmøder med lokale avlere – i alt 3 stk. 
- Præsentation på virksomhedsmøder 
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Note 8. Fem klimaoptimerede økologiske bedriftstyper 
Tilskudsmodtager: Økologisk Landsforening 
Hovedformål: Rådgivning 
Projektets formål og indhold: 
Projektets formål var at vise potentialet i at mindske udledningen af drivhusgasser fra økologisk fødevareproduktion for 
fem produktionsgrene, og derved inspirere økologiske landmænd til at tilpasse deres produktion til mindre 
klimabelastning. Der skal udarbejdes hæfter for produktion af henholdsvis mælk, kød, planter, svinekød og æg med 
illustration af effekten af at gennemføre flest mulige klimatiltag.  
 

Projektets aktiviteter 

Der blev udvalgt fem økologiske bedrifter, som kunne anvendes som modelejendomme. Ejerne var mælkeproducent, 
Kristian Friis, kødproducent, Erling Fischer Madsen, planteavler, Lars Kjelde, svineavler, Preben Drastrup og 
ægproducenterne, Niels og Grete Riis. Projektdeltagerne indsamlede produktionsdata for hver ejendom og ved besøg på 
gårdene, diskuterede vi mulighederne for praktisk gennemførelse af klimatiltag. Ejerne modtog derefter en rapport fra 
besøget, og der var mulighed for yderligere udveksling af synspunkter. De fem landmænd fungerede således som 
følgegruppe for projektet. 

Der blev udarbejdet et hæfte for hver af de fem produktionsgrene. Hvert hæfte indeholder et klimaregnskab for 
modelejendommens nutidsdrift samt forslag til en række tiltag til reduktion af klimabelastningen. Virkningen af hvert tiltag 
på bedriftens samlede klimagasudledning er beregnet, og der er så vidt muligt givet et bud på de økonomiske 
omkostninger. 

Vi har brugt regneværktøjerne, ”Klimaatlaten” (en tilpasset udgave af Climate Yardstick, CLM) og ”C-Tool” til beregning 
af klimabelastningen. Vi har desuden anvendt metoder og principper fra litteraturen, f.eks. ”Effekter af tiltag til reduktion 
af landbrugets udledninger af drivhusgasser” af J. E. Olesen et al. DCA rapport nr. 027 2013, ”Livscyklusvurdering af 
økologiske og konventionelle planteavlssædskifter” af M.T. Knudsen et al. Bilag til følgegruppemøde med FVM, 5. og 6. 
sept. 2011 og ”Kvæg og klima” af T. Kristensen og P. Lund. DCA rapport nr. 001 2011. 
 

Projektets resultater  

Klimabelastningen for de fem modelejendomme er beregnet til: 

- Mælk: 816 ton CO2 for bedriften svarende til 0,76 kg CO2 pr. kg mælk. 
- Kød: 222 ton CO2 for bedriften svarende til 12,8 kg CO2 pr. kg kød. 
- Svinekød: 678 ton CO2 svarende til 3,7 kg CO2 pr. kg kød. 
- Æg: til 735 ton CO2 svarende til 1,69 kg CO2 pr. kg æg.  
- Planteavl: 35 ton CO2 for bedriften svarende til 0,91 ton CO2 pr. ha. 

 

Med implementering af 8-10 tiltag pr. bedrift er den forventede reduktion i klimagasudledning beregnet til 29 %, 45 %, 
29 % og 45 % for henholdsvis mælk, oksekød, svinekød og æg, mens planteavlsbedriften kan blive klimaneutral. 

De foreslåede tiltag spænder vidt. Der er f.eks. foreslået forlænget laktation (kvæg), optimering af foderrationen, hyppig 
udpumpning af gylle, overdækning af gylletank, faste kørespor ved kørsel med tunge maskiner, flere kløvergræsmarker 
og kløvergræsmarker, som ligger i længere tid, større brug af efterafgrøder, etablering af naturstriber og læhegn, skift til 
LED-pærer og produktion af vedvarende energi.  
 

Forventede effekter 

- Det er forventningen, at hæfterne vil inspirere økologiske landmænd til at mindske bedriftens udledning af 
klimagasser. Ved at vælge nogle af de foreslåede tiltag kan bedrifterne typisk opnå en reduktion på 10-20 %. 
  

 

 

Formidling og videndeling vedr. projektet 

- De fem hæfter uddeles til økologiske landmænd ved Økologisk Landsforenings generalforsamling og andre 
relevante møder i 1. kvartal 2015. Hæfterne kan desuden findes på Økologisk Landsforenings hjemmeside:  

- http://www.okologi.dk/landmand/fagomraader/klima-og-energi/fem-klimaoptimerede-bedriftstyper-(projektside-
2014).aspx. Viden fra projektet vil blive brugt i foreningens rådgivning af økologiske landmænd. 
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Note 9. Økonomisk Strategi for økologisk mælkeproduktion 
Tilskudsmodtager: Økologisk Landsforening 
Hovedformål: Rådgivning  
Projektets formål og indhold: 
Projektets formål er at skabe muligheder for, at økonomisk udsatte økologiske mælkeproducenter kan forblive i den 
økologiske produktionsform ved at beskrive alternative økologiske udviklingsveje, der er så økonomisk attraktive, at en 
tilbagelægning til konventionel produktion undgås.  
 

Projektets aktiviteter 

I 2014 har arbejdet koncentreret sig om at få lavet et stort regneark i Excel, hvor vi ud fra ejendommens oplysninger om: 
hektar, dyr, mælkeproduktion, forventet udbytte i marken osv., laver en beregning over forventet økonomisk resultat af 
primærdriften ved hhv. den konventionelle eller den økologiske mælkeproduktionsform på den enkelte ejendom.  

Vi har i løbet af 2014 haft følgende aktiviteter: 

- Udarbejdelse af regneark til beskrivelse af, det økonomiske resultat, som kan forventes ved enten økologisk 
eller konventionel produktion. 

- Afprøvning af regnearket hos 2 landmænd, hvorefter regnearket blev tilrettet. 
- Gennemregning af én ejendoms tal, og præsentation på et erfagruppemøde, hvor vi fik en rigtig god dialog om 

indholdet med de15 deltagere. 
- Præsentation af regnearket på Faglig Festival 2014 og Agromek 2014 
- Brug af regnearket ved besøg af økologiske mælkeproducenter, der gerne ville have en god gennemgang af 

både områder, der kan være vanskelige, men også de stærke sider ved økologien, sammen med den 
økonomiske beregning. 

- Kort artikel om værktøjet i avisen Økologi og Erhverv 
 

Projektets resultater  

Projektet fortsætter i 2015. Resultaterne fra 2014 med udarbejdelsen af et regneark, der viser en mælkeproduktions 
økonomiske resultat af primærdriften, har været den største opgave. Vi har brugt Seges ved William Shar Andersen som 
sparringspartner ved fastsættelse af de vigtigste økonomiske områder, hvor vi rent statistisk kan se de store forskelle 
mellem den konventionelle og den økologiske mælkeproduktion. Desuden har vi haft kontakt med andre driftsøkonomer, 
bl.a. ved besøg hos en økologisk mælkeproducent, hvor beregningerne blev gennemgået. Vi kan konkludere, ud fra de 
beregninger der er foretaget, at selvforsyningen med eget produceret foder er en af de faktorer, der har allerstørst 
betydning for bedriftens økonomiske formåen. Dette er et af flere områder, vi i 2015 vil gå i dybden med. 
 

Forventede effekter 

Projektet har allerede nu været med til at fastholde økologiske mælkeproducenter indenfor økologien. Vi har besøgt flere 
landmænd, som har været i tvivl om, de skulle fortsætte som økologer eller ej. Vi har allerede også udpeget områder, der 
vil være afgørende, for om den økologiske mælkeproduktion vil være rentabel eller ej. Her kan f.eks. nævnes 
selvforsyningsgraden med foder, enten fra egne arealer eller fra forpagtede eller via en samarbejdsaftale. Udbyttet i 
marken har samtidig stor betydning for selvforsyningen. Vi har allerede nu 3 mælkeproducenter, der har valgt at vedblive 
med den økologiske mælkeproduktion, på baggrund af at vi har gennemgået regnearkets oplysninger og haft en god 
dialog om det. 

Vi forventer at sætte flere ord på disse områder i 2015. 
 

Formidlingen har i 2014 bestået af: 

- Afprøvning af regneark ved 2 landmænd 
- Gennemregning af en ejendoms oplysninger og præsentation af resultaterne, og diskussion af svære områder 

ved den økologiske mælkeproduktion i en Erfagruppe – med 15 deltagere 
- Præsentation ved Faglig Festival og Agromek november 2014. 
- Gennemregning af 10 økologiske mælkeproducenters tal, i november og december. Her har der været en god 

dialog om områder der er vigtige ved den økologiske mælkeproduktion. 
- Artikel i Økologi og Erhverv nov.2014.  

Der arbejdes videre med regnearket i 2015, og der vil blive lavet en oversigt over vigtige områder for den økologiske 
mælkeproduktion mv 
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Note 10. Nye mål for økologisk fodring 
Tilskudsmodtager: Økologisk Landsforening 
Hovedformål: Rådgivning  
Projektets formål og indhold:  
Projektets formål var at fremme selvforsyningen med foder i den økologiske mælkeproduktion. I projektet beskrives 
forskellige strategier for selvforsyning, og udvalgte elementer demonstreres på en økologisk kvægbedrift. På den 
baggrund får den enkelte landmand hjælp til at vurdere mulighederne og økonomien i selvforsyning på egen bedrift.  
 

Projektets aktiviteter 

Del 1. Modeller for selvforsyning med foder 

Der er udvalgt tre scenarier for høj grad af selvforsyning. Det er 1) ”low cost” med 6.000 kg mælk pr. ko, sæsonkælvning 
og stort græsfoder, 2) ”økologisk optimeret” med 8.000 kg mælk pr. ko, intensiv afgræsning, korn og bælgsæd og 3) 
”high input” med 10.000 kg mælk pr. ko og fodring med græs, majs, korn, varmebehandlet bælgsæd og raps. For hvert 
scenarie er der lavet en beskrivelse, herunder krav til areal og maskiner samt forventninger til markudbytter. 
Beregningen af de økonomiske resultater og sammenligninger er under udarbejdelse. 

Del 2. Demonstration på en malkekvægbedrift 

Fodring med roer, gulerødder og kartofler er også en måde at øge andelen af hjemmeavlet eller lokalt produceret foder 
på. Der ligger dog en udfordring i at få findelt og blandet disse fodermidler med det øvrige foder, så køerne ikke sorterer. 
Ved demonstrationen afprøves, hvordan to typer mixervogne klarer opgaven, nemlig en horisontalblander (Seko 
Samurai) og en vertikalblander (Triolet). Vi vurderer foderets opblandingsgrad, køernes adfærd ved foderbordet og 
køernes mælkeydelse og foderudnyttelse. Søgård Andelsbrug ved Sdr. Felding er vært for demonstrationen, og 
mixervognene afprøves i samarbejde med Stenderup Maskiner. Indtil videre har vi beskrevet resultatet af den 
nuværende udfodring med en ældre mixervogn uden knive på sneglene.  
 

Projektets resultater  

Del 1. I ”low cost”-modellen er mælkeydelsen lav, men til gengæld er omkostningerne skåret ned til et minimum med et 
lavt forbrug af kraftfoder og et minimalt behov for maskiner. Modellen er inspireret af mælkeproduktionen i Irland og New 
Zealand. Den ”økologisk optimerede” model kan umiddelbart benyttes af mange danske mælkeproducenter. Her lægges 
stor vægt på intensiv afgræsning og dyrkning af korn og bælgsæd som erstatning for indkøbt kraftfoder. ”High-input”-
modellen kræver anvendelse af varmebehandlet bælgsæd og små mængder rapsfrø eller –kage for at opfylde den 
højtydende kos behov for AAT og fedt. Prisrelationerne afgør, hvornår 100 % selvforsyning er fordelagtigt i den situation. 

Del 2. Ved testen af den nuværende udfodring blev grøntsagerne stort set ikke findelt. Målinger på den samlede 
foderblanding med Penn State Partikelseparator gav fordelingen 9, 4 og 87 % for partikler på henholdsvis <0,9 cm, 0,9-
1,8 cm og >1,8 cm. Køerne begyndte at jage hinanden bort fra foderbordet efter 6-12 minutter afhængig af den 
udfodrede mængde. Vi forventer, at de to mixervogne, som skal testes i 2015, resulterer i et betydeligt mere homogent 
foder og dermed i mere ro i stalden og en bedre foderudnyttelse.  
 

Forventede effekter 

Det forventes, at flere økologiske mælkeproducenter inspireres til at øge selvforsyningen med foder på egen bedrift. 
Dermed bliver de mere robuste over for udsving i priserne på indkøbt foder. 

Bedre økonomi i foderforsyningen vil gøre det mere attraktivt for mælkeproducenterne at blive i eller omlægge til 
økologisk drift. Det understøtter regeringens mål om fordobling af det økologske areal i 2020. 
 

Formidling og videndeling vedr. projektet 

- Poster og mundtlig formidling af projekts budskaber på Agromek 2014 
- Foreløbige beskrivelser af de tre modeller på Økologisk Landsforenings hjemmeside 

http://www.okologi.dk/landmand/fagomraader/oeko-kvaeg-faar-ged/nye-maal-for-oekologisk-fodring-2014-
(projektside)--.aspx 
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Note 11. Rejsehold - til Grøn pulje for lokal afsætning af fødevarer 
Tilskudsmodtager: Økologisk Landsforening 
Hovedformål: Rådgivning 
Projektets formål og indhold: 
Projektets formål var igennem Økologisk Landsforenings rejsehold, at informere om puljen ’Grønne Ildsjæle for lokal 
afsætning af fødevarer’, - hjælpe ansøgere med at afklare deres idé og medvirke til udformning af deres 
projektansøgninger. 
 

Projektets aktiviteter 

- Økologisk Landsforenings Rejsehold har informeret om puljen ved direkte mails samt omtale i Økologi og 
Erhverv. Her ud over har Fonden for Økologisk Landsforening henvist til Rejseholdene på Fondens 
hjemmeside. 

- Rejseholdet har afklaret mange henvendelser pr. telefon, og hvor det var relevant og nødvendigt er der 
gennemført afklaringsbesøg hos potentielle ansøgere. 

- Rejseholdt har skrevet 25 ansøgninger – og bidraget med råd og vejledning til andre.   
 

Projektets resultater  

- Rejseholdet har – på forskellige niveauer bidraget til mindst 50 afklaringer pr. telefon og besøg, 25 ansøgninger, 
og en meget stor del har opnået tilskud.  
 

Forventede effekter 

- Rejseholdet yder både indsats i forbindelse med selve skrivearbejdet, men en naturlig del af rådgivningen 
omfatter også faglig bistand til udviklingsindsatsen. 

- Generelt kan oplyses, at de projekter som Økologisk Landsforening har bidraget til er søgt af stærke 
producenter, som evner at føre deres projekt til dørs – til gavn for lokalsamfund (netværk, samarbejde og 
arbejdspladser), ansøgernes forretninger, økologisk udvikling (bæredygtig lokal produktion og afsætning) samt 
til gavn for de forbrugere, der samarbejdes med – fx i form af øget tilgængelighed af nye varer.  

- Her ud over medvirker flertallet af projekterne til at løse barrierer for udviklingen af lokal produktion og 
afsætning, og der gøres generelt en indsats for at formidle kendskabet til de erfaringer, som projekterne 
resulterer i. 

- Endelig vurderes det, at Rejseholdets indsats reducerer arbejdsindsatsen for både medarbejdere i Fondens 
sekretariat og Fondsbestyrelsen. 
 

Formidling og videndeling vedr. projektet 

- Rejseholdets arbejde er formidlet bredt – og er velkendt hos medlemmer og økologiske interessenter. 
- Mange af projekterne formidles i Økologi og Erhverv eller via andre medier og på hjemmesider. 

 

Note 12. Fertilitetspåvirkning af fytoøstrogener i rødkløver til økologiske geder og får 
Tilskudsmodtager: Økologisk Landsforening 
Hovedformål: Forskning og forsøg  
Projektets formål og indhold: 
Projektets formål var at finde anvendelse af rødkløver i græsblandinger til økologiske får og geder på trods af, at 
hormonlignende stoffer i rødkløver kan have en negativ effekt på dyrenes fertilitet. Fordelen ved rødkløver er det højere 
udbytte i græsmarken. Der gennemføres en demonstration, hvor får, i løbningssæsonen, afgræsser arealer med 
varierende andele af rødkløver, og på den baggrund udarbejdes anbefalinger for maksimal rødkløverandel og forslag til 
metoder til vurdering af rødkløverandel i en given græsmark. 
 

Projektets aktiviteter 

Der er gennemført en demonstration hos lammeproducent, Torben Kousgaard, Varde. I foråret blev der indkøbt frø og 
udlagt tre parceller á 1,1 ha med forskellige rødkløverandele samt en kontrolparcel uden rødkløver. Kløvergræsset blev 
udlagt i byg, som blev høstet som helsæd. Derefter blev der taget 1-2 græsslæt. D. 20. september blev der sat 10 får på 
hver parcel, og i oktober blev der sat to væddere til hvert hold får. Sidst i november blev dyrene flyttet væk fra 
parcellerne. Vi udtog prøver af græsset i hver parcel fire gange i løbet af efteråret. Prøverne blev analyseret for 
foderværdi og for bælgplanteandel ved en ny metode under udvikling på Eurofins. Der er også sendt græsprøver til 
Aarhus Universitet, hvor de skal analyseres for indhold af fytoøstrogener. Sidst i december blev fårene scannet for antal 
fostre af AGScan LTD. 
 

Projektets resultater  

- Kløvergræsmarkerne blev særdeles flot etableret med tæt på 100 % fremspiring.  
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- Fra 20. sept. til 1. nov. har parcellerne forsynet dyrene med 16 FEN/ha. I november blev græsset suppleret med 
helsædsensilage. 

- Rødkløveren udgjorde ca. 20, 30 og 54 % af tørstoffet i de tre parceller og levede dermed op til de planlagte 
niveauer. 

- Proteinindholdet var, som forventet, højt (ca. 25 %), men det gav ingen sundhedsmæssige problemer hos 
fårene, og de holdt et godt huld i forsøgsperioden. 

- Får bryder sig ikke om at være adskilt i små flokke, og hegnet måtte forstærkes, for at de ikke skulle rende 
sammen. 

- Ved scanningen var der lam i alle får på nær ét. Der var 1,9, 2,0 og 1,7 fostre pr. får i gennemsnit for hvert af de 
tre hold på rødkløver, mens kontrolholdet havde 2,3 fostre pr. får. 

Det foreløbige resultat for projektet er således, at det tyder på, at selv meget høje andele af rødkløver ikke giver 
problemer med fertiliteten hos får.  
 

Forventede effekter 

Hvis de foreløbige resultaterne holder stik, kan de økologiske fåreavlere så rødkløver i egne marker og få et højere 
græsudbytte pr. ha. De kan desuden lave aftaler med økologiske mælkeproducenter om afgræsning af slætmarker i 
efteråret. Begge dele vil forbedre fåreavlernes mulighed for at skaffe godt og rigeligt foder i løbningssæsonen og dermed 
bidrage positivt til disse bedrifters økonomi. Flere fåreavlerne vil dermed enten forblive i eller lægge om til økologisk drift. 
 

Formidling og videndeling vedr. projektet 

- ”Forsøg skal be- eller afkræfter rødkløverskræk”. Artikel i Økologi og Erhverv nr. 551, 2014. 
- Åbent hus-arrangement hos vært Torben Kousgaard d. 15. okt. 2014 
- ”Rødkløver i store mængder til får”. Artikel fra dec. 2014 på Økologisk Landsforenings hjemmeside: 

http://www.okologi.dk/landmand/fagomraader/oeko-kvaeg-faar-ged/fytooestrogener-i-roedkloever-til-faar-2014-
(projektside)-.aspx 
 

Note 13. Økologisk græsfrøavl – update 
Tilskudsmodtager: Økologisk Landsforening 
Hovedformål: Forskning og forsøg 
Projektets formål og indhold: 
Projektets formål var at øge kvaliteten af den økologiske frøavl ved at fokusere på de to centrale udfordringer; ukrudtsfrø 
i afgrøden og N-forsyning i et udfasningsscenarie. Dette gøres ved at identificere de centrale udfordringer og at udpege 
de rigtige svar på disse udfordringer. 
 

Projektets aktiviteter 

Arbejdspakke 1: Styregruppemøde med udveksling af viden og strukturering af den kommende græsfrøbog for økologer. 

Indlæg med efterfølgende diskussion på Faglig Festival Vingsted Hotel og Konferencecenter d. 20/11 2014. 

Arbejdspakke 2: Der er afholdt møder med de tre væsentligste frøfirmaer i Danmark.  

Arbejdspakke 3: Vidensindsamling fra litteraturstudier med både danske og udenlandske kilder.  

Arbejdspakke 4. Der er afholdt yderligere møder med landmænd for at gøre deres erfaringer til en del af projektet. 

Arbejdspakke 5: Der er udarbejdet et skelet og en struktur for den kommende græsfrøbog for økologer, og det første 
udkast til nogle af bogens kapitler er klar. 
 

Projektets resultater  

- Der er skabt et godt samarbejde i Styregruppen, der består af Peder Mejnertsen, LMO, Lars Egelund Olsen og 
Darren Andrew Thomsen, SEGES, Birthe Boelt, Institut for Agroøkologi AU samt Poul Christensen og Carsten 
Markussen, Økologisk Landsforening. Styregruppen besidder samlet en stor viden indenfor økologisk 
græsfrøproduktion og har tillige et stort netværk. Dette betyder, at arbejdet med at levere det, der i 
arbejdspakke 5 samler hele projektet, er godt i gang, og at det ser ud til at resultatet bliver rigtig godt. 

- Der er afholdt møder med de tre dominerende frøfirmaer i Danmark, og den viden, de har om økologisk frøavl 
og produktion, er blevet indsamlet til videreformidling gennem dette projekt. 

- Opsamling af viden fra forskningsverdenen i Danmark og internationalt er kommet et lille skridt videre i løbet af 
2014. De store skridt bliver taget i første halvdel af 2015.  

- Der er besøgt yderligere to dygtige frøavlere i 2014, og deres erfaringer indgår i projektet. 
 

 



Noter til supplerende oplysninger – regnskab 2014 
 
 

40 
 

Forventede effekter 

- Det forventes, at projektet, sammen med SEGES’ projekt” Gødningsstrategi i økologisk rajgræs” vil kunne hæve 
vidensniveauet generelt i dansk økologisk frøavl og herved være med til at hæve udbytteniveauet med 10-20 %. 
 

Formidling og videndeling vedr. projektet  

- Projekthjemmeside: http://www.okologi.dk/landmand/fagomraader/oekologisk-planteavl/oekologisk-
graesfroeavl-2013-%28projektside%29.aspx 

Den viden, der er opsamlet ultimo 2014, er formidlet videre til ca. 60 landmænd ved Faglig Festival i Vingsted 20. 
november 2014, og er dertil lagt på projektets hjemmeside.  

 

Note 14. Høsilage – optimering af proteinkvalitet til malkekøer 
Tilskudsmodtager: Økologisk Landsforening 
Hovedformål: Forskning og forsøg 
Projektets formål og indhold: 
Projektets formål var at skabe en bæredygtig mælkeproduktion med mulighed for en nærproduktion af protein og øge 
fodereffektiviteten igennem en bedre udnyttelse af græssets oprindelige proteinindhold. Endvidere skulle projektet sikre 
sunde og velfungerende drøvtyggere med en afbalanceret grovfoderrig proteinforsyning, som er tilpasset kvægets 
naturlige behov. 

Økologiske mælkeproducenter vil have mulighed for at blive selvforsynende med foder uden at skulle gå på kompromis 
med næringsstofnormerne for AAT, hvis de kan bjærge græsensilage med et højere AAT-indhold. Proteinindholdet i 
foderrationen vil være bedre afstemt til malkekoens behov. Køerne vil få en bedre foderudnyttelse og velfærd og 
mælkeproducenten en bedre økonomi. 

Mælkeproducenter som i forvejen har optimeret AAT-forsyningen vil kunne udskifte varmebehandlet og/eller importeret 
kraftfoder med hjemmeproduceret korn/bælgsæd. 
 

Projektets aktiviteter: 

Arbejdspakke 1:  

Vidensyntese og screening af AAT-indhold ved øget tørstofindhold i kløvergræs- og lucerneensilage. I samarbejde med 
Videncentret for Landbrug, Kvæg og AgroTech er der gennemført en screening af 9000 ensilageprøver fra praksis i 
årene 2009-2013. Sammenhæng imellem tørstof-% og 13 forskellige parametre er undersøgt. Foderværdier ved 
forskellige tørstof-% er beregnet i NorFor. Videncentret for Landbrug, Kvæg har lavet en vidensyntese og forklaret en 
teoretisk sammenhæng imellem tørstof-indhold og foderværdi. 

Arbejdspakke 2:  

Høst, ensilering og opmåling af udbytter af samme afgrøde ved henholdsvis 35 % og 70 % tørstof. 

Fem økologiske mælkeproducenter blev ”castet” med henblik på at finde tre landmænd med ensartede 
kløvergræsarealer, hvor der kunne opsættes forsøg på minimum 5 ha. per bedrift. På en workshop blev landmændene 
instrueret i at nedtørre græsmateriale til den ønskede tørstof-pct. med minimalt bladspild. Ensilageballer fra to slæt med 
to forskellige tørstof-pct. blev vejet og analyseret. Udbytter blev opgjort for henholdsvis våd og tør ensilage. 

Tør og våd ensilage fra to slæt fra to besætninger blev transporteret til Foulum til forsøg med vomfistulerede køer. 

Arbejdspakke 3:  

Fodringsforsøg med ensilage med forskellige tørstofindhold som eneste foder til malkekøer i senlaktation på Foulum. 
Afprøvning af fodring med ensilage med forskellig tørstof-% i praksis hos økologisk mælkeproducent. 

På Kvægbrugets Forsøgscenter blev tre multifistulerede køer i slutlaktation udvalgt, og de blev fodret med 
ensilagepartier fra samme afgrøde med henholdsvis lavt og højt tørstofindhold. For at få stabile resultater blev der ikke 
anvendt foder ud over græsensilagen. Der blev gennemført afprøvning af to slæt med to forskellige tørstof-pct. (tilstræbt 
35 % og 70 %) fra de to af landmændene – i alt otte afprøvninger. Protein flow til tarmen blev målt og resultatet 
sammenholdt med AAT beregninger fra NorFor-analyser. 

Forsøget blev suppleret med en praksisafprøvning af fodring med ensilage fra samme slæt med forskellig tørstof-pct. hos 
en økologisk mælkeproducent. I en stabil fodringsperiode blev ensilage med 35 % tørstof udskiftet med ensilage med 70 
% tørstof. Afprøvningen blev koordineret med ydelseskontrol umiddelbart før og efter udskiftning af ensilage. 
 

Projektets resultater 

Dataanalysen viste en effekt af fortørring af ensilage på imellem 10-20 % på AAT-indhold i græsensilage beregnet i 
NorFor. Højere AAT-indhold blev modsvaret af et tilsvarende lavere PBV-indhold. Højere AAT-indhold blev forklaret af: 
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- Reduceret smørsyre- mælkesyre- og eddikesyregæring 
- Lavere nedbrydning af aminosyre 
- Højere sukkerindhold 

Forsøg med ensilering ved forskellige tørstof-pct. hos tre økologiske mælkeproducenter viste ingen udbytteforskel ved 1-
2 ekstra vendinger og 1-2 dages ekstra forvejring. Ved vendinger herudover var der en udbyttenedgang.  

Praksisafprøvning med tør contra våd ensilage som eneste ændring viste en ydelsesfremgang på 1-2 kg EKM pr. ko. pr. 
dag. 

Forskningsforsøg med vomfistulerede køer viste en signifikant sammenhæng imellem AAT og tørstof-pct. i ensilage. AAT 
stiger med 5,4 g for hver 10 pct.-point stigning i tørstof-pct. i ensilage. 
 

Forventede effekter  

Det forventes, at projektets resultater umiddelbart vil blive implementeret i rådgivningen. I første omgang vil der være 
mange landmænd, der vælger at fortørre ensilage i baller til en højere tørstof-% og derigennem opnå en bedre AAT-
forsyning. Ved ensilering i silo må det indtil videre anbefales at afslutte stakken med et græslag med omkring 35 % 
tørstof på minimum ½ meter, så der ikke er risiko for varmedannelse. Det vil være afgørende at få lavet forsøg med 
ensilering af tør ensilage i silo, så der kan laves anbefalinger for ensilering med høj tørstof-% i silo. 
 

Mindre importeret og varmebehandlet foder 

Højere AAT i græsensilagen vil mindske behovet for importeret kraftfoder, især soja. Behovet for energikrævende 
varmebehandling af eksempelvis hestebønner og lupiner vil blive mindre. 
 

Højere selvforsyning og bedre økonomi for økologiske mælkeproducenter 

AAT er det dyreste næringsstof at optimere økologiske foderplaner med. Forvejring til højere tørstof-% vil hæve AAT i 
foderplanen, og næringsstofferne vil kunne optimeres uden, at der er behov for at indkøbe dyrt kraftfoder.  
 

Bedre næringsstofforsyning 

Mange økologiske foderplaner har, ikke mindst i sommerperioden, overskud af PBV og underskud af AAT. Det giver en 
ineffektiv næringsstofforsyning med en lavere mælkeproduktion og en højere udledning af kvælstof til følge. I tør ensilage 
bevares græssets oprindelige aminosyrer og sukkerindhold, som bedre harmonerer med kvægets næringsstofbehov.  
 

Formidling og vidensdeling vedr. projektet 

- Juli 2013. Økologisk Landsforening hjemmeside. ”HØSILAGE - Optimering af proteinkvaliteten til malkekøer” 
- http://www.okologi.dk/landmand/fagomraader/oeko-kvaeg-faar-ged/hoesilage-2013-(aktivitetsside).aspx  
- Marts 2014. Økologi og Erhverv. ”Høsilage er genvej til AAT”, AAT afhænger af tørstof-procent 
- Maj 2014. Kvæginfo. ”Høsilage – en vej til højere AAT i kløvergræsensilage”. 
- Juni 2014. Bovilogisk tidsskrift.  ”Højere ydelse med høsilage” http://www.bovilogisk.dk/artikel?id=79777 
- November 2014 Seminar, Foulum ”Tør ensilage - en billig og CO2 venlig genvej til højere AAT?”, 

Demonstration af forsøg med vomfistulerede køer på Foulum", 45 deltagere 
- November 2014. Økologi og Erhverv. ”9000 kg mælk med tør ensilage”, ”Kalve har også brug for AAT” 
- Torsdag d. 23. april 2015, Temadag om malkekoens ernæring, Foulum, ”Høsilage” v/ Ph.d.-studerende 

Marianne Johansen, AU 

 

Note 15. Innovative økologiske dyrkningssystemer – Økologi i Sporet 
Tilskudsmodtager: Økologisk Landsforening 
Hovedformål: Forskning og forsøg 
Projektets formål og indhold: 
Projektets formål er at udvikle nye, fuldt automatiserede, økologiske dyrkningssystemer til produktion af grovfoder og 
konsumafgrøder. De nye dyrkningssystemer er baseret på dyrkning i bede, pløjefri dyrkning, brug af hjælpeafgrøder til 
renholdelse og gødskning, CTF, nye teknologier til varsling. Projektet vurderer dyrkningssystemets økonomi og 
miljøprofil. 
 

Projektets aktiviteter 

Projektet gennemføres over fire år frem til 2016. GUDP-projektet har 12 deltagere – 3 grønsagsavlere (Skiftekær 
Økologi, Aarstiderne og Vostrup Øko) og 3 planteavlere (Sejersbøl I/S, Bundgård, Foulum) 

I 2014 har der været følgende aktiviteter hos planteavlerne: 



Noter til supplerende oplysninger – regnskab 2014 
 
 

42 
 

AP1: Dyrkningsmetode til kløvergræs, helsæd og majs. Gennemføres på Sejersbøl I/S kvægbrug. 

- GPS-punkter er afsat i mark mhp. fastlæggelse af de faste kørespor samt mhp. at fastlægge prøve-udtagnings-
punkter til måling af indholdsstoffer og vurdering af jordens frugtbarhed over tid. 

- Behandlinger er aftalt og iværksat. Der er afsat tre forsøgsarealer: 1) areal, hvor alle operationer gennemføres i 
faste spor  2) areal, med semi-faste kørespor, dvs. hvor nogle markoperationer foregår tilfældigt   3) areal med 
tilfældig trafik 

- På Sejersbøl er i 2014 målt udbytter i græs efter helsæd på de tre forsøgsarealer.  

AP2: Dyrkningsmetode til korn, vår- og vintersæd hos Bundgård og forsøgsareal på Foulum. 

- GPS-punkter afsat. Målepunkter afsat til måling af jordens frugtbarhed over tid. 
- Tre forsøgsarealer: 1) alle operationer i faste spor 2) delvist faste spor 3) tilfældig trafik 
- Nye sensorer fra John Deere til måling af fugtighed i jorden er placeret.  Fra 2015 vurderes om disse sensorer 

kan anvendes til at forudsige behandlingsbehov, før mangler bliver synlige på afgrøden. 
- Basismålinger er gennemført v. Aarhus Universitet til senere sammenligning 
- Der er klargjort til online målinger og datalogging hos Bundgård og på Foulum 

AP3: Formidling af resultater i form af dyrknings- og rådgivningsvejledning 

- Endnu ikke aktuelt 
 

Projektets resultater  

Projektet er blevet gennemført som planlagt mht. markforsøg. Projektets egentlige resultater kan kun vurderes over år. 
Forsøgsarealer hos Sejersbøl I/S og Bundgård var præget af tørken, hvilket har vanskeliggjort udbyttemålinger. Alle 
forsøg forventes dog at have klaret tørkeperioden, men arealet hos Bundgård vurderes endeligt forår 2015. 

Der er identificeret nye problemstillinger, der skal løses – fx gylleudlægning i rækker, større fokus på bekæmpelse af 
ukrudt, hvor ukrudtstryk er massivt. 

Det er planlagt at afprøve GreenSeeker fra GeoTeam fra 2015, som forventes at bidrage til rettidige behandlinger fx 
vurdering af kvælstofbehov. 
 

Forventede effekter 

Faste kørespor/CTF kan resultere i øgede udbytter over tid forventet + 10 %, samt en mere frugtbar jord, og 
dyrkningssystemet løser dermed en række miljømæssige udfordringer. 
 

Formidling og videndeling vedr. projekt 

- Projektet er blevet præsenteret på konference i Tasmanien v/Skiftekær Økologi 
- Der har været afholdt åbent hus med fokus på teknologier hos grønsagsproducent Skiftekær Økologi i maj 

2014.  
- Et netværksprojekt har været på besøg hos Per Bundgård i august for se boghvededyrkning og faste kørespor i 

praksis i nærværende projekt Økologi i sporet. 
- Projektet er blevet præsenteret på møde i Sverige i november 2014 om faste kørespor v/Sven Hermansen  
- Projektet har været formidlet på flere mindre møder.  
- Generelt har vi ikke fået formidlet tilstrækkelig viden fra projektet i 2014 pga. ændringer i projektets ledelse, 

hvilket vi har oplyst FØL om i forbindelse med ændring af projektbevilling 2014-2015. 

 

Note 16. Maksimal produktion af økologisk kvælstof med mobil grøngødning 
Tilskudsmodtager: Økologisk Landsforening 
Hovedformål: Forskning og forsøg 
Projektets formål og indhold: 
Projektets formål var at udvikle nye økologiske gødninger som alternativer til ikke-økologisk husdyrgødning, der udfases 
fra 2015. Formålet er derfor at maksimere N-udbyttet i produktionen af plantebaserede gødninger (mobile 
grøngødninger), således at udbyttet af høstet kvælstof (N) maksimeres samtidig med, at grønmassens kvalitet 
(kulstof/kvælstof-forhold (C/N)) optimeres. 
 

Projektets aktiviteter  

Der blev i 2012/2013 produceret grøngødninger på Skiftekær Økologi og ved Institut for Fødevarer i Årslev, som blev 
forarbejdet og konserveret af Farmergødning. Grøngødningerne er brugt til gødskning af kartofler og spidskål. Der har i 
2014 været arrangeret Økologisk temadag på Skiftekær Økologi omhandlende dette projekt. Resultaterne af 
gødskningsforsøgene er endnu ikke tilstrækkeligt analyseret, og det har derfor ikke været muligt at økonomiberegninger. 
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Projektets resultater  

Resultaterne fra de opgaver, som Økologisk Landsforening har i projektet, foreligger endnu ikke, idet væsentlige dele af 
projektet afsluttes i 2015. 
 

Forventede effekter 

- at produktionen af plantebaserede gødninger udvikles således, at N-udbyttet maksimeres samtidig med, at 
kvaliteten af gødningen (C/N-forholdet) optimeres. 

- at demonstrere at plantebaserede gødninger kan stabiliseres ved skånsom ensilering og pelletering. 
- at demonstrere at stabiliserede plantebaserede gødninger har samme gødningsvirkning som husdyrgødning. 
- at demonstrere økonomien i produktionen og anvendelsen af stabiliserede plantebaserede gødninger. 

 

Formidling og videndeling vedr. projektet 

Der har i 2014 været arrangeret Økologisk temadag på Skiftekær Økologi omhandlende dette projekt.  
 

Note 17. Recirkulering af næringsstoffer fra by til land 
Tilskudsmodtager: Økologisk Landsforening 
Hovedformål: Medfinansiering af initiativer under EU-programmer  
Projektets formål og indhold: 
Der er tale om et projekt, der medfinansieres af initiativer under EU-programmer/ RFO 1698/2005 om støtte til udvikling 
af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne/Det danske 
landdistriktsprogram/Erhvervsudviklingsordningen. 

Projektets formål var at gøre det nemmere for økologiske landmænd at få adgang til næringsstoffer, der er recirkulerede 
og give økologiske landmænd overblik over de konkrete muligheder for at udnytte næringsstoffer via recirkulation, så de 
får mulighed for at vurdere konkrete produkter/alternative gødninger mht. kvalitet, pris og anvendelighed i forhold til 
nuværende praksis med at importere konventionel husdyrgødning. 
 

Projektets aktiviteter 

I 2013 blev der foretaget en kortlægning af muligheder for recirkulering. Denne kortlægning blev lagt ind i et online-
katalog med konkrete oplysninger om hvert recirkuleret produkt. I april 2014 blev online kataloget på hjemmesiden 
tilgængelig. I 2014 er mulighederne for recirkulering, beskrevet i kataloget, drøftet ved møder og workshops med 
landmænd og virksomheder, der driver recirkuleringsaktiviteter. Der har været gennemført to rundvisninger på Agromek 
2014, med recirkulering som tema. Desuden blev online-kataloget demonstreret for gæster, der besøgte foreningens 
stand på Agromek. Der er afholdt tre workshops om recirkulering i forskellige regioner i Danmark (Aarhus, Sønderjylland 
og Vestsjælland). 

Online-kataloget er efterfølgende blevet opdateret med nye oplysninger om produkter, der kan recirkuleres. Den endelige 
version af kataloget er lagt på nettet: www.okologi.dk/onlinegødning   
 

Projektets resultater 

Online-kataloget på nettet 

- Online-kataloget beskriver for hver af de 98 kommuner, hvilke recirkulerede produkter der kan bruges som 
gødning på økologiske landbrug. De grønt markerede produkter kan umiddelbart bruges. De gult markerede 
kan bruges inden for visse restriktioner, mens de rødt markerede ikke er tilladte at bruge. De er dog taget med 
for at vise, at der arbejdes på at afklare, om de kan bruges en gang i fremtiden. 

- Samlet er der i alt 73 produktblade for recirkulerede produkter. Beskrivelser af recirkulerede produkter er 
gennemført i samarbejde med SEGES, Økologi. Der har været 1131 sidevisninger på hjemmesiden for online 
gødningskataloget siden upload i april 2014 til primo januar 2015. Den gennemsnitlige sidevisning er på 3:15 
minutter, hvilket er forholdsvist højt for en webside, og det indikerer, at brugerne har studeret indholdet i 
kataloget. 

Workshops og møder 

- Der er afholdt møder og workshops med oplæg om recirkulering og projektets aktiviteter i tilknytning til Agromek 
2014, Faglig Festival 2014 og Økologisk Landsforenings generalforsamling 2014, samt tre debatmøder afholdt i 
december 2014. Ved debatmøderne blev der indsamlet svarskemaer fra deltagerne i forbindelse med debatten. 
Der er skrevet et notat med sammendrag af svarene fra deltagerne. 
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- Projektet og onlinekataloget er blevet præsenteret ved fire dyrskuer i sommerhalvåret 2014. Endelig blev der 
holdt en faglig temadag i samarbejde med Landbrug & Fødevarer om anvendelse af restprodukter i økologisk 
jordbrug i april 2014. 

- Der er taget kontakt til og afholdt møder med Brancheforeningen for Genanvendelse af Organiske Ressourcer 
til Jordbrugsformål (BGORJ), som også har holdt oplæg på vores debatmøder. Deres præsentation er vedlagt 
som bilag. 

- Projektet har dermed været og er fremover et godt fagligt udgangspunkt for dialog både internt i branchen og 
med myndighederne om udvikling af muligheder for recirkulering i økologisk landbrug. Online kataloget blev 
således også demonstreret på Inspirationstur den 18/12-2014 omkring økologisk produktion uden konventionel 
gødning. 

Afprøvning i praksis 

- På tre landbrug er anvendelse af recirkulerede restprodukter afprøvet i praksis. På Livø afprøvedes brug af tang 
og søstjerner som gødning. På Endelave blev der afprøvet tang, og ved Nørre Snede blev kompost afprøvet. Et 
fagligt notat med fotos om afprøvningerne er under udarbejdelse. 
 
 

Forventede effekter 

De forventede effekter af projektet er: 

- At økologiske landmænd får overblik over de konkrete muligheder for at udnytte næringsstoffer via recirkulation. 
- At økologiske landmænd får mulighed for at vurdere konkrete produkter/alternative gødninger mht. kvalitet, pris, 

anvendelighed i forhold til nuværende praksis med at importere husdyrgødning. 

Projektets resultater har fået en god modtagelse, og økologiske landmænd, potentielle omlæggere og andre brugere er 
meget tilfredse med det overblik over mulighederne for recirkulering, som online-gødningskataloget giver. Landmændene 
har fået mulighed for at sætte sig ind i information om de enkelte produkter, men der er stadig få erfaringer med at bruge 
produkterne i praksis. 
 

Formidling og videndeling vedr. projektet 

Online Gødningskatalog: www.okologi.dk/onlinegoedning  

Artikler i Økologi & Erhverv: 

- Nr. 541, 21.03.14, Sverige tænker anderledes om gødning – Recirkulering 
- Nr. 541, 21.03.14, Nyt gødningskatalog på nettet – Næringsstoffer, recirkulering 
- Nr. 541, 21.03.14, Debat flytter holdning til slam – Recirkulering, spildevandsslam 
- Nr. 543, 25.04.14, Dør på klem for slam – Seminar, genanvendelse af affaldsressourcer 
- Nr. 543, 25.04.14, Selvdøde dyr kan sorteres fra – Gødning, DAKA, slagteaffald 
- Nr. 548, 04.07.14, Slagteriaffald er ingen hindring – Biogas-gødning 
- Nr. 552, 26.09.14, Udfasning på skoleskemaet – Planteavl, næringsstoffer, efterafgrøder 
- Nr. 557, 12.12.14, Recirkulering er in – Gødningskilder 
- Nr. 557, 12.12.14, Livø gøder med tang – Lokal gødning, Karsten Kjærgaard, næringsstoffer 

Møder: 

- Workshop Recirkulering af næringsstoffer fra by til land med inspiration fra Sverige, Generalforsamling i 
Økologisk Landsforening 8. marts 2014 

- Temadag om anvendelse af restprodukter i økologisk jordbrug, 9. april 2014, et fællesarrangement mellem 
Økologisk Landsforening og Landbrug & Fødevarer, Økologisektionen. 

- Station på Faglig Rundtur på Faglig Festival 20/11-2014 i Vingsted. 
- Præsentation af online gødningskataloget på Agromek 2014. 
- Tre debatmøder: Informations- og debatmøder om recirkulering af organiske restprodukter med oplæg fra ØL 

og BGORJ. 
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Note 18. Økologisk dyrkning af energiafgrøder under bæredygtige forhold 
Tilskudsmodtager: Økologisk Landsforening 
Hovedformål: Medfinansiering af initiativer under EU-programmer  
Projektets formål og indhold: 
Der er tale om et projekt, der medfinansieres af initiativer under EU-programmer/ RFO 1698/2005 om støtte til udvikling 
af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne/Det danske 
landdistriktsprogram/Erhvervsudviklingsordningen. 

Projektets formål var at vise, at energipil primært kan og bør dyrkes økologisk for blandt andet at understøtte en 
bæredygtig udvikling inden for det økologiske landbrug.  
 

Projektets aktiviteter 

Indsatsområde 1: Lokalisering og etablering af forsøg med grøngødninger i eksisterende energipil og observering af 
deres evne til at holde ukrudtstrykket nede. 

- 1 nyt forsøgsområde er identificeret og etableret i det tidlige forår 2014. 
- Der er observeret for kvælstofforsyning og regenerering i 2014 i de 3 forsøgsområder. 
- Der er observeret og vurderet for grøngødningernes evne til at holde ukrudtstrykket nede i 2014. 

Indsatsområde 2: Udvikling af frøblandinger til randzonerne, så disse har størst mulig effekt for biodiversiteten og 
nyttedyrene i randzonerne.  

- Der er i 2014 blevet videreudviklet på 3 egnede frøblandinger til brug i randzoner ved pilebeplantninger. 
- Frøblandingerne er blevet afprøvet i praksis i 2014. 
- Der er 1-3 gange hver måned observeret for egnethed, persistens, biodiversitet og nyttedyr i hvert forsøg. 
- Der er taget fotos af mange dyr, fugle og insekter i forsøgene i 2014. 

Indsatsområde 3: Formidling af resultater og observationer fra projektet. 

- Der er produceret 3 artikler om resultaterne og observationerne gjort i projektet for år 2014. 
 

Projektets resultater  

- Forsøgene med grøngødninger i energipil, der har været kørt i projektet, har i 2014 vist, at flere af de brugte 
grøngødninger egner sig som grøngødninger i 1. og 2. års pilebeplantninger. De har vist en god 
konkurrenceevne overfor ukrudt, hvilket begrænser nødvendigheden af mekanisk ukrudtsbekæmpelse. Det 
nogle af forsøgene også har vist er, hvilken omhu i forhold til såtidspunkt og såbed der er nødvendig, for at 
brugen af grøngødninger vil have en effekt overfor ukrudt og få en tilstrækkelig tilvækst til at tilføre en 
ønskværdig mængde kvælstof.  

- De brugte randzoneblandinger har været observeret på i hele 2014, og de har vist en god tiltrækningskraft på 
insekter, fugle og dyrevildt. Der har i biodiversitetszonerne (randzoner) været opstillet et vildtkamera med 
bevægelsessensor dag og nat. Det har vist en stor diversitet og stor brug af beplantningerne af større dyr. Der 
har også været foretaget observationer af insekter og fugle, hvoraf mange er blevet fanget med kamera. 
Randzonerne med de forskellige blandinger har haft en stor tiltrækning på fugle og insekter, specielt hvis de har 
haft en lang blomstringsperiode. 

Forsøgene har givet meget forskellige data, der viser, hvor nyt og vanskeligt et område dette er. Projektet har vist, at det 
kan lade sig gøre med økologisk dyrkning af energipil, men det kræver en stor omhu og viden for at lave et godt resultat. 
 

Forventede effekter 

- Udviklingen og demonstrationen af en øget biodiversitet til glæde for dyr, landmænd og jægere vil betyde brug 
af anbefalingerne fra projektet ved 70 % af de tilplantede arealer med pil i Danmark.  

- Vi forventer, at alle arealer med økologisk energipil fremover bliver dyrket efter anbefalingerne i projektet, og det 
vil have en stor indflydelse på fremtidige konventionelle dyrkning af energipil.  

Resultaterne fra projektet vil have betydning for lodsejere og samfund på følgende områder: 

- Øget biodiversitet i energiafgrøder, gennem brugen af biodiversitetsblandinger til gavn for større dyr, fugle og 
insekter. 

- Formindsket eller ingen brug af sprøjtemidler i energiafgrøder, hvilket vil give en besparelse for den enkelte 
lodsejer og beskytte grundvandet. 

- Formindsket eller ingen brug af gødning, hvilket kan enten give en besparelse til ejeren eller frigøre kvælstof til 
andre afgrøder. Mindre brug af gødning vil give mindre pres på grundvandet. 

- Brugen af mere eller mindre permanente randzone-blandinger giver føde, skjul og yngleområder til mange 
truede, bestøvende insekter til fordel for lodsejer og samfund. 
 

Formidling og videndeling vedr. projektet 
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Der er i 2014 publiceret 3 artikler om resultaterne og observationerne gjort i projektet. De er publiceret i ”Økologisk 
Nyhedsbrev” i løbet af 2013/14. Der produceres yderligere en artikel og udgives en dyrkningsvejledning i 2015. 

Artiklerne er udgivet i 2014 i: 

- Økologisk nyhedsbrev - Oktober 2014 (Energipil og vildtstriber) 
- Økologisk nyhedsbrev – Januar 2014 (Timing afgørende for grøngødning i pil) 
- Økologisk nyhedsbrev – December 2013 (Økologisk dyrkning af energipil) 

 

Note 19. Effektive afgræsningsstrategier med skiftevis forskellige dyrearter 
Tilskudsmodtager: Økologisk Landsforening 
Hovedformål: Medfinansiering af initiativer under EU-programmer 
Projektets formål og indhold: 
Der er tale om et projekt, der medfinansieres af initiativer under EU-programmer/ RFO 1698/2005 om støtte til udvikling 
af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne/Det danske 
landdistriktsprogram/Erhvervsudviklingsordningen. 

Projektets formål var at fremme en mere effektiv udnyttelse af græsarealer med strategier, der bygger på at udnytte flere 
dyregrupper på det samme areal. Der udvikles tre koncepter: 1) Samgræsning – alle dyrearter græsser på samme areal 
samtidig.  2) Skiftevis afgræsning med forskellige dyrearter i optimal rækkefølge. 3) Afgræsning med en hovedgruppe af 
dyr med behov for høj foderkvalitet, efterfulgt af oprydningsafgræsning med dyregruppe med mindre foderkvalitetsbehov. 
Projektet består af tre arbejdspakker. 

Projektets aktiviteter 

Arbejdspakke 1. Udvikling af Best Practice koncepter: Udviklingsarbejdet har bestået i udarbejdelse af en beskrivelse af 
muligheder og begrænsninger i samgræsning og rotationsgræsning i forhold til fødepræferencer, sygdomme, hegning, 
arbejdsindsats, mineraltildeling, biodiversitet, græsningsstrategier og græsningseffektivitet igennem et litteraturstudium, 
som er gennemført og videreudbygget i løbet af 2014. Dette har udmøntet sig i en rapport, der beskriver og giver 
eksempler på naturarealer og muligheder for samgræsning eksemplificeret i tre Best Practice koncepter. Der har været 
afholdt en kort studietur til Holland, for at se hvad de gør med naturpleje og effektiv produktion. 

Arbejdspakke 2: Konkretisering og demonstration: I denne arbejdspakke har der været arrangeret 3 bedriftsbesøg for at 
vise forskellige måder at pleje naturarealer på. De tre besøgsværter har velvilligt ladet os bruge oplysningerne i en pjece, 
hvor der samtidig er lavet anbefalinger til forbedringsområder. Der har især været fokus på brug af naturarealer.  

Arbejdspakke 3. Formidlingen af Best Practice-koncepter. Formidlingen er gennemført via bedriftsbesøg (et gennemført 
med 25 deltagere) og to aflyst. Der har været bragt en artikel i Bovilogisk Tidsskrift, en artikel i Dansk Faareavls blad 
(dec./jan. 2015). Der er udarbejdet 2 faktaark; en om de forskellige afgræsningsarealer og typer, samt en om 
bekæmpelse af parasitter på de arealer, der skal afgræsses. Faktaark har været med på Agromek og Faglig Festival i 
november 2014. Vi har også deltaget i Landsskuet i Herning i juli 2014. Resultater fra projektet er brugt ved 
landmandsmøder i januar 2015. 
 

Projektets resultater  

Projektet er fremlagt ved forskellige landmandsmøder, dyrskuer og i græsningslaug til orientering og diskussion i 
landmandskredse med græssende dyr og i dialog med naturforvaltere som fx kommuner. 

Projektet er beskrevet i Rapporten, som er projektets litteraturstudium. Der er samlet megen viden om de forskellige 
muligheder for samgræsning og de forskellige arealtyper, der skal naturplejes. ”Konkretisering og demonstration af de tre 
Best Practice-koncepter er gennemført i efteråret 2014.  

Studieturen blev gennemført i september 2014, som en kort tur til Holland. Studieturens sene gennemførsel skyldes, at 
den endelige tilsagnsbevilling fra Naturerhverv om medfinansiering først kom 21. oktober 2013, og da var det praktisk 
umuligt at nå at gennemføre studieturen i 2013. Turen til Holland blev planlagt ud fra det mål at se hvordan man i et 
andet EU-land gennemfører naturpleje, hvor både staten, naturorganisationer og landmand, kan finde en fælles 
forståelse og målsætning, så der tages hensyn til og vises forståelse for alle parter i samarbejdet. Det er en af de 
faktorer, vi gerne vil have overført til de aftaler, som danske landmænd indgår med kommuner og staten om pleje af 
naturarealer, hvor flerårige aftaler vil være en nødvendighed, hvis vi skal have dyreholdere til at pleje arealerne.  
 

Forventede effekter 

Den forventede effekt ved projektets afslutning er, at der er et solidt fagligt grundlag for at kunne etablere sam-
/rotationsgræsning, samt at målgruppen har fået indblik i forskellige koncepter, herunder hvad der konkret og praktisk 
kan fungere. Vi kan allerede nu mærke, at der er meget stor interesse for området, og at konkret viden og rådgivning 
efterspørges. Vi forventer ligeledes, at fokus også vil være på en god dyrevelfærd for de dyr, der skal gå i de arealer, der 
skal plejes. Vi har i forbindelse med projektet haft kontakter til flere kommuner, da de var inviteret med til vores 
bedriftsbesøg. Det har givet kommunerne viden om, hvorfor det er nødvendigt med fokus også på dyrevelfærd og 
parasitbekæmpelse og dyrenes trivsel i øvrigt, samt at der ønskes mulighed for større sammenhængende arealer i 



Noter til supplerende oplysninger – regnskab 2014 
 
 

47 
 

naturplejen for at kunne lave f.eks. foldskifte osv. Alt dette vil være med til at øge biodiversiteten på naturarealer. Vi 
forventer, at vi vil rådgive ca. 40 til 50 landmænd indenfor området i det næste år. 
 

Formidling og videndeling vedr. projektet 

Fra 2013: Direkte møder med landmænd: 

- 29/5 Indlæg ved Landbrugskursus hos Peter Brandstrup Hansen, Møllevangen 2, 4534 Hørve  
- 1/6 Græsningslaug ved Vejle, Kontaktperson: Dan Rasmussen, Thyregod kursuscenter, Skolegade 8, 7323 

Give 
- 6/6 Indlæg ved landbrugskursus hos Michael Svane, Buesøvej 12, 4000 Roskilde 
- 31/7  Oregaard og Skovsgård gods, Kontaktperson: Stig Benzon, Oregårdsvej 23, 5400 Bogense 
- 25/10  Kursus for lammeproducenter, Kontaktperson Jens Christian Skov, Røde Møllevej 18, 9520 Skørping 
- 24/9 Indlæg ved landbrugsmøde hos Jette Bech, Tarphagevej 71, 6852 Billum 
- 29/10 Fremlæggelse på ideudviklingsdag i Økologisk Landsforenings kødudvalg. Vingsted Skovvej 2, 7182 

Bredsten 

 

Indlæg på landbrugsskoler som en del af dagens undervisning: 

- 4/4 Nordjyllands Landbrugsskole 
- 21/5 Beder Landbrugsskole 
- 17/10 Høng Landbrugsskole 

Der er uddelt handout på Gl. Estrup Dyrskue, Roskilde Dyrskue, Horsens Dyrskue, Det Sønderjyske Dyrskue, Det 
Fynske Dyrskue, Hjørring Dyrskue, Landsskuet i Herning og Aulum dyrskue samt til Økologi-Kongres 2013.  

 

 

 

I 2014.  

- Deltaget på Landsskuet i Herning, Det fynske fællesdyrskue, Det Sønderjyske fællesdyrskue, Faglig Festival 
(Økologisk Landsforening) og Agromek i Herning.  

- Der er udarbejdet 2 faktablade om naturarealer og parasitbekæmpelse. 
- Der er lavet en mindre pjece, som kan uddeles til landmænd, der gerne vil vide mere om området. 
- Der er desuden skrevet en artikel i Bovilogisk Tidsskrift oktober 2014, samt en artikel til Dansk Faareavls blad, 

som er udkommet januar 2015.  
- Der blev udbudt tre bedriftsbesøg, hvor de 2 desværre blev aflyst, men det tredje blev gennemført med 25 

deltagere.  

 

Materiale er lagt på projektets tema-hjemmeside: http://www.okologi.dk/landmand/fagomraader/oeko-kvaeg-faar-
ged/effektive-afgraesningsstrategier-med-forskellige-dyrearter-(aktivitetsside).aspx 

 

Note 9a. Økonomisk Strategi for økologisk mælkeproduktion 
Tilskudsmodtager: Økologisk Landsforening 
Hovedformål: Medfinansiering af initiativer under EU-programmer 
Projektets formål og indhold: 
Der er tale om et projekt, der medfinansieres af initiativer under EU-programmer/ RFO 1698/2005 om støtte til udvikling 
af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne/Det danske 
landdistriktsprogram/Erhvervsudviklingsordningen. 

Se note 9 for beskrivelse af projektets aktiviteter. 
 

Note 12a. Fertilitetspåvirkning af fytoøstrogener i rødkløver i økologiske får og geder 
Tilskudsmodtager: Økologisk Landsforening 
Hovedformål: Medfinansiering af initiativer under EU-programmer 
Projektets formål og indhold: 
Der er tale om et projekt, der medfinansieres af initiativer under EU-programmer/ RFO 1698/2005 om støtte til udvikling 
af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne/Det danske 
landdistriktsprogram/Erhvervsudviklingsordningen. 

Se note 12 for beskrivelse af projektets aktiviteter. 
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Note 10a. Nye mål for økologisk fodring 
Tilskudsmodtager: Økologisk Landsforening 
Hovedformål: Medfinansiering af initiativer under EU-programmer 
Projektets formål og indhold: 
Der er tale om et projekt, der medfinansieres af initiativer under EU-programmer/ RFO 1698/2005 om støtte til udvikling 
af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne/Det danske 
landdistriktsprogram/Erhvervsudviklingsordningen. 

Se note 10 for beskrivelse af projektets aktiviteter. 
 

Note 20. Dansk økologisk protein til danske husdyr (ØkoProtein) 
Tilskudsmodtager: Videncentret for Landbrug 
Hovedformål: Forskning og forsøg 
Projektets formål og indhold: 
Projektets formål var at bane vejen for en dansk produktion af økologisk proteinfoder af høj kvalitet til de økologiske 
husdyr og dermed sikre en foderforsyning, der er uafhængig af import, og som minimerer risikoen for forurening med 
GMO. 
 

Projektets aktiviteter 

I 2014 er disse delaktiviteter gennemført, angivet pr. arbejdspakke. 

AP 1: Projektledelse. 

AP2: Markdemonstrationer gennemført i 2014 som planlagt. Så er der tre års resultater i alt. Demonstrationerne 
omfattede forsøg med lupintyper og -sorter med og uden bitterstoffer i kombinationer med forskellige såtider, sådybder 
og såtidspunkter. Demonstrationer med forskellige hestebønnesorter med og uden bestemte antinutrielle faktorer i 
kombination med forskellige såtider, sådybder samt med forskellige høsttidspunkter. Screening af andre potentielle 
proteinkilder end lupin og hestebønnesorter. Arbejdet bestod i bestilling af markfrø, detailplanlægning samt etablering, 
pasning og høst af mark- og screeningsdemonstrationerne. Efterfølgende opgørelse og tjek af resultaterne, analyse og 
formidling af resultater i fagtidsskrifter, årsrapporter og på kongresser. Demonstrationerne gennemførtes på forskellige 
lokaliteter, herunder også et kontrolleret vandingsforsøg i lupin på Jyndevad forsøgsstation, AU.  

AP3: Fokus var på forarbejdning af store partier af bælgsæd til fodringsforsøgene med svin og fjerkræ og omfatter 1) 
procedurer, mængder og koordinering af forarbejdning af bælgsæd, 2) opfølgning og kontrol med råvarer og 
forarbejdningsprocesser i henhold til aftaler og lovgivning, 3) logistik i forbindelse med forarbejdning af bælgsæd og 
foderproduktion og 4) planlægning og koordinering af prøveudtagning og analyser før og efter forarbejdning af 
bælgsæden og af færdigfoderet, 5) gennemgang, analyse og formidling af analyseresultaterne for både råvarer og 
forsøgsfoder.  

AP4-æglæggende høns: Med baggrund i analyseresultater fra AP3 i 2013 blev der i 2014 udarbejdet detaljerede planer 
for fodringsforsøgene, som gennemførtes på den økologiske platform til husdyrforskning, AU Foulum, fra medio april til 
oktober. I et kontrolleret fodringsforsøg med i alt 300 æglæggende høner blev 3 foderemner afprøvet i afstemte 
foderrationer mod en økologisk standardfodring. De 3 foderemner blev udvalgt efter resultaterne af screening og 
forarbejdning. Der blev ultimo 2014 igangsat en større fodringsdemonstration hos Månsson A/S, hvor de bedst 
anvendelige foderemner udfodres til 15.000 æglæggende høner i ca. 25 uger. Det betød, at de indledende forberedelser 
med råvarer, optimering af foderblandinger mv. blev gennemført, så foderet til demonstrationen kunne produceres primo 
2015.  

AP4-slagtesvin: Demonstrationen blev gennemført hos den økologiske slagtesvineproducent Knud Christensen, Varde i 
perioden 1.april til 31. december. Demonstrationen omfattede 3 hold: Hold 1) Ubehandlet hestebønne, hold 2) Behandlet 
hestebønne og hold 3) Ingen hestebønne. Hvert hold bestod af 180 stk. grise fordelt i 4 stier med 45 stk. i hver. Dvs. 
hvert hold havde fire gentagelser og hele demonstrationen omfattede 540 grise. Formidling er sket i form af videofilm, 
artikler i fagblade og indlæg på Faglig Temadag for økologske svineproducenter.   

AP5: Gennemført arrangementer hos økologiske landmænd og deltagende firmaer. Produktion af videoer fra 
husdyrforsøgene. 
 

Delresultater 2014: 

- Der er gennemført markdemonstrationer i lupin og hestebønner. 
- Der er gennemført vandingsforsøg i lupin. 
- Kontrolleret fodringsforsøg til æglæggende høner gennemført. 
- 3 måneders afprøvning af to testfoderblandinger til slagtesvin.  
- Afholdt international workshop for forskere indenfor økologisk protein. Samt demonstrationer og workshops 

nationalt. Film af husdyrforsøg 2014. 
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Det 4-årige tværfaglige og kædeorienterede projekt forventes at fremme økologisk vækst ved at øge 
indtjeningsmulighederne inden for dyrkning af bælgsæd, forarbejdning af de høstede proteinafgrøder samt gennem salg 
af husdyrprodukter fra stald og mejeri.  

Effekterne er både landmandsrettede og samfundsrettede: 

Produktion af flere bælgplanter bidrager med vigtigt kvælstof i sædskiftet og kan medvirke til højere udbytter af de 
kommende afgrøder på samme areal. Husdyrene får hjemmedyrket økologisk protein, hvilket øger sikkerheden for at det 
er rene økologiske foderprodukter. Endelig er der et økonomisk bærdygtigt element i at dyrke det lokalt uden at skulle 
belaste verdens CO2 niveau med lange transporter af økologisk soja til danske husdyr. 

Besparelser på indkøb af udenlandsk produceret soja, erstattes med hjemmedyrket hestebønner (proteiner). Gevinsten 
kommer, når den hjemmedyrkede proteinafgrøde, der er vigtig som kvælstofkilde i sædskifterne, bliver til en vigtig 
ressource i foderproduktionen til økologiske danske husdyr. Muligheden bør være interessant for alle danske 
husdyrproducenter. 
 

Formidling og videndeling vedr. projektet 

Projektet er flerårigt, og der er fremkommet resultater undervejs. Resultater der er så interessante, at der allerede er 
primærproducenter, der har taget udfordringen op og dyrker hestebønner i sædskiftet nu og husdyrproducenter, der 
bruger en langt større andel af dansk dyrket protein i foderet. Så dyrkningssikkerheden kan allerede vurderes hos 
økologiske brug. Ligeledes er der en række konventionelle landmænd, der allerede har set mulighederne i f.eks. 
hestebønner i sædskiftet og i deres foderrationer. 

Viden er formidlet gennem workshops, artikler i landbrugspressen, faglige tidsskrifter og i artikeldatabaser.  

Al materiale udarbejdet i 2014 kan ses på SEGES.dk. 

 

Note 21. Økologiske markforsøg - højere udbytter og mere robust produktion i kløvergræs og vårsæd 
Tilskudsmodtager: Videncentret for Landbrug 
Hovedformål: Forskning og forsøg 
Projektets formål og indhold: 
Projektets formål var i 2014 at fokuserer på, at skabe bedre og mere stabile udbytter i de to store afgrøder kløvergræs og 
vårsæd. Kløvergræs dyrkes på 1/3 af det økologiske areal og vårsæd på 1/5 af arealet.  
 

Projektets aktiviteter 

Kløvergræsmarker til afgræsning med længere levetid 

Der blev i 2013 anlagt fire forsøg med 21 kløvergræsblandinger. 2014 var første brugsår. I et af forsøgene var 
kløverbestanden for lille, hvorfor der blev i sået kløver i foråret, og der blev ikke høstet forsøgsmæssigt. I de tre andre 
forsøg blev der høstet fire slæt, og der blev foretaget analyser af 1. slæt.  

Konkurrencestærke vårsædsafgrøder i planteavlssædskifte 

Der blev anlagt 3 forsøg med 14 led. Der blev afprøvet øget udsædsmængde, opsortering af udsæd og blandinger i 
vårbyg og vårhvede for at se, hvorledes der kunne opnås øgede udbytter uden en stor forøgelse af udgiften.  

Møde i Samarbejdsudvalg for økologiske markforsøg  

Der blev i juni måned afholdt møde i samarbejdsudvalg for økologisk forsøg, hvor græsforsøgene blev fremvist og 
diskuteret. Dels af udvalgets medlemmer og dels af økologikonsulenter fra hele landet.  
 

Projektets resultater  

Kløvergræs 

Der er opnået det største udbytte i blanding Ø20, både i første slæt og som sum af alle fire slæt, dog er udbyttet i tørstof 
af alle slæt ikke signifikant mindre i Ø24, Ø26 og engsvingel/hvidkløver. Blanding Ø20 er den eneste af de afprøvede 
blandinger, der indeholder rødkløver. 

I første slæt er der både høstet udbytte og foretaget analyser. Blandt de anbefalede blandinger er der høstet det største 
udbytte, målt som FEN pr. ha, i Ø20 og det mindste i blanding 36. Der har ikke været signifikant forskel i energiindhold, 
men der er en tendens til, at det har været størst i Ø20 og Ø22. 

I de blandinger, hvor der kun indgår én græsart, er der høstet det største udbytte i engsvingel og det laveste i 
strandsvingel. Energiindholdet og sukkerindholdet har været størst i alm. rajgræs, mens proteinindholdet har været størst 
i strandsvingel og engsvingel. 
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Hvor græsserne er kombineret, er enten halvdelen eller en fjerdedel af græsset i blandingen alm. rajgræs, og de andre 
arter indgår med mellem tre fjerdedel og en fjerdedel. Der har været 430 FEN pr. ha i forskel på udbyttet i første slæt 
mellem de forskellige kombinationer, så der er kun signifikant forskel på kombinationerne med det største og det mindste 
udbytte. Der er høstet størst udbytte i en fjerdedel alm. rajgræs, en fjerdedel strandsvingel og halvdelen engsvingel og 
mindst i en fjerdedel alm. rajgræs, en fjerdedel timothe og halvdelen engsvingel. 

I forhold til blandingen kun med alm. rajgræs har en del af kombinationerne haft et lavere energiindhold (MJ pr. FEN) i 
første slæt. De kombinationer, der ikke har adskilt sig signifikant fra alm. rajgræs, er hvor halvdelen af græsset har været 
alm. rajgræs, uanset hvilken af de andre arter der har udgjort den anden halvdel. Hvor der har været en fjerdedel alm. 
rajgræs, og resten af kombinationen har bestået af enten tre fjerdedel strandsvingel eller strandsvingel og engsvingel 
halvdelen + en fjerdedel eller en fjerdedel + halvdelen, har energiindholdet været tilsvarende godt. Blandinger med en 
fjerdedel alm. rajgræs og fra en fjerdedel til tre fjerdedel timothe har uanset indholdet af de andre græsser haft et lavere 
energiniveau end blandingen med kun alm. rajgræs. 

Udbyttet i fire slæt er kun målt som tørstof. Der er høstet de største udbytter i Ø20, Ø26 og Ø24. De nye kombinationer 
har ligget tæt på hinanden i tørstofudbytte, så kun tre kombinationer har været signifikant forskellige. Der er en generel 
tendens til, at blandinger, der indeholder alm. rajgræs, strandsvingel og engsvingel, har haft et større udbytte end 
blandinger med timothe. Hvor der kun er anvendt én art, er der høstet størst tørstofudbytte i engsvingel og hvidkløver og 
mindst i blandingen med alm. rajgræs og hvidkløver.  
 

Vårsæd 

Som gennemsnit af to års forsøg er der opnået merudbytte både i vårbyg og vårhvede ved at øge udsædsmængden 
med 15 procent. Der er opnået et merudbytte på 6,4 hkg pr. ha for at øge kvælstoftilførslen fra 50 til 100 kg 
ammoniumkvælstof pr. ha. 

Der har ikke været signifikant forskel på udbytterne mellem de tre arter, men det skyldes et forsøg med misvækst i havre 
på grund af sen såning. Ses der bort fra dette forsøg, er der som gennemsnit af seks forsøg opnået det største udbytte i 
havre (57,3 hkg pr. ha), efterfulgt af vårbyg (53,6 hkg pr. ha) og vårhvede (47,5 hkg pr. ha). LSD-værdien for 
artsforskellen er 3,8. 

I vårbyg er opnået signifikant merudbytte ved at øge udsædsmængden fra 350 til 400 spiredygtige kerner pr. m2. Der er 
ikke opnået merudbytte for størrelsessortering af udsæd. 

I vårhvede har der været signifikant merudbytte for at øge udsædsmængden fra 450 til 520 spiredygtige kerner pr. m2. 
Der har ikke været sikker udbytteforskel mellem sorterne og sortsblandingerne. Der er ikke opnået merudbytte for 
størrelsessortering af udsæden. 
 

Forventede effekter     

Kløvergræsmarker til afgræsning er afgørende i økologisk produktion, da værdien af en god afgræsning er en væsentlig 
faktor i forhold til dyrenes fodring og velfærd. Målet er at sammensætte holdbare kløvergræsblandinger med større 
artsdiversitet, så markerne kan anvendes i mere end 3 år, samtidig med at udbytte og kvalitet fastholdes i alle 
produktionsår. Dokumenteret viden om nye artssammensætninger vil give de økologiske landmænd mulighed for en 
produktivitetsforøgelse. Projektet vil kunne sikre en økonomisk fremgang på 10-15 pct. i det samlede sædskifte, hvilket 
svarer til en forøgelse af DB II på 5-700 kr./ha. Den økonomiske fremgang er baseret på øgede udbytter og lavere 
omkostninger til omlægning af marker.  

Økologiske planteavlsejendomme har behov for et løft i udbyttestabilitet for, at økologi kan vedblive med at være den 
foretrukne produktionsform for denne type bedrifter. Forsøgene giver landmanden mulighed for en direkte 
sammenligning af afprøvede tiltag. Tiltagene indebærer kun en meget begrænset forøgelse af ressourceforbruget, og 
forøgelse af udbytteniveauet i vårbyg og vårhvede i gennemsnit med 3-5 hkg pr. ha, vil give landmanden en 
nettomerindtægt på 3-700 kr. pr. ha. De mere robuste afgrøder vil have en positiv effekt på sædskiftet, idet det vil 
mindske opformeringen af frøpuljen, og være med til at forebygge opformering af rodukrudt.  
 

Formidling og videndeling vedr. projektet 

Resultater fra projektets første år 2013 er fremlagt på Plantekongres 2014 (januar 2014).  

Link til artikler og informationer på SEGES.dk. 
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Note 22. "Flere lokale æg i lokale butikker". Udvikling af lokale økologiske forretnings- og afsætningskoncepter 
Tilskudsmodtager: Videncentret for Landbrug 
Hovedformål: Forskning og forsøg 
Projektets formål og indhold: 
Projektets formål var at udvikle et effektivt lokalt produktions- og afsætningskoncept for ØKOLOGISKE æg direkte fra 
lokale ægproducenter til forbrugeren, som skal sikre, at der fortsat er en attraktiv produktion af økologiske æg. 
 

Projektets aktiviteter 

Projektet var bygget op med fire faglige arbejdspakker. 

Arbejdspakke 1. Konceptudvikling og beskrivelse af pakkerimetoder 

I denne arbejdspakke blev forskellige ”pakkeriløsninger” vurderet. Fx eget pakkeri light, Eget pakkeri classic og 
samarbejde med eksisterende pakkeri. Hvilken model / hvilket koncept der er penge i og hvilke bidrager i øvrigt til fx 
andelspakkeriets samlede forretning. 

Arbejdspakke 2: Afprøvning af metoder til håndtering og lagring på ægpakkerier 

Denne arbejdspakke tog udgangspunkt i de ovenstående forretningsmodeller, og skulle med udgangspunkt i konkrete 
ægproducenter beskrive lovgivning, praktiske metoder og produktionsøkonomi. 

Arbejdspakke 3: Konceptmappen - Mit lokale økologiske æggesalg 

I Konceptmappen samledes det praktiske materiale omkring lovgivning, metoder, udstyr og forretningsaftaler m.v. 

Arbejdspakke 4. Formidling via to workshops for ægproducenter 

For at sikre videnspredningen afholdtes to workshops for økologiske ægproducenter, hvor resultater, forretning og 
metoder diskuteredes. 
 

Projektets resultater  

- Praktiske forretningsmodeller for ”eget ægpakkeri” er beskrevet, og der er sat økonomi på de enkelte 
forretningsmodeller, således at landmændene kan indsætte egne forudsætninger. 

- Regler, logistik, og praktiske metoder i de forskellige modeller er beskrevet overordnet, således at 
producenterne kender forudsætningerne inden de igangsætter ægpakkeri eller opstarter ægproduktion. 

- En konceptmappe til økologiske ægproducenter er lavet og leveret på de to workshop, og materialet er 
publiceret på LandbrugsInfo. 

- Resultat - afholdelse af to workshops: 
o En workshop for små og nye producenter, som ønskede at starte ny produktion op. (Centrovice, nov. 

2014). 
o En workshop for store producenter og pakkerier, med fokus på detailhandlens ønsker og krav til lokale 

æg. (Agro Food Park, dec. 2014). 
 

Forventede effekter 

Projektet har helt klart bidraget til diskussion om flere lokale økologiske æg, og således har eksisterende pakkerier 
startet udviklingen af nye koncepter, og mange landmænd har vist interesse for at starte økologisk ægproduktion, 
markedsføre æggene lokalt og for opstart af eget ægpakkeri.  
 

Formidling og videndeling vedr. projektet 

- Formidlingen af viden fra projektet er sket med to artikler i bladet Dansk Erhvervsfjerkræ og en artikel i 
Økologisk Nyhedsbrev, der udsendes til 900 økologer. 

- Link til formidling og informationer: SEGES.dk. 

 

Note 23. Nye muligheder i økologisk korndyrkning – samdyrkning og kortere vækstsæson 
Tilskudsmodtager: Videncentret for Landbrug 
Hovedformål: Forskning og forsøg  
Projektets formål og indhold: 
Projektets formål var at udvikle to alternative dyrkningssystemer, der forventes at kunne løfte de samlede udbytter i den 
økologiske korndyrkning. Dels skal det udvikles, hvordan man mest optimalt anvender tidlige vårsædssorter, dels skal 
det udvikles, hvordan vintersæd kan etableres ved udlæg i vårsæd. 
 

Projektets aktiviteter 

Arb.pk. 1 – markforsøg gennemføres i 2015 
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- Opstart af forsøgsplanlægning 
- Opsøgende arbejde ift. at finde egnede tidlige sorter til forsøg i 2015 

Arb.pk. 2 

- Forsøgsplanlægning og opfølgning på forsøgsarbejde 
- Markdemonstrationer på to lokaliteter med 7 kombinationer af vårsæd og vintersæd med forskellige 

såtidspunkter og rækkeafstande.  
- Markbesigtigelse 
- Opgørelse af forsøgsresultater 

 

Projektets resultater  

Dyrkningssystemet med vintersæd udlagt i vårsæd er afprøvet i markforsøg, hvor udlægget af vintersæd har bestået af 
fem sorter af vinterhvede og 2 sorter af rug, som er valgt ud fra forventninger til sorternes behov for kuldepåvirkning for 
at løbe i aks.  

Der er afprøvet såtidspunkter med hhv. samtidig såning af vårsæd og vintersæd i blanding og forskudt såning, hvor 
vårsæden er sået først på dobbelt rækkeafstand og herefter er vintersæden udlagt mellem rækkerne efter endt 
radrensning. Som kontrol blev der sået en vårsæd på dobbelt rækkeafstand. 

Vintersædsudlægget er spiret frem i begge forsøg, men har været stærkt påvirket af den tørre sommer. Det vintersæd, 
der blev sået samtidig med vårsæden, har klaret sig bedst, målt som afgrødedækning ved høst af vårsæd. Vinterrugen 
har haft den kraftigste vækst.  

På baggrund af resultaterne i marken kan der ikke konkluderes noget entydigt om sorternes tendens til at løbe i aks.  

Udbyttet af vårsæd er ikke blevet påvirket af, om der har været udlæg af vintersæd, hvilket givetvis hænger sammen 
med den tørkeprægede vækst af vintersæden. 

Vintersædsudlægget ligger til sæson 2015, og vil her blive vurderet. 

Resultater fremgår af ”Oversigten over landsforsøgene 2014” og tabelbilag P4: http://gis.dlbr.dk/Tabelbilag/0202014.html  
 

Forventede effekter 

Markforsøgene er ikke afsluttet. Den meget tørre sommer har demonstreret en udfordring forbundet med 
dyrkningssystemet. Men med de rette betingelser, vil der være potentiale for øget udbytte i vintersæden, og der vil kunne 
spares en pløjning i efteråret. Hvis dyrkningssystemet således lykkes, kan det resultere i forbedret jordstruktur, lavere 
energiforbrug og et minimalt tab af næringsstoffer.  

Dyrkningssystemet giver mulighed for strategisk og effektiv planlægning af sædskiftet ud fra konkrete behov og 
udfordringer, hvilket kan løfte den samlede økonomi, skabe bedre sammenhængskraft i sædskiftet og mindske den 
miljømæssige påvirkning.  
 

Formidling og videndeling vedr. projektet 

- Markvandring d. 24. september 2014  
- Forsøgsresultater formidlet i ”Oversigten over landsforsøgene 2014” 

https://www.landbrugsinfo.dk/Planteavl/Landsforsoeg-og-resultater/Oversigten-og-
tabelbilaget/Sider/pl_oversigt_over_landsforsoegene_2014.aspx  

Desuden henvises der til publikationer på denne side: seges.dk/om seges/støttet af afgiftsonde 

 

Note 24. Sunde maver – sunde grise 
Tilskudsmodtager: Videncentret for Landbrug 
Hovedformål: Forskning og forsøg  
Projektets formål og indhold: 
Projektets formål var at udvikle og pilotteste fermenteret moden majs til ny fravænnede grise for at tilføre dem høje 
niveauer af naturligt dannet mælkesyre med henblik på at reducere forekomsten af diarré.  
 

Projektets aktiviteter 

Projektaktiviteterne blev fastlagt ud fra erfaringer opnået i 2013. Her viste der sig at være problemer med mugdannelse i 
de plasticemballerede majsportioner samt problemer med den praktiske håndtering, når den fermenterede majs gives 
sammen med indkøbt færdigblanding. Dette var en barriere for at fortsætte på den bedrift, der havde indkøbt 
færdigblanding. Der blev derfor aftalt følgende: 
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- Fermenteret majs emballeret efter forbedret teknik pilottestes på bedrift nr. 1 med hjemmeblanding. I det 
følgende kaldet majshold. 

- I stedet for et fermenteret produkt valgtes et urtemixprodukt til bedrift nr. 2, hvor der anvendes indkøbt 
færdigblanding. I det følgende kaldet urtehold. Urteproduktet kan iblandes fra foderstof fabrikken. 

- Derudover blev der lavet en del research for at finde økologisk majs på rod til en direkte høst og fermentering 
samt crimpet byg/hvede.  
 

Projektets resultater  

Fermenteret majs:  

- Der er produceret tre partier af fermenteret majs. Ud fra erfaringer med de første to partier blev emballerings- 
teknikken forbedret til parti tre.  

- Laboratorie analyser viste, at fermenteringsprocessen er forløbet særdeles vellykket især i de to første partier.  
- Der er imidlertid ikke helt sammenfald mellem laboratorium analyserne og den visuelle bedømmelse af varen. 

Således viser laboratorium analyserne, at fermenteringen er forløbet bedst i parti 1 og 2 og dårligst i parti 3. 
Parti 3 var desuden inficeret med Clostridium perfringens.  

- Den visuelle bedømmelse fastslog, at der var nogen forekomst af mug i parti 1 og 2, især ved sækkens lukning, 
mens der i parti 3 (forbedret emballering) kun var mugforekomst i stærkt reduceret omfang.  

- Der var god ædelyst til alle tre partier.  
- Trods en tilsyneladende vellykket fermenteringsproces viste majsfodringen ikke ovebevisende effekt målt på 

tilvækst, foderforbrug eller gødningskonsistens.  
- Tallene for testhold versus kontrolhold er 432 /421 gram daglig tilvækst og 2,44/ 1,77 kg foder/ kg tilvækst. 
- Der var ingen markant forskel i gødningskonsistens (visuelt bedømt). 

Princippet om fermenteret foder opfattes stadig som et meget relevant tiltag. Men opbevaring i små portioner er ikke en 
rationel løsning, og der må således mere gængse modeller til, enten med plansiloer eller andre større portioner. Det 
medfører, at der skal bruges større mængder hver dag.  Økologisk majs er en meget vanskelig og usikker afgrøde og vil 
derfor være for risikabelt og for dyr til brug i store portioner til andre dele af besætningen (søer og/eller slagtesvin).  

Crimpet korn forekommer som et interessant alternativ. Trods intens efterlysning hos økologikonsulenter, 
maskinstationer og netværk i øvrigt, lykkedes det ikke at finde partier af crimpet byg eller hvede. Et enkelt sted var der 
tilbud om crimpet rug, men det var høstet med så højt tørstofindhold, at det ikke kunne betegnes som ideelt til formålet.   

 

Urter:  

- Der var tendens til lidt nedsat ædelyst til urte-foderet. 
- Urtefodringen viste ikke overbevisende resultater målt på tilvækst, foderforbrug eller gødningskonsistens.  
- Tallene for testhold versus kontrolhold er 483 /520 gram daglig tilvækst og 2,28/ 2,10 kg foder/ kg tilvækst. 
- Der var ingen markant forskel i gødningskonsistens (visuelt bedømt). 

Udbuddet af urteprodukter er stort. Erfaringer er meget forskellige fra besætning til besætning og også henover tid, inden 
for den enkelte besætning.  
Skuffende resultater skal sandsynligvis ses i lyset af, at der forlods er for store forhåbninger. Det tyder på, at urter skal 
opfattes som fodertilsætningsstoffer, der kan understøtte en – i forvejen – god proces, men ikke træde i stedet for 
lægemidler.  
Det bør nævnes, at projektet fik en henvendelse om akut udbrud af øresår. Erfaringen opnået i den sammenhæng viste, 
at bark fra fyrretræer kan dæmme op for udbrud af øresår.  
Efter en del research blev det bekræftet, at finsk forskning har påvist positiv effekt af harpiksprodukter til reduktion af 
stafylokokker hos fjerkræ. Stafylokokker tilskrives bl.a. som årsagen til øresår hos grise.  

 

Konklusion:  

Det lykkedes at udvikle en teknik, hvor moden majs kan emballeres i små portioner og at fremstille et fermenteret 
produkt, som grise har stor ædelyst til.  

Det lykkedes ikke at finde velegnet crimpet byg/hvede, til en pilottest. Et sådant produkt forventes at have et pH på 
niveau med fermenteret majs og ædelysten svarende hertil.  

Afprøvning af forskellige urter bør være mere omfattende end dette projekt har givet mulighed for.  

Trods svigtende effekt af begge pilottestede tiltag, er der ikke er belæg for at konkluderer at brug af fermenteret foder 
eller urter er uhensigtsmæssig. Havde det været muligt at afprøve i gentagne test, blev billedet måske et andet. 

Det kan konkluderes, at tiltagene ikke havde tilstrækkelig gennemslags kraft i de to besætninger. Det viser, at der er lang 
vej, før der kan udpeges et alternativ for kobber og zink.  
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Projektet har resulteret i viden om den praktiske udfordring i at fermentere moden majs i små portioner samt om 
anvendelsen af et urtemix til at stabilisere mave-tarmsundheden.   

Projektet har desuden bidraget til at synliggøre behovet for at gennemføre en indsamling af viden.  

Der har gennem årene, og i forskellige regi, været brugt mange ressourcer på at løse udfordringen om diarré hos 
fravænnede grise. Tiden er inde til at gøre en samlet status for at kunne målrette en fornyet indsats.   
 

Forventede effekter 

Det er forventningen at resultaterne danner afsæt for en fælles og koordineret indsats fremover.  

Der sker p.t. mange udviklingstiltag indenfor primærproduktionen, f.eks. eksperimenteres med forlænget 
fravænningsalder, fravænning på friland og ændret foderstrategi i diegivningsperioden. Samtidig er der erfaringer fra 
relaterede projekter, der viser, at selv om fravænning sker på friland, kan grisene lide af diarré.  

Andre projektresultater viser, at hestebønner har en positiv effekt på mave-tarmsundheden i form af mere tør 
gødningskonsistens samtidig med, at der opnås gode produktionsresultater. Denne effekt tilskrives (men er ikke 
videnskabeligt undersøgt) hestebønners indhold af tanniner. Aspektet er interessant i og med, at der i gamle 
anbefalinger advares mod tanninindholdet i hestebønner. Den ny opnåede erfaring med hestebønner giver anledning til 
en hypotese om, at tanniner måske kan fungere sundhedsfremmende, hvis de tilføres i et optimalt niveau. Dette 
”optimale niveau” kendes ikke. 
 
 

Formidling og videndeling vedr. projektet 

Denne del af projektet er formidlet via LandbrugsInfo og landmandsmøder.  

Projektets samlede resultater er formidlet i artikelform og dokumenter, og er frit tilgængeligt for alle interesserede på 
internettet, idet de er publiceret på SEGES hjemmeside - www.seges.dk. Resultaterne kan også tilgås via dette direkte 
link; www.seges.dk/fondssite. 

Derudover vil projektets resultater præsenteres og danne afsæt for en planlagt workshop i 2015, hvor landmænd, 
forskere (tværfagligt), foderstofbranchen og rådgivere præsenterer viden med henblik på at få indkredset nye tiltag.  

 

Note 25. Øget selvforsyning med økologisk proteinfoder baseret på foderkål 
Tilskudsmodtager: Videncentret for Landbrug 
Hovedformål: Forskning og forsøg  
Projektets formål og indhold: 
Projektets formål var at skabe grundlaget for, at foderkål, af forskellige korsblomstrede-arter, kan blive en ny højværdi 
proteinafgrøder til det økologiske jordbrug. Foderkålen skal være med til at opretholde produktionen og dyrevelfærd, når 
de konventionelle foderkomponenter udfases. 
 

Projektets aktiviteter 

Efter udeblivende medfinansiering fra landdistriktsprogrammet 2014 er der udført følgende aktiviteter: 

- Markforsøg: Der er anlagt markforsøg på to lokaliteter med 7 sorter og 4 gentagelser. 
- Analyser: Der er udført analyser fra planteklip til bestemmelse af grovfoderkvalitet og aminosyrefordeling af 

råprotein. 
- Studietur: Der er gennemført studietur til England for at se markforsøg og foderkål i praksis. 
- Proteinraffinering: Kål er leveret til KU for videre forarbejdning i projektet OrganoFinery. 
- Formidling: Resultater fra markforsøg er publiceret på LandbrugsInfo. 
- Litteraturgennemgang og netværk.  

Ensilage forsøg er pga. dårlig vækst flyttet til 2015, og der er søgt genbevilling hertil. 
 

Projektets resultater  

- Første år med markforsøg har vist, at foderkålen kan dyrkes uden gødning efter pløjet kløvergræs. Afgrøden 
har optaget op mod 100 kg N/ ha. Forsøgsarbejdet har også vist, at kålen er meget følsom for tørke under 
fremspiring. Vi har også måtte konstatere stor forskel på spireevnen af forskellige sorter. Erfaringerne 
sandsynliggør, at det er muligt at dyrke foderkål som prioriteret mellemafgrøde i Danmark, selvom der i første 
forsøgsår har manglet 1.000 foderenheder svarene til 20 %, hvilket skyldes tørke og plantetal. 

- På trods af vanskeligheder i forsøgene er det lykkes at gennemføre analyse på de ønskede parametre, som 
beskriver grovfoder og proteinkvalitet. Selvom forsøgene ikke er høstet forsøgsmæssigt, men kun høstet med 
håndkraft.  
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- Studieturen til England har været udbytterigt på flere måder. Der har været mulighed for at se foderkål i marken, 
samt trække på nogen af de dyrkningsmæssige erfaringer som mangler i Danmark. Mindst lige så vigtigt er 
netværksdannelsen og inspirationen til, hvordan ensileringsforsøgene kan udformes. 

- Status på OrganoFinery delen er, at KU har prøverne på frost, indtil udstyret er ledigt. 
- Der er begyndende interesse for projektet, og der er blevet formidlet de første resultater. I 2015 vil der følges op 

med mere information om dyrkning og fodring i takt med, at viden hertil genereres. 
 

Forventede effekter 

Effekten af projektet for fjerkræ- og svineholdet er, at ensilage eller grønpiller af foderkål vil kunne bidrage med 
aminosyren, når der skal omstilles til 100 % økologisk foder. Foderkålen skal være med til at opretholde produktionen og 
dyrevelfærd, når de konventionelle foderkomponenter udfases.    

Foderkål vil også give kvægbrugere et alternativt grovfoderemne, som i modsætning til traditionelle grovfoder afgrøder, 
har evnen til at opsamle næringsstoffer fra stor dybde og derved sikrer mindre næringsstoftab i sædskiftet. Herved øges 
udbytter af korn og helsæd i størrelsesorden 2-10 hkg korn/ha og 200-1000 FE helsæd/ha. For kvæg er foderkålen 
interessant pga. et lavt PBV- og højt AAT-indhold samt høj smagelighed.  

AAT er den del af proteinet i foderet, som koen kan optage i tarmen, mens PBV er protein som opløses i vommen.  

Ensilage af foderkål vil bidrage til bedre proteinoptagelse. Ensilage vil være et fokuspunkt i 2015 delen af projektet. På 
nuværende tidspunkt er det for tidligt at sætte beløb på besparelse/gevinst ved at inkludere foderkål i sædskifterne. 
Desuden afhænger dette også meget af jordtypen og hvor meget jord/selvforsyningsgraden er på bedriften.  

- Der forventes en effekt på nærringsstofudnyttelse i marken. 
- Der forventes en bedre proteinoptagelse og forsyning af økologiske husdyr. 

 

Formidling og videndeling vedr. projektet 

Indtil videre er projektets resultater gjort tilgængelig via LandbrugsInfo. Samt i økologisk nyhedsbrev. Desuden er alle 
rådata tilgængelig på Nordic Field Trial System.  

Tilgå resultaterne via SEGES.dk/om seges/støttet af afgiftsfonde. 
 

Note 26. Optimering af mekanisk ukrudtsbekæmpelse (OptiMek) 
Tilskudsmodtager: Videncentret for Landbrug 
Hovedformål: Forskning og forsøg 
Projektets formål og indhold: 
Ukrudt koster store udbyttetab i økologisk planteavl og en konstant udfordring for den økologiske landmand. Projektets 
formål var at sikre en mere effektiv mekanisk ukrudtsbekæmpelse ved hjælp af præcise mekaniske 
ukrudtsbekæmpelsesmetoder, samt at udbrede denne viden til hele det danske landbrugserhverv.  
 

Projektets aktiviteter 

Økologis aktiviteter i OptiMek har i 2014 omfattet:  

Kortlægning af ukrudtsforekomst i økologiske marker over flere år, samt afgrødens respons på forskellige 
bekæmpelsesstrategier  

- Erfaringsopsamling og dokumentation af effekt på to økologiske landbrug, som anvender radrensning  

Demonstration af mekanisk ukrudtskontrol 

- Demonstrationsdag i marken med forskellige teknologier til mekanisk ukrudtskontrol 
- Landsforsøg med mekanisk ukrudtsbekæmpelse i vårhvede. Der er genbevilget etablering af markforsøg 

(Landsforsøg) i vårbyg (foruden de planlagte forsøg for 2015) for at afdække sammenhængen mellem 
afgrødeskade og bekæmpelseseffekt på ukrudtet.  

- Samt genbevilget etablering af endnu en gruppe, som vil udveksle erfaringer om konkrete afgrøder/tekniske 
udfordringer og finder løsningsforslag på tværs af værdikæden 

Projektledelse og formidling 

- Projektledelse og formidling på LandbrugsInfo, fagblade.  
- Der er genbevilget ressourcer til etablering af hjemmeside for projektets. 

 

Projektets resultater  

Der er den 21. maj 2014 gennemført en større demonstration af nye teknologier inden for radrensning, hvor 8 
maskinrepræsentanter fremviste i alt 9 maskiner. Arrangementet blev et tilløbsstykke med ca. 120 deltagere. Resultatet 
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af demonstrationskørslerne er beskrevet i artiklen i økologisk nyhedsbrev ” Radrensere gav ukrudt kamp til stregen”. 
Aktiviteten har sikret kendskab til og mulighed for at sammenholde en række forskellige radrensere. 

Der er gennemført markforsøg med radrensning og ukrudtsharvning i vårhvede på to lokaliteter, nemlig på Stenalt, 
Djursland og hos landmand Thomas Kjærsgaard ved Herning. Forsøgsplanerne kan hentes i Nordic Field Trial System: 
http://app4.landscentret.dk/DBMF/Forms/VisPlan.aspx?PlanID=12582, ligesom de foreløbige registrerer og data kan 
hentes i Nordic Field Trial System. Disse forsøg har gjort det muligt at teste et nyt forsøgsdesign og der kunne 
konstateres sikker effekt på ukrudtsdækningen i de forskellige behandlinger. 

På de to økologiske landbrug, som anvender radrensning, er der lavet planer for behandlinger i projektet, ligesom der er 
indsamlet oplysninger om markerne. Der er indsamlet data på ukrudtsforekomst i afsatte felter af marken både i det 
tidlige forår og i vækstsæsonen. Disse felter vil blive fulgt i de kommende år, for at kunne sammenholde resultater af 
luftfoto med traditionelle optællinger i marken.  

I forhold til etablering af samarbejdsgrupper, er der udarbejdet en oversigt over aktører. Der er endvidere samlet en 
gruppe omkring økologisk roedyrkning med aktører inden for økologisk og konventionel dyrkning af roer og markteknik. 
De identificerede udfordringer blev omsat til et projektforslag til Fonden for Økologiske jordbrug ang. udvikling af 
dyrkningskoncept for økologiske roer. Ansøgningen blev dog ikke bevilget ved ansøgningsrunden 2014.  

Endelig har der været gennemført projektledelse og formidling på LandbrugsInfo og i fagblade, hvilket har sikret en 
effektiv projektgennemførelse, samt sikret videnspredning om projektets foreløbige resultater.  
 

Forventede effekter 

Projektet forventes at medføre en række effekter, som følge af indsatsen, herunder: 

- En forventet reduktion af ukrudtsdækningen i økologiske kornafgrøder med 10-20 %, hvilket øger både udbyttet 
og incitamentet for yderligere omlægning til økologisk landbrug.   

- En mere effektiv og afgrødeskånsom ukrudtsbekæmpelse forventes at medføre en udbyttestigning i økologisk 
planteavl på mellem 5 og 10 procent. Udbyttestigningen bidrager samtidig til mindre drivhusgasemission fra 
landbruget som følge af, at drivhusgasemission pr. produceret afgrødeenhed, alt andet lige, falder, når samme 
udbytte kan opnås med mindre arealforbrug.  

- Mindsket herbicidanvendelse i Danmark. Forudsat at den forventede udvidelse af det økologiske areal opnås 
(svarer til 8 % af dyrkningsarealet), vil behandlingshyppigheden falde fra de nuværende 3,18 (Miljøstyrelsen 
2012) til 2,92 med deraf følgende mindre risiko for at finde herbicider i grundvandet.  
 

Formidling og videndeling vedr. projektet 

- 1 gennemført demonstration af radrensere med ca.120 deltagere 
- 2 landsforsøg som belyser effekten af radrensning versus ukrudtsharvning i vårhvede. Disse er publiceret i 

Oversigt over landsforsøgene 2014. 
- 1 økonomisk analyse på baggrund af årets forsøg 
- Etableret en base-line for ukrudtsbestanden på de to økologiske brug, som anvender rækkerensning og vil blive 

fulgt igennem dette projekt 
- Udarbejdet følgende artikler: 
- Sjørslev HL, Olsen LE & Madsen KH (2014) Radrensere gav ukrudt kamp til stregen. Økologisk Nyhedsbrev nr. 

4, juni 2014, s. 5-6. 
- Madsen KH & HS Lyngvig (2014) Nyt om radrensere, indsendt til Mark. 
- Madsen KH, Olsen LE & Lund O (2015) Radrensning – effekt og økonomi. Sammendrag af indlæg. 

Plantekongres 2015, 14.-15. januar i Herning Kongrescenter. 
- Holdt nedenstående præsentationer: 
- Madsen KH (2013) OptiMek-projektmøde den 5. december 2013 hos Kongskilde i Sorø. PowerPoint-

præsentation formidlet ved projektmøde. 
- Madsen KH (2014) Mekanisk ukrudtsbekæmpelse. PowerPoint-præsentation formidlet ved årsmøde i Dansk 

Havefrøavlerforening, d. 27. februar 2014 i Holeby. 

Formidling af information i projektet kan ses her: SEGES.dk. 
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Note 27. Crimpning - når en våd høst er penge værd 
Tilskudsmodtager: Videncentret for Landbrug 
Hovedformål: Medfinansiering af initiativer under EU-programmer  
Projektets formål og indhold: 
Der er tale om et projekt, der medfinansieres af initiativer under EU-programmer/ RFO 1698/2005 om støtte til udvikling 
af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne/Det danske 
landdistriktsprogram/Erhvervsudviklingsordningen. 

Projektets formål var  

- At undersøge effekten af økologisk godkendte ensileringsadditiver på kvaliltet og holdbarhed 
- At undersøge protein- og energiværdi til malkekøer af crimpede partier af tidligt høstet korn samt lupiner og 

hestebønner 
- At analysere ensileringskvalitet, holdbarhed og opbevaringstab af crimpede partier 
- At lave kalkuler over foderprisen baseret på data fra de medvirkende kvægbrug 
- At formidle resultater og erfaringer til økologiske mælkeproducenter 

 

Projektets aktiviteter 

AP1: Kvalitet af crimpet korn gennem lagringsperioden 

Opfølgning på kvalitet af 10 crimpede partier fra høsten 2013. Opfølgning gennem prøveudtagning, analysering, 
temperaturmåling og spørgeundersøgelse. 

AP2: Konserveringstab af crimpede kornafgrøder 

Estimering af konserveringstab efter endt opfodring af partier høstet i 2013.  

AP3: Økonomi i crimpet korn 

Indsamling og bearbejdning af udgifter til crimpning på otte bedrifter. 

AP4: Formidlingsaktiviteter 

Indlæg i fagblade, nyhedsbreve, LandbrugsInfo samt faglige temadage.  
 
 

Projektets hovedresultater kan summeres som følger: 

- Lagring af crimpede partier i op til 9 måneder giver ikke anledning til varmedannelse eller opbevaringstab, når 
lageret er lufttæt og doseringen af propionsyre er tilpas og godt fordelt i partiet 

- Det samlede konserveringstab ved crimpning ligger i niveauet fra en til syv procent på tværs af de otte 
medvirkende bedrifter  

- Omkostningen til crimpning varierer fra 20 til 30 kroner per 100 kilo. Omkostningen er lavest på bedrifter som 
ensilerer i silo og har et lavt forbrug af propionsyre og højest på bedrifter med ensilering i plasticpøler og med et 
højt forbrug af propionsyre. 

- Analyser af partierne har givet opdaterede standardtal for crimpet økologisk korn til NorFors fodermiddeltabel. 
- De medvirkende økologiske kvægbrugere er tilfredse med metoden, og på trods af omkostningen betragter de 

det som en god måde at holde eget korn hjemme på bedriften. 

Samlet set har projektet dokumenteret, at crimpning er en sikker konserveringsmetode, når man overholder vigtige 
forhold vedrørende dosering af syre m.v. Projektet har desuden givet opdaterede data vedrørende foderværdi til brug i 
NorFor-fodermiddeltabellen. Endelig har projektet via spørgeundersøgelser dokumenteret, at kvægbrugere er tilfredse 
med metoden, som – især i år med våd høst - er oplagt på bedrifter uden faciliteter til tørring eller opbevaring.  
 

Forventede effekter 

Projektet dokumenterer, at crimpning af korn er en attraktiv metode til konservering og opbevaring af korn – specielt når 
afgrøden er våd – og den forventede effekt er, at flere økologiske kvægbrugere uden anlæg til tørring og opbevaring vil 
bruge metoden til opbevaring af eget produceret korn og dermed også som et middel til højere selvforsyning.  
 

Formidling og videndeling vedr. projektet 

Projektets samlede resultater er formidlet i artikelform og dokumenter, og er frit tilgængeligt for alle interesserede på 
internettet, idet de er publiceret – på SEGES.dk. Resultaterne kan også tilgås via dette direkte link; 
www.seges.dk/fondssite. 

Desuden er resultaterne spredt aktivt til landmænd og landbrugskonsulenter via www.landbrugsinfo.dk.  

Gennemførte og planlagte formidlingsaktiviteter: 
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- LandbrugsInfo:   
o KvægInfo nummer 2419 – ”Crimpning af Korn” og  
o KvægInfo nummer 2359 – ”Crimpning af økologisk korn kræver fokus på dosering af syre” 

- Artikler fagblade:  
o Fagmagasinet Kvæg, juli 2014: Crimpning af korn kræver fokus på dosering af syre 
o Nyhedsbreve til landmænd: Februar og juli 2014: NYHEDSBREV til landmænd med partier i projekt 

om crimpning af økologisk korn i høsten 2013 
- Temadage og indlæg:* Planlagt temadag om høst, lagring og konservering af økologisk korn 26/6 2014 i Billund 

(*aflyst på grund af for få tilmeldte) 
- Kvægkongressen 24/2 2015 i Herning: Indlæg om konservering af korn 

 

Note 28. Økologisk gødning baseret på fast organisk materiale behandlet i biogasanlæg 
Tilskudsmodtager: Videncentret for Landbrug 
Hovedformål: Medfinansiering af initiativer under EU-programmer  
Projektets formål og indhold: 
Der er tale om et projekt, der medfinansieres af initiativer under EU-programmer/ RFO 1698/2005 om støtte til udvikling 
af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne/Det danske 
landdistriktsprogram/Erhvervsudviklingsordningen. 

Projektets formål var at afklare, hvordan økologiske landmænd kan etablere biogasanlæg, der afgasser biomasser, som 
ikke let omsættes i traditionelle biogasanlæg. Det er vigtigt at få de faste biomasser med i omsætningen på de 
økologiske bedrifter for derved at skaffe flere økologiske næringsstoffer. Herunder vil også recirkulering fra byerne kunne 
indgå. 
 

Projektets aktiviteter 

AP1: Lokalisering og kvantificering af faste biomasser 

- Identifikation af databaser over relevante biomasser i Danmark 
- Udtræk af brutto-mængder og bearbejdning til opgørelse over relevante biomasser og deres fordeling på 

regioner og kommuner 
- Rapport med præsentation og kommentering af biomasseopgørelserne og med beregning af antal økologiske 

hektarer, der kan gødes med biomasserne. 
- Omtale af rapporten på internettet og i artikel i Økologisk Nyhedsbrev 

AP2: Vurdering af anlægstyper 

- Beskrivelse af Aikan-anlægget på internettet (LandbrugsInfo). 
- Søgning på relevante anlægstyper i Danmark og udlandet.  
- Beregning af biomasser fra økologisk case på Sjælland og indsamling af anlægsforslag fra seks forskellige 

anlægsleverandører. 
- Rapport med beskrivelse af de forskellige anlægstyper i forhold til Sjællandscasen. 
- Omtale af rapporten på internettet og i artikel i Økologisk Nyhedsbrev. 
- Studietur til tyske biogasanlæg i samarbejde med Sammenslutningen til fremme af økologisk biogas. 
- Rapport fra tysklandsturen med beskrivelser af de besøgte anlæg. 

AP3: Demonstrationskørsel af afgasning på Aikan-anlægget 

- Identifikation og fremskaffelse af egnede biomasser (enggræs, halm/efterafgrøde, dybstrøelse, hestemøg mm.). 
- Laboratorietest af biomassernes potentiale for biogasproduktion og indhold af næringsstoffer. 
- Fuldskala afgasningsforsøg og opgørelse af resultater. 
- Rapport over afgasningsforsøgene og de opnåede resultater. 
- Omtale på internettet og i artikel i Økologis Nyhedsbrev. 

AP4: Demonstration af økonomi i biogasdrift på faste biomasser 

- Med udgangspunkt i de data, der blev indsamlet i AP2 og 3 er gennemført beregning af den samlede økonomi i 
Sjællandscasen inklusiv transportomkostningerne ved forskellige placeringer. 

- De foreløbige resultater blev præsenteret for de involverede sjællandske landmænd til kommentering. 
- Rapport med den samlede opgørelse og vurdering af de økonomiske muligheder. 
- Omtale på internettet og i artikel i Økologis Nyhedsbrev. 

AP5: Demonstrationsarrangementer på Aikan-anlægget 

- Planlægning og annoncering af to demonstrationsarrangementer på Aikan-anlægget. 
- Gennemførelse af demo-arrangementerne (den 11. september 2013 og den 19. juni 2014 med henholdsvis 12 

og 17 deltagere). 
- Der kom omtale fra besøgene i regionalradio og lokalaviser. 
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Projektets resultater  

Projektet har fremskaffet en meget udførlig gennemgang af de mest relevante biogas-anlægstyper, som kan håndtere de 
faste biomasser, der er relevante for at skaffe mere økologisk gødningskraft. 

Desuden har projektet vist, at der er meget betydelige biomasseressourcer, der vil kunne danne grundlag for at gøde op 
til fem gange så stort et økologisk areal som på tidspunktet for projektet. 

Desværre viste projektets beregninger af økonomien af biogasproduktion i kombination med økologisk planteproduktion, 
at ingen af de analyserede anlægsmodeller kunne give en attraktiv økonomi. Men de fremlagte beregninger er et godt 
udgangspunkt for at identificere, hvor der er behov for at optimere, for at nå frem til en kommercielt interessant model. 
 

Forventede effekter 

Projektet har fået god opmærksomhed, mens det var under vejs, selvom det er rettet mod en forholdsvis snæver kreds, 
hvilket afspejles i de forholdsvis få deltagere til projektets arrangementer. 

De deltagende landmænd, der leverede data til den analyserede Sjællands-case, viste også stor interesse for projektets 
resultater, og selvom den samlede økonomi ikke gav anledning til at de vil gå i gang med at etablere et biogasanlæg, er 
de fortsat optagede af at finde en brugbar model – f.eks. i samarbejde med eksterne investorer. 

Den forventede effekt af projektet er således, at det giver interesserede i økologisk biogas et meget mere konkret og 
kvalificeret grundlag for at udvikle konkrete biogasprojekter. 

Det er således tilfældet med en gruppe økologiske landmænd fra Nordsjælland, der deltog i studieturen til Tyskland. 

Projektet vil også styrke det faglige netværk omkring økologisk biogas, idet det har skabt en meget konkret adgang til 
vigtige virksomheder inden for biogasbranchen. 

Konkret har det også haft den effekt, at en ingeniørstuderende i teknologisk forretningsudvikling, skrev speciale over 
projektets problemstilling og data, og fik sin mastergrad med højeste karakter. Der er således også opnået en 
uddannelseseffekt ud af projektet. 
 

Formidling og videndeling vedr. projektet 

- Der er etableret en temaside på internettet, der formidler alle projektets resultater: 
https://www.landbrugsinfo.dk/Oekologi/biogas/Sider/Biogasgoedning_fra_faste_biomasser.aspx 

- Der er udarbejdet rapporter om følgende emner: 
o Biomasser der kan anvendes til økologisk biogas 
o Biogasanlæg til afgasning af kløvergræs og andre faste biomasser 
o Studietur til tyske biogasanlæg, der kan omsætte planter og fast gødning 
o Økologisk gødning baseret på fast organisk materiale behandlet i biogasanlæg 
o Økonomisk vurdering af biogasanlæg til afgasning af faste biomasser 

- Der er gennemført to temadage på Aikan-anlægget med offentlig adgang. 
- Der er skrevet en artikel om projektets resultater til Økologisk Nyhedsbrev (marts 2015) 
- Der er skrevet om projektet i Økologi og Erhverv, Effektivt landbrug og NordvestNyt og regionalradioen for 

Sjælland har lavet en nyhedsreportage om projektet. 
- Der forventes efterfølgende artikler i fagblade indenfor biogas og mundtlige oplæg for grupper af interesserede 

økologiske landmænd. 

Formidling i projektet kan ses på seges.dk/om seges/støttet af afgiftsfonde. 

 

Note 29. Ressourcebevidst økologisk dyrkningssystem 
Tilskudsmodtager: Videncentret for Landbrug 
Hovedformål: Medfinansiering af initiativer under EU-programmer  
Projektets formål og indhold: 
Der er tale om et projekt, der medfinansieres af initiativer under EU-programmer/ RFO 1698/2005 om støtte til udvikling 
af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne/Det danske 
landdistriktsprogram/Erhvervsudviklingsordningen. 

Projektets formål var at reducere det høje tidsforbrug, der i dag kendetegner økologisk planteavl, i kombination med en 
stigning i udbytte i vintersæd på 20-30 pct., og en reduktion i energiforbrug i form af mindre diesel til tunge maskiner. 
Hertil afprøves et dyrkningssystem, der anvender efterafgrøder og ellementer fra pløjefri dyrkning. 
 

Projektets aktiviteter 

- Høst og evaluering af afprøvninger anlagt i 2013. 
- Anlæg af nye afprøvninger med inddragelse af indtryk fra de første forsøg og erfaringer fra udlandet. 
- Markvandring i forsøget. 
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- Dokumentation af dyrkningssystemet ved film - flere gange i løbet at væksten. 
- Studietur til feltdage hos Friedrich Wenz ved Stuttgart. Wenz udvikler alternative økologiske dyrkningssystemer 

med bl.a. direkte såning og mellemafgrøder.   
- Projektets resultater  
- Efter projektets andet år er første afprøvning afsluttet. Som ventet ved afprøvning af komplekse 

dyrkningssystemer har der været positive og negative resultater. En af afprøvninger måtte stoppes i det tidlige 
forår pga. for meget ukrudt i parcellerne.  

- Erfaringen understreger virkelig, hvor nødvendigt en kraftig og skyggende efterafgrøder er for at få succes med 
dyrkningssystemet. Såning af vinterhvede i begge afprøvninger har belyst, hvilke betingelser der stilles til jord, 
efterafgrøde og mekanik. Der er afprøvet forskellige efterafgrøder. Her har der været udfordringer med, at nogle 
arter har overvintret i en mild vinter. Særligt de korsblomstrede arter udviklede sig så voldsomt i foråret, at disse 
led måtte kasseres. De forskellige såmaskiner kunne trænge i jorden og havde hver deres force. Erfaringen 
blev, at almindelige såmaskiner med højt skærtryk kan anvendes til dette system. Til standsning af 
efterafgrødernes vækst er der anvendt specialtromle, cementtromle og brakpudser. Kun brakpudseren 
formåede at standse væksten tilfredsstillende, og dette viser sig også ved, at de højeste udbytter i hvede er 
opnået her. 

- Kombinationen af efterafgrøder og vinterhvede har allerede vist sit værd i projektets første afprøvning. Som 
eksempel kan nævnes et forsøg hvor efterafgrøden gul sennep er sået ud 10. august og pudset af med 
brakpudser umiddelbart inden såning af vinterhvede med almindelig skiveskærsåmaskine. Sammenlignet med 
den traditionelle metode, hvor jorden holdes sort før såning af vinterhvede, er der opnået 30 % mere udbytte i 
hveden.  

Erfaringer om krav til mekanikken er omsat i afprøvningen 2014/2015, hvor der er anvendt en tilpasset tromle samt 
skiveskær såmaskine. Status nu er, at der ligger to afprøvninger hhv. i Djursland og Nordjylland. 
 

Forventede effekter 

- Reduceret energiforbrug i forbindelse med dyrkning af økologisk vintersæd. 
- Bedre tilbageholdelse af næringsstoffer ved hjælp af flere efterafgrøder. Indtil høst har efterafgrøderne i 

forsøget samlet op til 70 kg N/ha før såning af vinterhvede. 
- Mulighed for øget udbytter ved tidligere såning, mindre ukrudt og kvælstofsamlende- eller fikserende 

efterafgrøder. Bedste resultat pt. er 30 % merudbytte. 

Det er realistisk, at halvdelen af det økologiske vintersædsareal kan dyrkes efter metoder udviklet i projektet indenfor en 
kort årrække, fordi det ikke kræver investering i specialmaskiner. Årsagen til - at ikke alle vintersædsarealer egner sig til 
metoden - er: sent høst af dæksæd, dårlig etablering af efterafgrøden og for meget rodukrudt. 
 

Formidling og videndeling vedr. projektet 

- Resultater for første afprøvning er offentliggjort i oversigten over landsforsøg. 
- Studieturen sammen med økologikonsulenter har givet masser af faglig sparring og videndeling omkring 

reduceret jordbearbejdning i økologisk planteavl. Der har været afholdt markvandring, som gentages næste år 
for at vise, hvordan afgrøderne står efter vinteren. Der er lavet film løbene, som beskriver metoden og 
processerne omkring direkte såning i økologien.   

- Alle rådata er tilgængelig på Nordic Field Trial System.  
- Resultater og formidling i projekt kan ses på SEGES.dk.  

 

Note 30. Professionel forædling til økologi: Barrierer og markedsudvikling 
Tilskudsmodtager: Videncentret for Landbrug 
Hovedformål: Medfinansiering af initiativer under EU-programmer  
Projektets formål og indhold: 
Der er tale om et projekt, der medfinansieres af initiativer under EU-programmer/ RFO 1698/2005 om støtte til udvikling 
af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne/Det danske 
landdistriktsprogram/Erhvervsudviklingsordningen. 
 
Projektets formål var: 

- At interessenter i proceskæden fra økologisk forædling til spisebord bliver informeret om betydningen og 
kompleksiteten af forædling til økologi. 

- At interessenter organiseres mhp. øget forædling til økologi. 
- Deltage i det internationale samarbejde for et bredt udbud af sorter til økologi. 
- Projektets aktiviteter (2014) 
- Erfagruppemøde for mikroforædlere på NordGen i Alnarp, Sverige 3. februar 2014. 
- Deltagelse i temadag om fremtidens plantesorter 25. februar 2014. 
- Deltagelse i og præsentation af resultater fra projektet på EkoSeedForum i Poznan, Polen 20. – 22. marts 2014. 



Noter til supplerende oplysninger – regnskab 2014 
 
 

61 
 

- Afsluttende styregruppemøde med deltagelse af Nordic Seed og Sejet Planteforædling 28. maj 2014. 
 

Projektets resultater (2014) 

Der er i projektet dannet et aktivt netværk af mikroforædlere, som har mulighed for at trække på hinandens ekspertise, 
udstyr og knowhow. Mikroforædling, som en mulig forretningsmodel for forædling til økologi, er synliggjort ved workshop 
på temadag om fremtidens plantesorter.  

På mødet i Alnarp blev der præsenteret muligheder for samarbejde med NordGen. Det lykkedes ikke at etablere et 
samarbejde mellem mikroforædlere og Nordik PPP partnere (udgøres af de store nordiske forædlingsvirksomheder og 
landbrugsuniversiteter), da en af de udenlandske partnere modsatte sig samarbejdet.  

Et planlagt møde med mikroforædler erfagruppen i maj blev vurderet at være for tæt på det afholdte møde i februar, og 
blev derfor udsat. 

Deltagelse i EkoSeedForum i Poznan har resulteret i et udvidet netværk særligt i Østeuropa og bidrager til et styrket 
europæisk samarbejde. Resultater fra projektet blev præsenteret og uddelt på mødet, og blev modtaget med stor 
interesse. 

Styregruppemødet har givet anledning til vigtig erfaringsudveksling og diskussion af barrierer ift. udvikling af forædling til 
det økologiske marked. 
 

Formidling og videndeling vedr. projektet 

- Info om mikroforædlergruppen er formidlet af Erik Tybirk på temadag om fremtidens plantesorter. 
- Projektresultater er formidlet på EkoSeedForum i Poznan.  
- Der kan findes invitation og referat fra erfagruppemøde for mikroforædlere på NordGen,  
- samt PowerPoint præsentation fra styregruppemødet på SEGES.dk. 

 

Note 31. Økologiske markforsøg - højere udbytter og mere robust produktion i kløvergræs og vårsæd 
Tilskudsmodtager: Videncentret for Landbrug 
Hovedformål: Medfinansiering af initiativer under EU-programmer  
Projektets formål og indhold: 
Der er tale om et projekt, der medfinansieres af initiativer under EU-programmer/ RFO 1698/2005 om støtte til udvikling 
af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne/Det danske 
landdistriktsprogram/Erhvervsudviklingsordningen. 

Projektets formål var i 2014 at fokuserer på, at skabe bedre og mere stabile udbytter i de to store afgrøder kløvergræs og 
vårsæd. Kløvergræs dyrkes på 1/3 af det økologiske areal og vårsæd på 1/5 af arealet.  
 

Projektets aktiviteter 

Kløvergræsmarker til afgræsning med længere levetid 

Der blev i 2013 anlagt fire forsøg med 21 kløvergræsblandinger. 2014 var første brugsår. I et af forsøgene var 
kløverbestanden for lille, hvorfor der blev i sået kløver i foråret, og der blev ikke høstet forsøgsmæssigt. I de tre andre 
forsøg blev der høstet fire slæt, og der blev foretaget analyser af 1. slæt.  

Konkurrencestærke vårsædsafgrøder i planteavlssædskifte 

Der blev anlagt 3 forsøg med 14 led. Der blev afprøvet øget udsædsmængde, opsortering af udsæd og blandinger i 
vårbyg og vårhvede for at se, hvorledes der kunne opnås øgede udbytter uden en stor forøgelse af udgiften.  

Møde i Samarbejdsudvalg for økologiske markforsøg  

Der blev i juni måned afholdt møde i samarbejdsudvalg for økologisk forsøg, hvor græsforsøgene blev fremvist og 
diskuteret. Dels af udvalgets medlemmer og dels af økologikonsulenter fra hele landet.  
 

Projektets resultater  

Kløvergræs 

Der er opnået det største udbytte i blanding Ø20, både i første slæt og som sum af alle fire slæt, dog er udbyttet i tørstof 
af alle slæt ikke signifikant mindre i Ø24, Ø26 og engsvingel/hvidkløver. Blanding Ø20 er den eneste af de afprøvede 
blandinger, der indeholder rødkløver. 

I første slæt er der både høstet udbytte og foretaget analyser. Blandt de anbefalede blandinger er der høstet det største 
udbytte, målt som FEN pr. ha, i Ø20 og det mindste i blanding 36. Der har ikke været signifikant forskel i energiindhold, 
men der er en tendens til, at det har været størst i Ø20 og Ø22. 
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I de blandinger, hvor der kun indgår én græsart, er der høstet det største udbytte i engsvingel og det laveste i 
strandsvingel. Energiindholdet og sukkerindholdet har været størst i alm. rajgræs, mens proteinindholdet har været størst 
i strandsvingel og engsvingel. 

Hvor græsserne er kombineret, er enten halvdelen eller en fjerdedel af græsset i blandingen alm. rajgræs, og de andre 
arter indgår med mellem tre fjerdedel og en fjerdedel. Der har været 430 FEN pr. ha i forskel på udbyttet i første slæt 
mellem de forskellige kombinationer, så der er kun signifikant forskel på kombinationerne med det største og det mindste 
udbytte. Der er høstet størst udbytte i en fjerdedel alm. rajgræs, en fjerdedel strandsvingel og halvdelen engsvingel og 
mindst i en fjerdedel alm. rajgræs, en fjerdedel timothe og halvdelen engsvingel. 

I forhold til blandingen kun med alm. rajgræs har en del af kombinationerne haft et lavere energiindhold (MJ pr. FEN) i 
første slæt. De kombinationer, der ikke har adskilt sig signifikant fra alm. rajgræs, er hvor halvdelen af græsset har været 
alm. rajgræs, uanset hvilken af de andre arter der har udgjort den anden halvdel. Hvor der har været en fjerdedel alm. 
rajgræs, og resten af kombinationen har bestået af enten tre fjerdedel strandsvingel eller strandsvingel og engsvingel 
halvdelen + en fjerdedel eller en fjerdedel + halvdelen, har energiindholdet været tilsvarende godt. Blandinger med en 
fjerdedel alm. rajgræs og fra en fjerdedel til tre fjerdedel timothe har uanset indholdet af de andre græsser haft et lavere 
energiniveau end blandingen med kun alm. rajgræs. 

Udbyttet i fire slæt er kun målt som tørstof. Der er høstet de største udbytter i Ø20, Ø26 og Ø24. De nye kombinationer 
har ligget tæt på hinanden i tørstofudbytte, så kun tre kombinationer har været signifikant forskellige. Der er en generel 
tendens til, at blandinger, der indeholder alm. rajgræs, strandsvingel og engsvingel, har haft et større udbytte end 
blandinger med timothe. Hvor der kun er anvendt én art, er der høstet størst tørstofudbytte i engsvingel og hvidkløver og 
mindst i blandingen med alm. rajgræs og hvidkløver.  
 

Vårsæd 

Som gennemsnit af to års forsøg er der opnået merudbytte både i vårbyg og vårhvede ved at øge udsædsmængden 
med 15 procent. Der er opnået et merudbytte på 6,4 hkg pr. ha for at øge kvælstoftilførslen fra 50 til 100 kg 
ammoniumkvælstof pr. ha. 

Der har ikke været signifikant forskel på udbytterne mellem de tre arter, men det skyldes et forsøg med misvækst i havre 
på grund af sen såning. Ses der bort fra dette forsøg, er der som gennemsnit af seks forsøg opnået det største udbytte i 
havre (57,3 hkg pr. ha), efterfulgt af vårbyg (53,6 hkg pr. ha) og vårhvede (47,5 hkg pr. ha). LSD-værdien for 
artsforskellen er 3,8. 

I vårbyg er opnået signifikant merudbytte ved at øge udsædsmængden fra 350 til 400 spiredygtige kerner pr. m2. Der er 
ikke opnået merudbytte for størrelsessortering af udsæd. 

I vårhvede har der været signifikant merudbytte for at øge udsædsmængden fra 450 til 520 spiredygtige kerner pr. m2. 
Der har ikke været sikker udbytteforskel mellem sorterne og sortsblandingerne. Der er ikke opnået merudbytte for 
størrelsessortering af udsæden. 
 

Forventede effekter     

Kløvergræsmarker til afgræsning er afgørende i økologisk produktion, da værdien af en god afgræsning er en væsentlig 
faktor i forhold til dyrenes fodring og velfærd. Målet er at sammensætte holdbare kløvergræsblandinger med større 
artsdiversitet, så markerne kan anvendes i mere end 3 år, samtidig med at udbytte og kvalitet fastholdes i alle 
produktionsår. Dokumenteret viden om nye artssammensætninger vil give de økologiske landmænd mulighed for en 
produktivitetsforøgelse. Projektet vil kunne sikre en økonomisk fremgang på 10-15 pct. i det samlede sædskifte, hvilket 
svarer til en forøgelse af DB II på 5-700 kr./ha. Den økonomiske fremgang er baseret på øgede udbytter og lavere 
omkostninger til omlægning af marker.  

Økologiske planteavlsejendomme har behov for et løft i udbyttestabilitet for, at økologi kan vedblive med at være den 
foretrukne produktionsform for denne type bedrifter. Forsøgene giver landmanden mulighed for en direkte 
sammenligning af afprøvede tiltag. Tiltagene indebærer kun en meget begrænset forøgelse af ressourceforbruget, og 
forøgelse af udbytteniveauet i vårbyg og vårhvede i gennemsnit med 3-5 hkg pr. ha, vil give landmanden en 
nettomerindtægt på 3-700 kr. pr. ha. De mere robuste afgrøder vil have en positiv effekt på sædskiftet, idet det vil 
mindske opformeringen af frøpuljen, og være med til at forebygge opformering af rodukrudt.  
 

Formidling og videndeling vedr. projektet 

Resultater fra projektets første år 2013 er fremlagt på Plantekongres 2014 (januar 2014).  

Link til artikler og informationer på SEGES.dk. 
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Note 32a. Økologisk vækst – bring nye forbrugerstrømninger i byen ud til de innovative økologiske producenter 
Tilskudsmodtager: Videncentret for Landbrug 
Hovedformål: Medfinansiering af initiativer under EU-programmer 
Projektets formål og indhold: 
Der er tale om et projekt, der medfinansieres af initiativer under EU-programmer/ RFO 1698/2005 om støtte til udvikling 
af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne/Det danske 
landdistriktsprogram/Erhvervsudviklingsordningen. 

Se note 32 for beskrivelse af projektets aktiviteter. 
 

Note 23a. Økologisk vækst – bring nye forbrugerstrømninger i byen ud til de innovative økologiske producenter 
Tilskudsmodtager: Videncentret for Landbrug 
Hovedformål: Medfinansiering af initiativer under EU-programmer 
Projektets formål og indhold: 
Der er tale om et projekt, der medfinansieres af initiativer under EU-programmer/ RFO 1698/2005 om støtte til udvikling 
af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne/Det danske 
landdistriktsprogram/Erhvervsudviklingsordningen. 

Se note 23 for beskrivelse af projektets aktiviteter.  
 

Note 24a. Øget selvforsyning med økologisk proteinfoder baseret på foderkål 
Tilskudsmodtager: Videncentret for Landbrug 
Hovedformål: Medfinansiering af initiativer under EU-programmer 
Projektets formål og indhold: 
Der er tale om et projekt, der medfinansieres af initiativer under EU-programmer/ RFO 1698/2005 om støtte til udvikling 
af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne/Det danske 
landdistriktsprogram/Erhvervsudviklingsordningen. 

Se note 24 for beskrivelse af projektets aktiviteter.  
 

Note 34a. Fedt nok til økologisk malkekøer 
Tilskudsmodtager: Videncentret for Landbrug 
Hovedformål: Medfinansiering af initiativer under EU-programmer 
Projektets formål og indhold: 
Der er tale om et projekt, der medfinansieres af initiativer under EU-programmer/ RFO 1698/2005 om støtte til udvikling 
af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne/Det danske 
landdistriktsprogram/Erhvervsudviklingsordningen. 

Se note 34 for beskrivelse af projektets aktiviteter.  
 

Note 35a. Rapsologi - vejen til at dyrke økologisk vinterraps i Danmark 
Tilskudsmodtager: Videncentret for Landbrug 
Hovedformål: Medfinansiering af initiativer under EU-programmer 
Projektets formål og indhold: 
Der er tale om et projekt, der medfinansieres af initiativer under EU-programmer/ RFO 1698/2005 om støtte til udvikling 
af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne/Det danske 
landdistriktsprogram/Erhvervsudviklingsordningen. 

Se note 35 for beskrivelse af projektets aktiviteter. 
 

Note 32. Økologisk vækst – bring nye forbrugerstrømninger i byen ud til de innovative økologiske producenter 
Tilskudsmodtager: Videncentret for Landbrug 
Hovedformål: Rådgivning  
Projektets formål og indhold: 
Projektets formål var at inspirere innovative, økologiske producenter til at udvikle eksisterende og nye 
forretningsområder. Igennem projektet skabes og understøttes nye udviklingsveje for økologien ved at arbejde med 
brugerdreven innovation. 
 

Projektets aktiviteter 

Arbejdspakker gennemført i 2014 

AP: Screening 

- Der er i 2014 løbende foretaget en screening af aktører, og relevante økologiske producenter og aktører i 
civilsamfundet er blevet inddraget i projektet. 
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AP: Inspirations- og erfaringsindsamling 

- Der er løbende indsamlet inspiration gennem ”desktop” studie af nye strømninger og forretningsmodeller. 
- Studietur til Tyskland afholdt i 2014 grundet behov for viden til iværksættelse af konkret case. 

AP: Iværksættelse / demonstration 

- 1 workshop afholdt – for forbrugere og økologiske producenter. 
- Ca. 10 møder afholdt med økologiske producenter. 
- Ca. 5 møder er afholdt med relevante aktører i civilsamfundet. 
- Udarbejdelse af projektbeskrivelser/ forretningsmodeller for 3 forskellige cases. 

 

Projektets resultater  

- Iværksættelse af 2 forskellige cases. 
- At 1-2 nye cases er under udvikling. 
- 3 projektbeskrivelser / forretningskoncepter. 
- Én ”inspirations- og vidensbank” til anvendelse i 2015. 

 

Forventede effekter 

- Mindst 20 økologiske producenter / landmænd forventes at blive i 2015 inspireret til forretningsudvikling med 
afsæt i de iværksatte cases. 

- Mindst 3 andre landmænd forventes umiddelbart efter projektrets afslutning i 2015 at være motiverede for at 
udvikle nye forbrugerinvolverende / orienterede forretningsområder. 

- Projektet forventes at skabe brobygning mellem ”land” og ”by”. 
 

Formidlingsaktiviteterne ligger i 2015.  

Der er to formidlingsstrategier i projektet: 

A: Formidling til økologiske producenter og konsulenter 

- Projektets samlede resultater er formidlet i artikelform og dokumenter, og er frit tilgængeligt for alle 
interesserede på internettet, idet de er publiceret på SEGES hjemmeside - www.seges.dk. Resultaterne kan 
tilgås direkte via dette link; www.seges.dk/fondssite. 

- Desuden er resultaterne spredt aktivt til landmænd og landbrugskonsulenter via www.landbrugsinfo.dk. 
- Endvidere vil resultaterne blive præsenteret ved indlæg på møder, kongresser mv. samt i artikler i landbrugets 

fagblade. 

B. Formidling til forbrugere / aktører i civilsamfundet 

- Der udsendes løbende pressemeddelelser til relevante medier. 
- Derudover afholdes demonstrationsdage på relevante initiativer, der er iværksat gennem projektet. Her 

præsenterer de involverede deres projekt for såvel producenter som engagerede forbrugere m.v. 
 

Note 33. Rejsehold for afsætningsfremme og partnerskaber for økologiske producenter 
Tilskudsmodtager: Videncentret for Landbrug 
Hovedformål: Rådgivning 
Projektets formål og indhold: 
Projektets formål var at hjælpe økologiske landmænd med at udarbejde ansøgninger til puljen for grønne ildsjæle for 
lokal afsætning, så landmændene kunne få afprøvet gode konceptidéer og udvikle ny viden. 
 

Projektets aktiviteter 

- Udarbejdelse af ansøgninger for økologiske landmænd til ansøgningsrunden 2015 – minimum 15 stk.  
 

Projektets resultater  

- Projekt opnåede at indsende i alt 18 ansøgninger til fonden i 2014. 
 

Forventede effekter 

- 8 af projekterne opnåede tilsagn. 
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Note 34. Fedt nok til økologiske malkekøer 
Tilskudsmodtager: Videncentret for Landbrug 
Hovedformål: Rådgivning  
Projektets formål og indhold: 
Projektets formål var at undersøge muligheden for at øge fedtindholdet i foderrationen til højtydende økologiske 
malkekøer ved brug af danskdyrkede fedtkilder som fx rapsfrø, hampefrø, hørfrø og nøgenhavre i en situation, hvor 
selvforsyning med proteinrigt foder som hestebønner, vægtes højt.  
 

Projektets aktiviteter 

AP1: Danskdyrkede fedtholdige afgrøder 

Der er gennemført indledende undersøgelser om, hvilke fedtkilder der kan dyrkes i Danmark. Derudover er der lavet 
nogle teoretiske beregninger af at anvende havre eller nøgen havre som fedtkilde. 

AP2: Erfaringer i praksis med fodring af danskdyrkede fedtholdige afgrøder 

På grund af manglende LD-medfinansiering i 2014 er projektet ændret, således at der ikke laves 
fodringsdemonstrationer, men i stedet indhentes data fra 4-5 højtydende besætninger, som fodrer med en høj andel 
danskproduceret fedt- og protein. Disse aktiviteter er udsat til 2015. 

AP3: Økonomisk vurdering af at fodre med danskdyrkede fedtholdige afgrøder 

Økonomiske beregninger, følsomhedsanalyse samt en samlet formidling af projektets resultater. AP3 gennemføres som 
planlagt i 2015. 
 

Projektets resultater  

Projektet er i sin indledende fase. De foreløbige beregninger viser, at havre til en vis grad kan anvendes som fedtkilde i 
en ration med varmebehandlede hestebønner. I rationen blev der anvendt ca. 2 kg havre pr. ko pr. dag. Prismæssigt er 
rationen konkurrencedygtig med en ration indeholdende korn og sojakage. 

I beregningen er køernes minimumsnorm for fedt lige netop opfyldt. Der er imidlertid nogle besætninger, herunder særligt 
i besætninger med jerseykøer, der foretrækker at ligge på et højere fedtniveau end minimumsnormen. Er dette tilfældet, 
så skal der suppleres med en anden fedtkilde end havre. Dette undersøges nærmere i 2015. 
 

Forventede effekter 

Det forventes, at andelen af økologiske mælkeproducenter, som ikke længere anvender importerede fedtkilder i løbet af 
2-3 år stiger med 10 procent.  Effekten måles gennem opgørelser i DMS, som viser, hvordan vinter- og 
sommerfoderrationerne er sammensat hos økologiske mælkeproducenter 

Resultaterne fra projektet kan anskueliggøre mulighederne for at fodre med 100 % hjemmeproduceret foder i økologiske 
besætninger, samt give en vurdering af, hvorvidt høj selvforsyningsgrad er økonomisk rentabelt for både middel- og 
højtydende besætninger. 

På sigt vil projektet bidrage til en mindre import af fedtholdige foderråvarer – herunder sojakager- og bønner. Desuden 
kan øget brug af danskavlede råvarer bidrage til en øget fødevaresikkerhed og bæredygtighed i den økologiske 
mejeribranche, hvilket vil medvirke til at bevare en høj troværdighed og et godt ’brand’ for de økologiske mejeriprodukter.  
 

Formidling og videndeling vedr. projektet 

Da projektet er i sin indledende fase, er der endnu ikke offentliggjort nogen resultater. 

 

Note 35. Rapsologi - vejen til at dyrke økologisk vinterraps i Danmark 
Tilskudsmodtager: Videncentret for Landbrug 
Hovedformål: Rådgivning  
Projektets formål og indhold:  
Projektets formål var at øge dyrkningssikkerheden af økologisk vinterraps, hvor hovedudfordringen er skadedyr. Raps er 
en højværdiafgrøde og kilde til olie og protein. Rapsprotein er en hjørnesten i proteinforsyningen til danske økologiske 
husdyr, idet raps har et højt indhold af nogle vigtige aminosyrer, som afbalancerer foderet til de en-mavede husdyr. 
Disse specielle aminosyrer findes kun i begrænset omfang i bælgsæd. Desuden er vinterraps værdifuld i det økologiske 
sædskifte på grund af dens store konkurrencevene overfor ukrudt. 
 

Projektets aktiviteter 
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Denne afrapportering omhandler kun den del af projektet, der er bevilliget til at blive gennemført i 2014. For den 
resterende del af projektet henvises til afrapporteringen for perioden 1.1.2013 til 31.12.2013 og for udskydelse af 
aktiviteter til genbevillingsansøgningen 27.1.2014 og tilsagnet fra 4.3.2014. 

I 2014 blev der således gennemført følgende aktivitet, som ikke kunne gøres tilstrækkeligt sikkert i 2013: 

- Optælling af rapsjordloppens larver i det tidlige forår i demonstrationsparcellerne, samt opgørelse og formidling 
af resultaterne, der skal være med til at øge den viden, der skal bidrage til mulighederne for dyrkning af 
økologisk vinterraps.  
 

Projektets resultater  

På en lokalitet blev der registreret meget lave angreb af rapsjordlopper i efteråret, og der kunne derfor ikke findes larver i 
stænglerne i det tidlige forår. På de to andre lokaliteter blev der registreret stor variation på angrebsgraden, målt som 
larver pr. plante i foråret, og der kunne ikke påvises en sikker forskel i antallet af larver i rapsplanterne mellem de 
forskellige dyrkningsstrategier. Dog var der på enkelte lokaliteter en tendens til flere larver i de planter, der stod tæt på 
majroeplanterne. Ved tjek af larver i selve majroeplanterne, fandt man lidt flere larver i disse planter. 
 

Forventede effekter 

- Det er håbet, at strategierne kan vise praktiske løsninger til landmændene der, kan reducere angrebsgraden af 
rapsjordlopper.  

- Formidlingen af den indsamlede viden om skadedyr i vinterraps forventes både at kunne udbrede og uddybe 
kendskabet til skadevolderne og dermed også til hvornår risikoen er størst og eventuelt hvordan risikoen kan 
mindskes.    
 

Formidling og videndeling vedr. projektet 

- Resultaterne for optællingen af rapsjordlopper i foråret 2014 er blevet formidlet i Oversigt over Landsforsøgene 
2014, samt markvandringer og ved møder.  

- Desuden henvises der til publikationer på SEGES.dk. 

 

Note 36. Steppebrand for Grønne Ildsjæle 
Tilskudsmodtager: Videncentret for Landbrug 
Hovedformål: Afsætningsfremme 
Projektets formål og indhold: 
Projektets formål var at samle op på interessante og effektive projekter, der har været involveret i ØkoLab samt projekter 
bevilget under eksperimenterende pulje og Grønne Ildsjæle 2014. 
 

Projektets aktiviteter 

Projektet indeholdt formidlingsaktiviteter, der var tilpasset det reducerede budget, som det fremgår af tilsagnet fra 
fonden. Således er der afholdt 2 workshops i alt. Dvs. 1 hvert sted, med forskellige lokale afsætningstemaer for 
økologiske landmænd. Fokus på disse 2 workshops var praktiske muligheder og udfordringer med alt fra 
produktudvikling, samarbejde, jura og fødevaresikkerhed til konkret helt nye koncepter for lokal økologisk afsætning. 
 

Projektets resultater  

Der blev afholdt to workshop i december måned 2014 i Thisted og i Nyborg.  Deltagerantallet var henholdsvis 23 og 21 
deltagere på seminarerne.  
 

Forventede effekter 

Fire landmænd har efterfølgende opstartet produktion til lokale varer i deres nærområde. 
 

Formidling og videndeling vedr. projektet 

Al faglig info fra workshops er formidlet på Landbrugsinfo.dk og kan ses på SEGES.dk/om seges/støttet af afgiftsfonde. 
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Note 37.”ÆG-AKTIER” – direkte afsætning af æg fra mindre mobile og lokale hønsehuse. 
Tilskudsmodtager: Landboforeningen Gefion/Økologisk rådgivning 
Hovedformål: Forskning og forsøg 
Projektets formål og indhold: 
Projektets overordnede formål var på markedsvilkår at finde forretningsmodeller, der sikrer at forbrugerne kan få billigere 
æg og at mindre producenter kan få en højere pris og/eller en større sikkerhed i afsætningen. 

Projektets formål var at kortlægge mulighederne i afsætningsmodellen ”ÆG-AKTIER” mellem forbruger og producent 
med udgangspunkt i mindre mobile huse til æglæggere. 
 

Projektets aktiviteter 

Aktiviteterne er opdelt i 4 arbejdspakker: 

AP 1. Udvikling af afsætningsmodel ”ÆG-AKTIER”. 

Med udgangspunkt i en tysk model ’Eier-aktien’ har vi lavet en Æg-Aktie model tilpasset til danske forhold og forbrugere. 
Der er lavet to mulige ’Aktie-modeller’. Desuden har vi skabt overblik over en række økonomiske, organisatoriske 
afsætnings- og lovgivningsmæssige aspekter omkring mobilehønsehuse og denne form for afsætning. Projektet blev 
introduceret på Roskilde Dyrskue. 

AP 2. Demonstrationsproduktion af æg i Hühnermobile. 

Vi vil følge to testproduktioner hos en sjællandsk og en bornholmsk økolog – den bornholmsk måtte dog aflyses. Vi har 
fulgt såvel de produktionstekniske som de afsætningsmæssige forhold på Sjælland. Der er afholdt en demonstrationsdag 
og det vil også være muligt for fremvisning ved henvendelse til de to økologer. De tyske indhegningsmetoder vil blive 
testet og vi vil undersøge mulighederne for forskellige hønseracers anvendelighed. 

AP 3. Demonstrationsproduktion af kyllinger i Hühnermobile. 

Vi ville gerne afprøve produktion af slagtekyllinger på de samme to lokaliteter og i det samme mobile hønsehus, men det 
kunne ikke lade sig gøre. I stedet for en demonstrationsdag omkring dette emne, blev der i stedet afholdt en 3-dages 
studietur til Nordtyskland – for at demonstrere de tyske produktionsmetoder og forskellige mobile staldsystemer. 
Deltagerne blev desuden introduceret for flere anderledes finansierings- og afsætningsmodeller. 

AP 4. Økonomisk beregning af forretningsgrundlag og priser for forbruger og producent. 

Vi har udviklet et enkelt beregningsværktøj (regneark) til udregning af DB1 og DB2. Det er det grundlag, som belyser det 
økonomiske potentiale i denne produktionsform. Det gør det også muligt for forbrugeren at se hvorfor græs-ægget koster 
det det koster. 
 

Projektets resultater  

- Vidensindsamling i Kassel-området, Tyskland. Besøgt Stallbau Weiland og hos producenter med Hühner 
Mobile 225.  

- Udarbejdet et regneark til beregning af forretningsgrundlaget. Regnearket er uddelt til interesserede i 
forbindelse med arrangementer.  

- Der er lavet to udkast til ægaktier, som er udsendt til flere interessenter. 
- På baggrund af Stallbau Weilands erfaringer med slagtekyllingeproduktion i Hühner Mobil 225, har vi ikke 

gennemført en test på slagtekyllingeproduktion i projektet, i stedet arrangerede vi en brugerbetalt studietur til 
Nordtyskland for at kunne demonstrere praktiske erfaringer med denne produktionsform såvel som vise 
alternative salgs- og finansieringsmodeller. Viden herfra er blevet anvendt i det efterfølgende arbejde. 

- I maj 2014 op til Roskilde dyrskue leverede Stallbau Weiland en Hühner Mobil 225 – købt af Stensbølgård og 
lejet af projektet til at indgå i projektet resten af 2014.  

- På ØkoCampen var det mobile hønsehus meget besøgt. Der var besøgende fra hele landet – heraf ca. 30 
økologer hver dag. Blandt landmændene var det især det mobile hønsehus, der trak og kun i begrænset 
omfang ideen om æg-aktier. Forbruger interessen var også stor. Tre konkrete forbrugergrupper vist interesse 
for Æg-aktie ideen. 

- Forholdene omkring hvad der skal til for at kunne opstille et mobilt hønsehus blev klarlagt. Myndighederne 
sammenlignede dette lille, mobile hønsehus med et mobilt slagtekyllingehus til 4800 kyllinger, og det betød at 
det ville blive svært at få det godkendt. Konklusionen er at et ByggeBlad udarbejdet for denne type mobile 
hønsehus vil kunne danne grundlag for en dispensation. Dette indgår i nyt projekt under Ildsjæle puljen. 

- Produktionen i det mobile hønsehus er fulgt fra indsættelse af hønniker i starten af juni til dato. Huset lever op til 
forventningerne med nogle få ønsker til forbedringer. Hegnstypen er blevet kritiseret af fjerkræfolk i DK men det 
tyske erfaringer i forhold til at kunne holde hønsene inde og rovdyr ude har indtil dato holdt stik. Det har været 
muligt at holde plantedækket i hønseholdet intakt ved at flytte huset hver 15-20 dag. Efter introduktionen af æg i 
stalddørssalget er der kommet ca. 25 % nye kunder til stalddørssalget og salget af grønsager mm er steget ca. 
50 %. 
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- Finansiering på det almindelige lånemarked har været en barriere for den bornholmske økolog, som havde 
bestilt 2 Hühner Mobiler 225. Pengeinstitutter havde givet tilsagn men trak tilsagnet tilbage da slutbetalingen 
skulle sendes til Tyskland. Det er årsagen til at vi ikke har registreringer og erfaringer fra disse to huse. 

- Der blev afholdt en demonstration af det mobile hønsehus i arbejdstøjet 25/8 2015. 52 Økologer og forbrugere 
kom forbi og de var meget interesse i dette koncept. Desuden har der været afholdt 12 fremvisninger for 
interesserede økologiske landmænd. 
 

Forventede effekter 

- Der har været konkrete ønsker om mere info om mobile hønsehuse, og der var 11 som ville søge om 
investeringsstøtte i august 2014, men muligheden for at søge til investering i mobile hønsehuse var ikke mere 
på listen. 3 bestillinger er klar til afsendelse og yderligere 3 vil selv bygge deres eget mobile hønsehus. Alle har 
sagt at de tør gå i gang, fordi de har set at det kan lade sig gøre. 

- Der er sat gang i en dansk produktion af mobile hønsehuse til 50 og 100 æglæggere – prototyper forventes at 
blive præsenteret i maj juni 2015. 

- Konkrete økologiske æg-aktie og slagtekyllingeaktieproduktion vil blive lanceret i Lejreområdet denne sommer. 
Tovholder Johanne Schimming 

- Små økologer er nu opmærksomme på at mere end 90 % af kunderne i et stalddørssalg kommer fordi der er 
æg og de efterspørger også andre produkter. 

- Der har været andre slutbrugere, som ønsker at få denne type æg, fordi de tolker ’græs-æg’ som en forøget 
værdi.  
 

Formidling og videndeling vedr. projektet 

Beregninger og modeller 

- Regneark til beregning af økonomi i en Hühnermobile 225. Ses på hjemmesiden 
- Modeller til æg-aktier findes på hjemmesiden 

Projektet er demonstreret 

- På Roskilde Dyrskue med omtale i medierne. Ses på hjemmesiden 
- Der er afholdt studietur til Nordtyskland – Resume fra turen ses på hjemmesiden 
- Der er afholdt demonstrationsdag den 27/8 2015 
- Ved 12 separate fremvisninger er systemet demonstreret. 
- Workshop for små og mellemstore økologiske ægproducenter i Vissenbjerg d.28/10 2015  
- Oplæg på Økologisk Inspirationsdag 18/11 2015 Ses på hjemmesiden  

Der er lavet to filmklip: 

- Æg-aktier ses på YouTube 5 min 
- Mobile hønsehuse Hühnermobile ses på YouTube 1,5 min 

Artikler offentliggjort: 

- I Økologisk Nyhedsbrev 2014 nr. 3 Ses på hjemmesiden   
- I Økologisk Planteavlsberetning 2014. Ses på hjemmesiden 

Web Cam er indkøbt men udfordringer med at få signal fra hønsehus til stuehusets IT er endnu ikke løst. 

 

Note 38.  Æblesorters robusthed mod ”Topaz-plet”, en ny æblesygdom 
Tilskudsmodtager: Landboforeningen Gefion/Økologisk rådgivning 
Hovedformål: Forskning og forsøg 
Projektets formål og indhold: 
Projektets formål var at øge andelen af salgbare æbler fra usprøjtede økologiske æbleplantager.  

Til usprøjtede plantager vælges altid sorter, der er robuste overfor kendte æblesygdomme som skurv, meldug og kræft. 
De robuste æblesorter er dog i de seneste år blevet plettede af ”Topaz-plet” – et nyt problem, som vi takket være 
projektet nu kender årsagen til.   
 

Projektets aktiviteter 

- Kortlægning af relevante æblesorters modtagelighed for den nye æblesygdom, der har fået det danske navn 
”Æbleøjeplet”. Undersøgelsen er foretaget i 11 usprøjtede, økologiske æbleplantninger i hele landet.  

- Identifikation af den organisme som forårsager pletterne samt dens overvintringssted. Identifikationen er sket 
ved at undersøge DNA fra hhv. syge og sunde æbler og grene.  
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Projektets resultater  

- I 2013 fandt vi, at de såkaldte Topaz-pletter blev forårsaget af svampen Elsinoe pyri (Wor.) Jenkins, en svamp 
der stort set kun er beskrevet i litteratur fra før 1950. Sygdommen er som resultat af vores identifikation blevet 
navngivet af nomenklaturudvalget for plantesygdomme i 2014 og hedder nu ”æbleøjeplet”, eftersom den 
angriber mange andre sorter end ’Topaz’.  

- I 2014 fandt vi ved DNA-analyser, at svampen kan overvintre i knopperne.  
- Undersøgelsen tyder på, at Æbleøjeplet (E. pyri) i væsentlig højere grad end æbleskurv (V. inaequalis) er i 

stand til at overvintre i knopper. Æbleøjeplet- DNA blev fundet i knopper på alle inficerede træer, men blev også 
fundet i halvdelen af træer, der ikke viste symptomer på sygdommen.  

- Sidstnævnte fund kan forklare hvordan sygdommen er kommet til landet, idet tilsyneladende raske træer kan 
bære smitte af æbleøjeplet i knopperne.  

- Ud fra DNA-analysen synes knopper at være det væsentligste bioreservoir for E. pyri i vinterhalvåret 
sammenlignet med kviste og nedfalden frugt og blade. 

- Relevante æblesorters modtagelighed for æbleøjeplet blev undersøgt i både 13 og 14. Undersøgelsen blev 
foretaget i 11 usprøjtede, økologiske æbleplantninger i hele landet. To af plantagerne er sortssamlinger, så der 
er undersøgt 92 forskellige æblesorter.  

- 38 af sorterne fik mindre end 10 % angrebne blade i gns. af 2013 og 2014. Blandt disse meget robuste sorter er 
bl.a. ’Holsteiner Cox’, som allerede dyrkes i stort omfang i økologiske plantager på grund af dens robusthed 
mod andre sygdomme og dens gode kvalitet.  ’Lundbytorp’, ’Alkmene’ og ’Fredrik’ var også i denne robuste 
gruppe og er sorter, der kan anbefales også for god smag og høj robusthed mod andre æblesygdomme. 

- Blandt de mest følsomme sorter for æbleøjeplet, som fik over 40 % bladangreb i gns. af 2013 og 2014 var 
sorterne: ’Ahrista’, ’Gråsten’, ’Angold’, ’Collina’, ’Topaz’, ’Belle de Boskoop’, ’Rubinola’, ’Katinka’, ’Ingrid Marie’, 
’Vanda’, ’Redfree’, ’Otava’, ’Jonagored’ og ’Cox Orange’. Disse sorter kan derfor ikke anbefales til usprøjtet 
økologisk dyrkning.    

I projektet har vi samlet erfaringer med æbleøjeplet fra udlandet. Elsnioe pyri er beskrevet meget sparsomt og stort set 
kun i ældre litteratur. Svampen blev først beskrevet i 1914 af russeren Woronichin som  Plectodiscella piri. I 1932 
overførte den amerikanske mykolog Anna E. Jenkins den til Elsinoë-slægten, og navnet blev ændret til Elsinoë piri (Wor.) 
Jenkins. Sygdommen blev ifølge de gamle artikler fundet i 1930-erne og 40-erne i importerede æbler fra Italien, 
Schweitz, Frankrig, Spanien, Irland, Ungarn og Portugal. I New Zealand blev den rapporteret i 1954, hvor navnet blev 
stavet Elsinoe pyri . 

Sygdommen var altså almindelig udbredt i Europa i 40-erne, men sygdommen nævnes ikke siden i opslagsværker, 
fagbøger, fagartikler etc. En forklaring på dette kunne være, at Elsinoe pyri er ret følsom for kemisk bekæmpelse, og har 
derfor ikke været noget problem, hvor der anvendes fungicider.  

Bekæmpelse af æbleøjeplet med økologiske bekæmpelsesmidler er undersøgt i udenlandske forsøg. Svovl, som kan 
anvendes ved økologisk dyrkning, virker effektivt overfor sygdommen. 

Vi har indsamlet klimadata fra de undersøgte plantager og sammenholdt det med sorternes angrebsgrad. Der er en 
tendens til øget angreb på hovedsorterne med øget nedbørsmængde på de enkelte lokaliteter, og der er en tydelig effekt 
af tagdækning af æblerækkerne. Under halvtaget var angrebet stort set lig nul, og tagdækning er dermed effektiv ikke 
kun mod skurvangreb, men også mod æbleøjeplet.  

En anden sammenhæng med klima og øjeplet blev afdækket i 2014, hvor hhv. skyggesiden og lyssiden af gamle træer i 
plantagen på Broager-land blev vurderet. Her var det tydligt, at svampen er afhængig af lys. 

Efter vurdering af de indsamlede data om sorts-robusthed og svampens overvintring har vi lavet en liste over sorter, der 
kan anbefales som robuste overfor sygdommen, og en vejledning i forebyggelse af sygdommen. Denne vejledning kan 
findes på www.ecoadvice.dk under projekter. Vejledningen bliver også anvendt til undervisning af nye økologiske 
frugtavlere, på et kursus, der afholdes i foråret 2015.  
 

Forventede effekter 

- Effekt for slutbruger: Effekten vil være øget dyrkningssikkerhed for usprøjtede økologiske æbler. Effekten vil 
dog hovedsageligt være fremadrettet, idet den nye viden fra projektet vil få størst effekt i forhold til sortsvalg for 
kommende plantninger. Den indhøstede viden om sygdommens overvintring i knopperne vil få effekt på 
beskæringsstrategi og dermed øge forebyggelsen af æbleøjeplet. 

- Effekt for samfundet er, at der fremadrettet kan komme flere helt usprøjtede æbler på markedet, da frugtavlerne 
fremover kan vælge større andel af sorter, der også er robuste mod æbleøjeplet. Et større indtag af usprøjtede 
æbler vil mindske befolkningens indtag af pesticidrester. Desuden rummer usprøjtede æbleplantager en meget 
stor biodiversitet, der øger landbrugslandskabets naturværdi.   
 

Viden fra projektet er beskrevet følgende steder: 

I to videnskabelige artikler:  
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- FIRST REPORT OF ELSINOE LEAF AND FRUIT SPOT AND ELSINOE PYRI ON APPLE IN DENMARK. S.E. 
Glazowska, M. Schiller, O.S. Lund, P.R. Johnston, M. Korsgaard i Journal of Plant Pathology, vol.95, no. 4. 
www.sipav.org/main/jpp/index.php/jpp/article/view/3006   

- ”Topaz-spot” in apple identified as “Elsinoe leaf and fruit spot” (Elsinoe pyri (Wor.) Jenkins) M. Korsgaard, S. E. 
Glazowska, M. Schiller, P.R. Johnston and O. S. Lund i Proceedings of Ecofruit Conference 2014. Sidstnævnte 
kan ses på www.ecofruit.net/proceedings-2014.html#10    

På dansk er resultaterne beskrevet i en artikel i planteavlsberetning 2013, der er offentliggjort på www.ecoadvice.dk  
samt i artiklen ”Æbleøjeplet - et problem i usprøjtede æbler” i ”Frugt og Grønt”, maj 2014.  

Resultaterne blev præsenteret i fire faglige indlæg, hhv. på Økologisk frugttemadag d. 22/8-13 i Årslev, på 
Økologikongressen d. 28/11-13 i Vingsted og på Økologisk inspirationsdag i Sorø hhv. d. 20/11-13 og den 18/11-14. Se 
det seneste indlæg på http://www.ecoadvice.dk/Nyhedsarkiv/Preasentationer_2014.htm  Resultaterne blev også 
præsenteret på Ecofruit Konferencen i Hohenheim, Tyskland i februar 2014. Desuden kan projektets samlede resultater 
læses i slutrapporten på www.ecoadvice.dk  
 

Note 39. Fjerpilning og den ernæringsmæssige sammenhæng 
Tilskudsmodtager: Aarhus Universitet 
Hovedformål: Forskning og forsøg 
Projektets formål og indhold: 
Projektets formål var at kortlægge det nuværende niveau af fjerpilning, fjerædning og kannibalisme i skrabe- og 
økologiske æglæggerbesætninger samt undersøge den ernæringsmæssige sammenhæng. Vi vil desuden undersøge, 
om det er muligt at identificere nogle blodparametre, der er korreleret med risikoen for udvikling af fjerpilning, fjerædning 
og kannibalisme, og dermed kan bruges forebyggende til at undgå udvikling af problemadfærd 
 

Projektets aktiviteter 

Arbejdspakke 1 – niveau af fjerpilning, fjerædning og kannibalisme 

Der indgår 20 økologiske ægproducenter og 15 skrabeægsbesætninger i projektet. Da niveauet af fjerpilning generelt har 
været lavt i de økologiske besætninger er antallet blevet udvidet til 20 fra de oprindelige 15 for at sikre tilstrækkelig med 
data til de statistiske analyser. Dataindsamlingen går som forventet hos de økologiske producenter, mens det har taget 
længere tid end forventet at komme i gang hos skrabeægsproducenterne, men registreringerne går nu planmæssigt.  

Arbejdspakke 2 – næringsstofforsyning og vurdering af foderets kemiske sammensætning 

Der tages foderprøver ved alle besøg hos både de økologiske- og skrabeægsproducenter. Derudover indsamles 
information omkring brug af grovfoder og der foretages en vurdering af vegetationen på udearealerne. Både grovfoder og 
vegetation på udearealerne kan bidrage til hønernes næringsstofforsyning. Prøverne opbevares i fryser på AU-Foulum 
indtil analyserne gennemføres samlet. 

Arbejdspakke 3 – pilotprojekt vedr. risikofaktorer i blod 

Der tages blodprøver fra udvalgte besætninger mht. henblik på at screene for henholdsvis kroniske og akutte effekter af 
en eventuel sammenhæng mellem fjerpilning, fjerædning og ernæring og om det kan måles på udvalgte parametre i 
blod. De akutte effekter vil blive undersøgt i besætninger, hvor fjerpilning er pludselig opstået.  
 

Projektets resultater  

De fleste rådata er indsamlet. Alle kliniske registreringer er indhentet. Gødningsprøver og indsamlede fjer fra gulv er 
blevet undersøgt. Blodprøverne er analyseret. Foderprøverne er ved at blive analyseret. Enkelte flokke er endnu ikke sat 
ud, så produktionsdata og dødelighed mangler fra disse. Dataanalyserne er påbegyndt ultimo-januar 2015. De foreløbige 
resultater viser, at andelen af individer med en fjerdragt karakteriseret som ringe ved 62 uger var 22,2 % og 7,0 % hos 
henholdsvis skrabehøner og økologiske høner. Andelen af skrabehøner med sår på kroppen var 16,7 %, mens den var 
4,0 % for de økologiske høner. Pga. stor variation mellem besætningerne indenfor begge produktionstyper var der ikke 
signifikant forskel mellem de to produktionsformer i andelen af høner med en ringe fjerdragt eller sår på kroppen. Hos 
skrabehøner indeholdt 8,5 % af gødningsklatterne fjer, mens indholdet af fjer i gødningsklatterne fra de økologiske høner 
var 4,3 %. En positiv korrelation mellem fjer på gulvet med fjerpilningsskader og indholdet af fjer i gødning blev fundet.   
 

Forventede effekter 

Det forventes, at projektet vil resultere i en 1) opdatering af status for omfanget af fjerpilning, fjerædning og kannibalisme 
i den danske økologiske æg- og skrabeægsproduktion, 2) ny viden omkring sammenhængen mellem fodring og 
omfanget af fjerpilning, fjerædning og kannibalisme i de to produktions-systemer, 3) identificering af mulige 
måleparametre i blod, der kan indikere risiko for udbrud af fjerpilning, 4) opnåelse af ny viden, der kan anvendes i 
efterfølgende projekt til udvikling af metode, der kan implementeres i den praktiske produktion. 
 

Formidling og videndeling vedr. projektet 
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Resultaterne af dette projekt offentliggøres gennem 2, muligvis 3, artikler i internationale tidsskrifter og en artikel i Dansk 
Erhvervsfjerkræ (”Det Gule Blad”). Ydermere forventes det, at resultaterne bliver præsenteret på den nationale 
Fjerkrækongres, februar 2016, Brædstrup.  

 

Note 40. Færre døde høns 
Tilskudsmodtager: Aarhus Universitet 
Hovedformål: Forskning og forsøg 
Projektets formål og indhold: 
Projektets formål var at udvikle et rådgivningsgrundlag for økologisk ægproduktion til en reduktion i dødeligheden 
gennem forbedret og målrettet sygdomsforebyggelse og sygdomsovervågning. En stor del af den aktuelle variation i 
dødelighed mellem flokke kan henføres til managementforskelle, som i dette projekt identificeres og konkretiseres til 
direkte implementering. 
  

Projektets aktiviteter 

15 økologiske ægproducenter deltog hver med en flok af æglæggere. Seks flokke havde topydelse i sommeren 2012 og 
9 flokke havde topydelse i vinteren 2012/13. I hver flok blev gennemført et interview med kortlægning af system og 
management (udearealer, indhusning, fodring, vaccinationer, sundhedsstyring og overvågning, hygiejne). Fra 
indsættelse af flokkene blev registreret dødelighed, produktion og foderforbrug ved brug af data fra en allerede 
eksisterende e-kontrol.  

Vi undersøgte hønernes tilstand ved toppen af æglægningsydelsen og deres tilstand ved udsætning og risiko for at dø i 
produktionsperioden. Ved 35 ugers alderen udtog vi en tilfældig stikprøve af høns som blev mærket med fodringe. De 
udvalgte høner fik en bedømmelse af fjerdragt, fødder, kam, status med hensyn til lægning og hønerne blev vejet. Dette 
skete ved 35 ugers alderen og ved æglægningsafslutning. Der blev endvidere gennemført en obduktion på en stikprøve 
af de mærkede høner. Antal endoparasitter i tarmen vil blive talt.  

- Der bliver indsamlet gødningsprøver i hver flok ved henholdsvis 35 uger og ved æglægningsafslutning til 
bestemmelse af æg af endoparasitter.  

- De mærkede æglæggere, der døde inden æglægningens afslutning blev obduceret.  
- Otte ægproducenter deltog efterfølgende i et semikvalitativt interview. Her blev managementårsager til 

dødelighed identificeret og mulige tiltag til reduktion af dødelighed drøftet. 
 

Projektets resultater 

- Dokumenteret viden omkring et relevant emne 
- Bedre almen dyrevelfærd 

Uddybning  

Ægproducenterne peger på tre forhold, som har betydning for at opnå en lav dødelighed: Opdræt: Vigtigheden af at 
modtage ensartet opdræt af høj kvalitet er afgørende for at holde en lav dødelighed, Managementrutiner, der omfatter at 
bruge tid hos hønsene og at have tid til at løse uforudsete problemer straks og Foder: Stabil forsyning af god 
kvalitetsfoder og grovfoder 

Resultaterne fra de epidemiologiske studier viser, at dødeligheden er signifikant højere i flokke med et højt niveau af 
endoparasitter og at dødeligheden kan reduceres ved bekæmpelse af endoparasitterne - Ascaridia galli (spolorm) og 
Heterakissp. (blindtarmsorm).   
 

Projektets effekter 

- Bedre dyrevelfærd 
- Bedre sygdomshåndtering 
- Bedre mangagement i produktionen 

Uddybning  

Ægproducenterne har ikke tidligere været opmærksomme på, at en reduktion i niveauet af endoparasitinfektioner vil 
påvirke hønernes dødelighed.  

Ændringer i deres management som fører til, at de bruger mere tid hos hønsene vil udover at reducere dødeligheden, 
også kunne forbedre sygdomshåndteringen og give bedre management i produktionen.  

- Bedre dyrevelfærd 
- Bedre sygdomshåndtering 
- Bedre almen forståelse for den primære produktion 

Uddybning  
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Udover at være en økonomisk byrde for producenten, så er en høj dødelighed i forhold til konventionel burproduktion et 
imageproblem for økologisk ægproduktion. Forbrugerne glæder sig over at se de økologiske høns ude, men forventer en 
høj dyrevelfærd, som ikke stemmer overens med en høj dødelighed. Ved at reducere dødeligheden opnås en bedre 
almen forståelse og accept af økologisk ægproduktion til gavn for omsætningen.  
 

Offentliggørelse (Oversigt over medier, hvori resultaterne er offentliggjort) 

- I videnskabeligt tidsskrift 
- I brancheblad eller avis 

 

Note 41. Flerårige kløvergræsmarker til afgræsning 
Tilskudsmodtager: Aarhus Universitet 
Hovedformål: Forskning og forsøg 
Projektets formål og indhold: 
Projekts formål var at identificere agronomiske og management mangler og problemer ved brug af flerårige 
kløvergræsmarker til afgræsning.  Herunder at lave produktionsmålinger under praktiske forhold, undersøge om 
kløverandelen kan opretholdes, om ukrudt, specielt rodukrudt, breder sig ødelæggende, samt sammenligne 
rodudviklingen i forholdsvis nye og ældre kløvergræsmarker. Yderlige at afslutningsvis etablere enkelte 
demonstrationsmarker med velvalgte frøblandinger til flerårige afgræsningsmarker. 
 

Projektets aktiviteter i forlængelses periode. 

i) Bilateral drøftelser med eksperterne. 

Resultater fra registreringsarbejdet på ni ejendomme i 2013 er forelagt eksperterne i ind og udlandet og diskuteret.   

ii) Dybdegående  analyser af resultater. 

Der er lavet analyser af registreringerne og yderlige lavet udbytteregistreringer i 2014, samt måling af jord komprimering i 
kløvergræsmarker til afgræsning. 

iii) Skrivelse af emneark angående anbefalinger. 

Et notat er skrevet som behandler mulighederne af flerårige kløvergræsmarker til afgræsning 
 

Projektets resultater  

Da projektet har været forlænget med 9 måneder er yderlige resultater for forlængelsesperioden nævnt her. 

- Viden om konsekvenserne af flerårige kløvergræsmarker til afgræsning på miljø, økonomi og management. 
- Dialog med eksperter (i forskning og rådgivning) om konsekvenserne af ikke at omlægge kløvergræsmarker til 

afgræsning for ofte. 
- Etablering af tre forsøgsmarker med specialfremstillede græsblandinger til flerårig afgræsning hos Bria 

Fruergaard-Rued, Nørager; Poul Nygaard, Struer; Jørgen Sønderby, Bjerringbro. 
- Notat til vidensdeling om erfaringer og resultater i flerårige kløvergræsmarker til afgræsning 

      

Forventede effekter 

Implementering af resultaterne vil kunne medvirke til, at der vælges en hensigtsmæssig og ofte længere 
omlægningscyklus for kløvergræsmarker. Ulemperne ved omlægning, eksempelvis risiko for udvaskning af kvælstof efter 
pløjning, energi- og arbejdsforbrug ved omlægning samt omkostninger til frø, kan derfor reduceres. 

- De biologiske, produktions- og arbejdsmæssige resultater vil kunne anvendes til bæredygtigheds analyser hvor 
økonomiske og miljømæssige aspekter kvantificeres. 

- De etablerede kløvergræsmarker til afgræsning på 3 bedrifter forventes at være besøgsemner til fremtidig 
dokumentation og formidling. 
 

Formidling og videndeling vedr. projektet 

Projektets resultater indgår i skriftlig formidling af værdien af flerårige kløvergræsmarker, samt i undervisningsmaterialet 
der bruges til undervisning, kurser, og andre videns formidlende aktiviteter såsom det økologiske akademi. 
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Note 42. Miljøsikker produktion af ungsvin på friland 
Tilskudsmodtager: Udviklingscenter for Husdyr på Friland 
Hovedformål: Forskning og forsøg 
Projektets formål og indhold: 
Projektets formål var at udvikle et system til produktion af økologiske grise, der lever mindst halvdelen af deres liv på 
friland. Systemet skal være robust, forstået som både miljøsikkert og konkurrencedygtigt i forhold til indendørs 
opstaldning. 
 

Projektets aktiviteter 

Arbejdspakke 1: Videns indsamling 

- Studietur til England er gennemført.  
- Litteratursøgning mht. gruppestørrelser, indhegningspraksis og hyttetyper er afsluttet.  
- Der er foretaget en studietur til Gotland for at indsamle viden om et mobilt fold- og hyttesystem til slagtesvin 

Arbejdspakke 2: Afprøvning 

- To forskellige hegnstyper er afprøvet. I alt har der været syv hold ungsvin gennem hvert hegningsprincip. 
- Der er foretaget registreringer af foderforbrug/tilvækst, adfærd, velfærd hos alle hold. 
- Der er udviklet og afprøvet et foderskjul/foderly. Hensigten har været at øge ungsvinenes foderoptag og 

samtidig afhjælpe foderspild. 

Arbejdspakke 3: Miljøpåvirkning 

- Foldenes tilstand er løbende registreret af økologisk planteavlskonsulent. 
- Der er udarbejdet en efterafgrødeplan, som skal minimere tab af næringsstoffer. 

Arbejdspakke 4: Styring og formidling 

- Kick off seminar og styregruppemøde er afholdt, samt flere arbejdsgruppemøder. 
- Der er bragt tre faglige artikler om projektet.  
- I projektet er der afholdt demonstrationsdag/åbent hus den 14. maj 2014. 
- Udviklingscenteret har udgivet en A5 folder om fravænning på friland.  
- Slutrapport, artikler og A5 folder er offentligt tilgængelige på Udviklingscenterets hjemmeside. 

 

Projektets resultater  

Projektets formål har været at udvikle et system til produktion af økologiske grise, der bliver på græsmarkerne fra fødsel 
og mindst halvdelen af deres liv. I praksis blev grisene på markerne fra fravænning og til de var mindst tre måneder 
gamle. Kravene til systemet har været, at det skulle være robust, forstået som konkurrencedygtigt i forhold til indendørs 
opdræt både med hensyn til pris og produktionsresultater. En vigtig målsætning har været at håndtere systemets 
miljømæssige udfordringer.  

Robust og konkurrencedygtigt i forhold til indendørs opdræt: 

- Der er på baggrund af projektets praktiske afprøvning beskrevet et konkurrencedygtigt system til fravænning på 
friland. Beregningerne som er baseret på en besætning med 200 årssøer viser en besparelse på 400 kr. 
sammenlignet med en smågris produceret i en nybygget traditionel økologisk smågrisestald. 

- Med hensyn til sundheden blandt fravænningsgrisene i afprøvningen, var der i perioden 2,2 pct. 
behandlingskrævende dyr, 1,4 pct. blev registreret som utrivelige og den samlede dødelighed lå i alt på 2,2 pct. 
Dødeligheden i afprøvningen ligger 0,8 pct. under forudsætningerne i Grundlag for den beregnede notering for 
økologiske smågrise – oktober 2014, hvilket er at betragte som det bedste sammenligningsgrundlag. 

Praktiske udfordringer ved systemet: 

- En af de praktiske udfordringer har været at finde en hegningsmetode, som er til at arbejde med, og som kan 
holde grisene inde i folden. Rionet er afprøvet og kan med fordel benyttes til hegning. Hegning med tre el tråde 
og indre fangfold af strømførende nethegn kan også bruges, men kræver mere opmærksomhed i den daglige 
pasning af dyrene. 

- Problemstillingen omkring tilisede drikketrug i vinterperioden er der arbejdet med, men der er desværre ikke 
fundet en brugbar løsning.  

Miljø, sædskifte/efterafgrøder og resurseudnyttelse: 

- Omhyggelig planlægning og brug af eftergrøder samt et maksimalt dyretryk på 1,4 dyreenheder pr ha vil være 
det mest skånsomme for miljøet.  

- Udvikling af et foderly har bevirket at foderforbruget kan holdes på samme niveau, som hvis 
fravænningsgrisene blev opstaldet i et indendørs system. 
 

Forventede effekter 
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- Øget velfærd for svinene via skånsom fravænning til kendt miljø, mulighed for at udføre naturlig adfærd, lavt 
smittepres og belægningsgrad.  

- Reduceret dødelighed for fravænningsgrisene på 0,8 pct., hvis fravænningsgrisene bliver på friland yderligere 
seks uger efter fravænning. Ved en årlig produktion på 4.600 smågrise vil det svare til en merindtjening på 
10.970 kr. pr år. 

- Der er en forventet årlig besparelse på 1.8 mio. kr. ved etablering af fravænning på friland på en økologisk so 
ejendom med 200 årssøer set i forhold til nybyg af en smågrise-/ungsvinestald. Herved bliver ”opstaldning” på 
friland konkurrencedygtigt via en lav omkostning pr stiplads og fornuftige produktionsresultater, jf. beregninger 
offentliggjort i folderen, Fravænning på friland – et godt alternativ.  

- Beregninger viser, at den miljømæssige udfordring kan imødegås. Ved valg af en robust sædskiftepraksis, 
stribeafgræsning og fokus på resurseudnyttelse kan efterafgrøder optage 60-100 pct. af afsat N og overlevere 
tilstrækkeligt kvælstof til at fuldgøde den efterfølgende afgrøde. 

- Det forventes, at der på sigt vil bliver fravænnet flere grise på friland. 

 

Formidling og videndeling vedr. projektet 

- Omtale af projektet: 
o Friland A/S årsmøde 2013 og 2014 
o Projektet er nævnt i såvel Friland A/S og Dyrenes Beskyttelses årsberetning, med omtale af opgaver og 

formål. 
o Oplæg på Faglig temadag 2013 

- Åbent hus/demonstrationsdag den 14. maj 2014. 
o Fremvisning af folde og oplæg hos Risbjerg landbrug, Fyn 

- Publicering af faglige artikler: 
o Økologisk Nyhedsbrev, Nr. 2 marts 2014: Fravænningsgrise sætter trynen i jorden 
o Økologi & Erhverv, 25. april 2014: Seks uger mere på græs 
o Økologi & Erhverv, 28. november 2014: Ungsvin ude er godt og billigt. 

- Offentliggjort på Udviklingscenterets hjemmeside 
o Præsentation af projektet 
o Faglig beretning 2013 
o Folder Fravænning på friland – et godt alternativ  
o Faglig beretning 2014 

- Udgivelser: 
o Folder, Fravænning på friland – et godt alternativ: Er udleveret til besøgende på Agromek 2014 og Friland 

A/S årsmøde 2014 

 

Note 43. Optimering af dyrkningssikkerhed i økologisk kernefrugt 
Tilskudsmodtager: GartneriRådgivningen A/S 
Hovedformål: Forskning og forsøg 
Projektets formål og indhold: 
Projektets formål var Implementering af beslutningsstøttesystemet RIMpro. Herunder optimering af skurv-, sodplet- og 
æbleviklerbekæmpelse. Demonstration og formidling af: a. Feromonforvirring mod vikler-komplekset. b. Nyeste viden og 
metoder inden for forebyggelse og bekæmpelse af æblebladhveps. c. Resistente og robuste sorter. d. 
Varmtvandsbehandling mod lagerråd. e. Udtynding ved at bruge af salt eller mekanisk udtynding. 
 

Projektets aktiviteter 

- Implementering af beslutningsstøttesystem RIMpro med modeller til bekæmpelse af æbleskurv, sodplet og 
æblevikler. Udviklingen af angrebsrisici kan følges online. Ved hjælp af RIMpro optimeres timingen, og dermed 
effektiviteten af en bekæmpelse. I 2014 blev RIMpro opdateret til en Cloud-version. Formidling om den nye 
version og brug af beslutningsstøttesystemet er fortaget ved temadag, erfagruppemøder og markvandringer.  

- Ansøgninger om godkendelser og dispensation om brug af pt. ikke godkendte midler hos Miljøstyrelsen og 
FødevareErhverv. Der er arbejdet på ansøgninger om godkendelse af Kaliumbicarbonat, mineralolie, samt 
dispensation til Spruzit Neu og Neem- Azal. Alle ansøgningerne blev godkendt. 

- Feromonforvirring mod vikler-komplekset. Den pt godkendte Isomate CLR indeholder ikke feromon til forvirring 
at den røde knopvikler. Denne vikler er et stigende problem. Dispensere af Isomate CLS, som også indeholder 
feromon mod rødknopvikler er blevet demonstreret hos 2 avlere. De nye dispensere virker godt ved 
ophængning af 700 dispenser per ha. Pt er denne dispensertype ikke godkendt i Danmark. 

- Forsøg til bekæmpelse af æblebladhveps blev udført på AU, Årslev. I æblesorten Rød Topas blev Spruzit Neu, 
Neem-Azal og Surround (formuleret kaolin-ler) undersøgt for effekt mod æblebladhvepse. Virkningen af 
Surround er lovende. 

- Viden om robuste sorter er indsamlet og formidlet. Markvandringer i 2014 havde fokus på sorter af æbler. De 
bedste gamle sorter, de bedste sorter til dyrkning og salg på marked, samt de nyeste i forsøgsafprøvninger. 
Viden om nye sorter findes i økologisk sortsafprøvning på AU, Årslev og viden om gamle sorter ved KU, 
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pometet. Der var indlæg om nye sorter fra Sverige, samt avlererfaringer, der blev formidlet ved 
plantagevandringer.  

- Viden om varmtvandsbehandling mod lagerråd er formidlet ved erfagruppe møder og Æblefestival i Assens. 
- Forsøg med udtynding med råkali-gødning er udført på AU, Årslev. Det viste sig ikke muligt at få 

forsøgsgodkendelse til brug af kogesalt til blomsterudtynding af æbler. Der blev i stedet forsøgt med råkali. som 
er et gødningsstof, der er godkendt til økologisk brug. Råkali havde en udtyndende virkning og er dermed et 
potentielt udtyndingsmiddel i økologisk kernefrugtavl. 
 

Projektets resultater  

Projektets formål er implementering, demonstration og formidling af 6 delprojekter. 

I ansøgningen forventede vi nedenstående milepæle og resultater i det 3. år af dette 3 årige projekt: 

1. Planlægningsmøde for projektdeltagere. Februar 2014. 
2. Udarbejdelse af årsrapport til FØL. 
3. Kursus for avlere i brug og forståelse af RIMpro. Marts 2014. 
4. Etablering af demonstrationsarealer for RIMpro, feromonforvirringsteknik og mekanisk udtynding. Juni 2014. 
5. Afholdelse af markvandringer i demonstrationsarealer. Oktober 2014. 
6. Afholdelse af årlig temadag for økologiske frugt og bæravlere. November 2014. 
7. Mindre studierejse for at se på relevante økologiske kernefrugtsorter. Norge eller Schweiz. Oktober 2014. 
8. Gennem sæsonen udsendelse af nyhedsbreve.  
9. Statusmøde over årets resultater for projektdeltagere. December 2014. 
10. Udarbejdelse af artikler til relevante fagblade løbende. 
11. Flere biologiske midler, som f.eks. rapsolie og bagepulver (kaliumbikarbonat) godkendt til brug i Danmark. 

Status på opnåelse af milepæle og resultater. 

1. Planlægningsmøde blev afholdt den 19. marts 2014. På institut for fødevarer. Alle projektdeltagere var til stede. 
Referat foreligger. 

2. Årsrapport blev udarbejdet rettidigt. 
3. Der blev afholdt kursus for den nye Rimpro Cloud den 4. april 2014 på GartneriRåpdgivningen.  
4. Der er blevet etableret demonstrations arealer for feromonforvirrng hos 2 avlere, udtynding med salt og 

bekæmpelse af æblebladhveps på AU, Årslev i maj 2014. Resultater kan ses i bilag til rapporten. 
5. Der er afholdt markvandringer i demonstrationsarealerne i forbindelse med erfagruppemøder, samt 

Åbenthusdag på Forskningscenter Årslev den 21. august 2014. 
6. Den årlige temadag blev skiftet ud med 3 plantagevandringer udført i august og september. En vandring i hver 

landsdel: Sjælland, Fyn og Jylland. Der var fokus på sorter. 
7. Studierejse er udført ved at deltage i den 16th International  Conference on organic Fruit-Growing. 17/2-19/2 

2014. På University of Hohenheim, Germany. Samt en studierejse med avlere til Holland Belgien og en mindre 
tur til Sverige, Kivikområdet. 

8. Der er i løbet af sæsonen sendt minimum 10 nyhedsbreve ud med relevante informationer til økologiske 
kernefrugtavlere. 

9. Statusmøde i december er ikke blevet holdt. Projektdeltagerne har set hinanden jævnligt i løbet af sæsonen. 
10. Der er udarbejdet 4 artikler og afholdt 2 foredrag i løbet af 2014 projektperioden. 
11. Bagepulver/kaliumbicarbonat er blevet godkendt til brug i Danmark med handelsnavnet Armicarp. En parafinolie 

ved navn Fibro er blevet godkendt til kernefrugt også økologisk kernefrugt i januar 2015.  Der arbejdets stadig 
på regulære godkendelser til Neem-Azal og Spruzit Neu. Dispensationer blev opnået i 2014. 
 

Forventninger til effekter af projektets indsats: 

1) Tre konventionelle avlere er omlagt, eller er under omlægning, til økologiske produktion. 
2) Udbyttet i økologiske æbler er steget fra 6 t/ha i gennemsnit til 10 t/ha for de producenter, som bruger 

godkendte bekæmpelsesmidler. 
3) Brugen af RIMpro, forvirringsteknik mod viklere, og mekanisk udtynding er implementeret i dansk økologiske 

æbleproduktion. Denne effekt opnås, hvis større avlere, som er økonomisk afhængige af produktionen, og 
ønsker at sprøjte, bruger metoderne for at optimere deres produktion. 

4) Økologiske æblesorter, som ønskes lagret i længere tid, og som er følsomme overfor rådsvampene 
Gloeosporium eller Monilia, bliver varmtvandsbehandlet før indlagring.    

5) Flere potentielle økologiske midler som f.eks. rapsolie og bagepulver (kaliumbikarbonat) er godkendt til brug i 
Danmark. 

 

Blev de forventede effekter opnået? 

1) Så vidt vides er 2 større konventionelle kernefrugtplantager under omlægning. Den ene vil omlægge og 
nyplante et areal på ca. 15 ha. Den anden er en stor plantage som ønsker omlægningstjek En 3. vil omlægge 



Noter til supplerende oplysninger – regnskab 2014 
 
 

76 
 

ligeså snart de danske økologiske avlere har de samme muligheder som de økologiske kernefrugtavlere i 
Nordtyskland. 

2) Avlere, der bruger mindst 2 bekæmpelses midler, typisk svovl mod skurv og feromonforvirring mod 
viklerkomplekset, har et udbytte, som ligger lige omkring 10 tons per ha. 

3) Brug af varslingssystemet RIMpro og feromonforvirringsteknik er meget udbredt hos økologiske 
kernefrugtavlere, som driver en virksomhed, hvor hovedindkomsten skal komme fra frugtavlen. Forvirringsteknik 
vinder især frem, fordi metoden også accepteres af mange producenter, som ellers ikke vil regulere 
skadevoldere i deres produktion med bekæmpelsesmidler. Mekanisk udtynding blev i 2013 og 2014 mere 
udbredt generelt i dansk æbleproduktion. Udbytterne i økologisk kernefrugtavl er oftest så lave at udtynding ikke 
er aktuelt. Kun i enkelte sorter og enkelte år.  

4) Denne metode bruges endnu ikke af de danske lagre. Den samlede produktion af danske økologiske æbler er 
stadig så lav, at langt det meste bliver solgt i efterårssæsonen. Så langtidslagning ikke er nødvendigt. Der er 
igangsat et nyt forskningsprojekt på området på Institut for Fødevarer, Årslev. Hovedformået er at udvikle mere 
let håndterligt og billigere udstyr til varmtvandsbehandling, som kan indbygges i de nuværende sorterings 
anlæg. Fælleslagrene er meget interesserede. Projektet er meget tæt på at lykkedes. 

5) Bagepulver/kaliumbicarbonat er blevet godkendt til brug i Danmark med handelsnavnet Armicarp i efteråret 
2014. En parafinolie ved navn Fibro er blevet godkendt til kernefrugt også økologisk kernefrugt i januar 2015.  
Der arbejdets stadig på regulære godkendelser til Neem-Azal og Spruzit. Det virker ikke fuldstændig umuligt at 
få dem godkendt.  Der arbejdes også på at få firmaer til at søge om ordinær godkendelse af svovlkalk. Hvis 
Neem-Azal og Spruzit Neu godkendes og de store afgifter, som der er lagt på økologisk godkendte 
sprøjtemidler reduceres forventes det, at mange konventionelle avlere omlægger til økologi. Pesticidafgifterne 
som lægges på sprøjtemidler har især ramt de økologiske midler, fordi der anvendes høje doseringer af disse 
mindre effektive midler. 
 

Formidling og videndeling vedr. projektet 

Artikler: 

- Lindhard H. 2014 Sådan kommer du skurv til livs i øko-æbler.  LandbrugsAvisen 12. september 2014.2. sektion 
s.  

- Lindhard H. 2014. Angold er ikke længere skurvresistent. Frugt og Grønt. Nr. 10. s. 21. 
- Lindhard H.. 2014. Tidlig høst af æbler og pærer. Økologisk Nyhedsbrev DLBR. Nr. 7. september 2014. s. 12.  
- Munk Nielsen K. 2015. Frugtavlere: Urimelig afgift. Økologi og Erhverv. Den 6. februar nr. 560, s. 7. 

Bidrag nyhedsbreve: 

- Der er udgivet 23 nyhedsbreve fra GartneriRådgivningen om æbler og pærer (Æble/PæreNYT) i 2014. 
- Der er i hvert nr. generelle emner, som er aktuelle både for økologiske og konventionelle avlere. Men i 2014 var 

der specielt nyt henvendt til økologiske avlere i Æble/PæreNyt nr.  3, 5, 6, 8, 13, 14, 17, 19, 20 og 21.   

Foredrag: 

- Lindhard H. 2014. Kursus aften. Æblefestival i Assens. Foredrag på tobaksgården den 16. oktober  2014.  
- Bojesen B. 2015. Foredrag til internationalt skurvmøde  i Norge om resultater fra askosporer tællingerne fra 

Danmark i 2014. 13. januar. 

Økologiske markvandringer:  

- 21/8: Plantagevandring på Fyn, Harndrupskov Frugtplantage. Fokus på æblesorter 
- 4/9: Plantagevandring på Sjælland. Kysøko. Fokus på æblesorter.  
- 18/9: Plantagevandring i Jylland. Gammel Estrup landbrugsmuseum og Herregårdsmuseum, Fokus på gamle 

danske æblesorter.   

Konsulenterne Birgitte Petersen, Hanne Lindhard og Maren Korsgaard deltog i plantagevandringerne.  

Kursus for avlere i brug og forståelse af RIMpro Cloud  blev afholdt på GartneriRådgivningen, hvidkærvej 29, 5250 
Odense SV. Den 4. april 2014.  

Åbent hus: Forskningscenter Årslev. Institut for Fødevarer. Århus Universitet: 

- 21/8. Visning af æblesortsafprøvning og information om svenske sorter egnet til økologi. Samt rundvisning i  
forsøg. Herunder Forsøg med bekæmpelse af æblehvepse og udtynding med råkali. 

Erfagruppemøder: 

- Lindhard H. 2014. Der er afhold 4 Erfagruppemøder med deltagelse af ca. 12 erfarne større økologiske 
kernefrugtavlere, samt udført en studierejse til Holland og Belgien. Til 3 af møderne og studierejsen blev der 
brugt ekstern bistand fra den hollandske konsulent Marc Trapman.  

- Desuden er afholdt 8 erfagruppemøder for mindre økologiske kernefrugtavlere. 

Deltagelse I 16th International  Conference on organic Fruit-Growing. 17/2-19/2 2014. På University of Hohenheim, 
Germany. Deltagelse af Maren Korsgaard, Marianne Bertelsen og Hanne Lindhard. 
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Studietur: 

- Studietur til Kivik i øst skåne Sverige for at se på økologisk æble produktion samt muligheder for indkøb af 
sundt plantemateriale. 

Demonstrationsforsøg: 

- Blomster udtynding med råkali i æbler på AU, Årslev. 
- Bekæmpelse af æblebladhvepse i æblesorten Topaz med Surround, Neem-Azal og Spruzit Neu. På AU, Årslev. 
- Demonstration af brugen af feromonforvrring indeholdende feromon for rød knopvikler hos 2 økologisk 

æbleavlere på Fyn. 

 

Note 44. GRO - et projekt om lokal og bæredygtig fødevareproduktion i København 
Tilskudsmodtager: Foreningen GRO 
Hovedformål: Afsætningsfremme 
Projektets formål og indhold: 
Projektets formål var at skabe et lokalt, åbent landbrug på Østerbro, således at kvarterets beboere kan følge økologisk 
dyrkede grøntsagers vej fra jord til bord. Derudover var formålet at afsætte de lokalt dyrkede fødevarer til 20-25 
medlemmer bestående af lokale byboere igennem en CSA model (community supported agriculture) samt at undervise 
og formidle bredt om økologisk fødevareproduktion. Et yderligere formål med tagfarmen var at skabe et netværk til andre 
fødevareproducenter samt eksperter indenfor økologisk og bæredygtig fødevareproduktion. Heri var det også tænkt, at 
der skulle afholdes farmers markeder. 

Projektets overordnede formål har således været at skabe et lokalt, økologisk landbrug på taget af Nellemann huset på 
Østerbro med grøntsagsproduktion, høns og biavl og afsætte fødevarerne til lokale borgere samt at vidensdele og 
formidle om økologisk fødevareproduktion for på sigt at fremme økologisk afsætning, skabe vækst og muligvis grønne 
arbejdspladser.  

Fonden for Økologisk Landbrug har fortrinsvist støttet selve etableringen af tagfarmen, men vi vil i denne afrapportering 
også fokusere på, hvad dette anlæg har muliggjort af aktiviteter, der har fremmet afsætning af økologiske fødevarer i 
KBH. 
 

Projektets aktiviteter 

Etablering af tagfarm fra marts 2014 – december 2014: 

- Anlæg af dyrkningsareal med underlag og jord på taget af Nellemannhuset (april), opsætning af 4 bistader 
(april), opførelse af drivhus (maj), opførelse af hønsehus i samarbejde med KTS, Københavns Tekniske Skole 
(juni-september), dyrkning af ca. 400 m2 jord med økologiske grøntsager (april-november). 

Medlemmer: 

- 16 medlemskaber blev opnået i foråret 2014. De 16 familier har ugentligt kunnet afhente en kasse med 
gennemsnitligt 2,5 kg grøntsager fra juli-november samt honning og æg i sensommeren.  

Officiel åbning: 

- D. 21. juni afholdt ØsterGRO officiel åbning med taler af Københavns stadsarkitekt Tina Saaby og formanden 
for Økologisk Landsforening Per Kølster. Ca. 170 mennesker deltog.  

Workshops, arrangementer og foredrag i løbet af 2014: 

- 40 Rundvisninger (ca. 400 besøgende), 12 åbent hus (ca. 100 besøgende), 25 Arbejdsdage (ca. 200 
deltagere), 2 Middage (ca. 75 deltagere),¬ 5 Workshops (ca. 120 deltagere),¬ 25 Skolebesøg (ca. 580 
besøgende),¬ 1 Solhvervsfest (ca. 75 besøgende), 8 foredrag (ca. 160 deltagere) 

Farmers Marked: 

- Farmers marked på tagfarmen er ikke initieret, da vi har erfaret, at der på Østerbro allerede findes 
velfungerende farmers markeder.  

- I stedet har ØsterGRO deltaget på og afholdt lign. markeder/høstfester rundt om i Kbh.:  
o Farmers Market Østerbro (150 deltagere),¬ Farmers Marked til åbning af Nordhavn (ca. 1.000 

deltagere), Botanisk Haves dag (ca. 80 besøgende), Bondens Marked på Østerbro (150 deltagere) og 
Byens Høst; middag til KBHs høstfest (200 spisende, over 2500 deltagere). 
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Projektets resultater  

Etablering: 

- Projektet har resulteret i, at Danmarks første og indtil videre eneste taglandbrug henover sommeren 2014 er 
blevet etableret med succes. Formålet med at skabe en platform nær Københavns beboere med afsætning af 
økologiske, lokalt dyrkede fødevarer til lokalområdet samt formidling i byen om fødevareproduktion og CSA er i 
høj grad lykkedes.  

Formidling: 

- Etableringen af ØsterGRO har resulteret i, at der har været afholdt et utal af arbejdsdage, åbent hus, 
rundvisninger, arrangementer, middage, workshops, undervisning og foredrag, som alle har været godt besøgt. 
Vi har haft over 1.500 besøgende i 2014, som vi har inddraget i dyrkningen og formidlet til om økologisk 
fødevareproduktion. En direkte formidling som er nået bredt ud til byboere er således opnået. 

Fødevareproduktion (CSA): 

- ØsterGRO har formået at oprette et CSA, og introduceret dette som en direkte afsætningsform mellem 
landmand og forbruger, og har fået dyrebare erfaringer med dette. Vi har fra juli til november afsat fødevarer til 
16 lokale familier på Østerbro. En spørgeskemaundersøgelse viser, at alle familier har været fuldt ud tilfredse 
med både grøntsager samt div. arrangementer og aktiviteter i tilknytning til tagfarmen. 
 

Forventede effekter 

Etableringen af ØsterGRO forventes at have en fremmende effekt på andre lignende initiativer indenfor både Urban 
Farming samt udbredelse af CSA’er i DK. Vi er blevet kontaktet af rigtig mange - både iværksættere, virksomheder og 
større institutioner, som har ønsket samarbejde, inspiration og rådgivning til at skabe lignende projekter. Vi sparrer og 
samarbejder desuden med mange aktører og eksperter indenfor dette felt. 

- Den store omtale og det omfattende antal besøgende forventes at have en generelt afsætningsfremmende 
effekt indenfor lokale og økologiske fødevarer i Danmark og særligt i København og på Østerbro.  

- Vi oplever i høj grad i det daglige, at dem, der besøger os og hører om vores erfaringer bliver mere bevidste om 
at støtte små, økologiske landbrug. 

- Det forventes desuden, at ØsterGRO fremadrettet vil understøtte et større CSA med flere medlemmer, mere 
omtale og tiltagende fokus på økologisk, lokal mad, da vi har over 70 på venteliste, der alle ønsker medlemskab 
i ØsterGRO. Vi er i dialog om et samarbejde med et mindre nystartet landbrug, der omlægger hidtil 
konventionelt dyrket jord til økologi. Samarbejdet vil gøre det muligt at forbinde det økologiske landbrug direkte 
med vores aftagere i byen ved i fællesskab at afsætte til 40 medlemmer. 

- Det forventes at ØsterGRO kan understøtte mindst én ansat og derigennem blive et selvstændigt formidlende 
økologisk bylandbrug med bæredygtig økonomi. 
 

Formidling og videndeling vedr. projektet 

Ud over alle de besøgende på ØsterGRO, har ØsterGRO formået at formidle og vidensdele bredt igennem mange 
offentlige medier. Vi bringer her et udsnit: 

- Facebook: https://www.facebook.com/farmengro (3170 likes)  
- Klimakvarters hjemmeside: http://www.klimakvarter.dk/tagfarmen-ostergro/ 
- Information  

o d. 26. marts: http://www.information.dk/492358 
o d. 18. juni: http://www.information.dk/501105  

- Avis Østerbro, d. 19. juni: http://minby.dk/oesterbro-avis/det-foerste-landbrug-paa-taget/ 
- DR  

o P1, Stedsans d. 14. august: http://www.dr.dk/radio/ondemand/p1/stedsans¬117 
o P4, d. 19. juni: http://www.dr.dk/radio/ondemand/p4kbh/p4-morgen-5625#!/ 
o DR Viden 
o Sommer 2014: http://www.dr.dk/nyheder/viden/miljoe/2014/06/20140621000708.htm 
o Efterår 2014: http://www.dr.dk/nyheder/viden/miljoe/billeder-efteraar-i-taglandbruget-oestergro 
o Vinter 2014/2015: http://www.dr.dk/Nyheder/Billedserier/2015/03/06134502 

- Politiken  
o d. 28. august: http://politiken.dk/mad/ECE2379235/hoest¬ paa¬ fjerde¬ sal¬ 

skandinaviens¬foerste¬taglandbrug-ligger¬paa¬oesterbro/  
o Netindslag: http://politiken.dk/tv/ECE2378444/oestergro¬ e t¬ landbrug¬paa¬et¬tag¬midt¬i¬byen/ 

- Div. Nyhedsportaler, bl.a. TV2 Lorry d. 21. juni og DR nyhederne d. 21. Juli  
- Div. magasiner/publikationer/bøger, bl.a.: Copenhagen Food, Real Dania By, Magasinet KBH, 

Københavnergrøn og Grøn Puls.  
- Udstilling: Reprogramming the City, Dansk Arkitektur Center: 

http://www.dac.dk/media/51285/handoutDK_download.pdf 
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Note 45. Nemmere lokal afsætning af kødprodukter til lokale køkkener. 
Tilskudsmodtager: Grantoftegaard 
Hovedformål: Afsætningsfremme 
Projektets formål og indhold: 
Projektets formål var at gøre det nemmere for producenter at sælge kød, og forarbejdede kødprodukter tit offentlige og 
lokale køkkener, gennem udvikling af et koncept og it-system til håndtering af regler og dokumentation i hele 
værdikæden; fra producent, over slagter og forarbejder, til det lokale køkken. 
 

Projektets aktiviteter 

1) Interviews og møder med samtlige aktører involveret i værdikæden fra avler til offentligt køkken (Grantoftegaard, 
Harald Hansen Eftf., Mineslund samt Ballerup Kommune) mhp. identifikation og konkretisering af udfordringer ifm. 
direkte og lokalt salg af Økologisk kød, samt ønsker og forventninger til konceptet og IT-systemet 

2) Design af koncept baseret på udvidet Økologierklæring som følger dyrene og kødet hele vejen fra avler til køkken, 
og hvor hvert enkelt dyr kan identificeres hele vejen, og regler og krav til dokumentation overholdes 

3) Udvikling af IT-system til implementering af konceptet 
4) Afholdes af workshop til præsentation og diskussion af konceptet og IT-systemet 
5) Dialog og afklaring med Fødevarestyrelsen omkring digitalisering af underskrifter og dokumenter 
6) Test af IT-systemet 

 

Projektets resultater 

Projektet har resulteret i et koncept og et IT-system, som gør det nemmere for avlere, forarbejdere samt offentlig 
køkkener at handle lokalt med Økologisk kød. Konceptet og det tilhørende IT-system samler krav og dokumenter, som 
skal håndteres fra avler til k0kken for at sikre sporbarhed og overholdelse af regler hele vejen i værdikæden fra avler til 
offentlige køkkener. 
 

Forventede effekter 

Nemmere handel med Økologisk kød lokalt mellem avlere, via slagter og forarbejder, til lokalt, offentligt køkken. Alle 
aktører sparer tid og energi på at skulle følge op på at f.eks. et eller flere krav ikke er opfyldt eller dokumenter ikke 
udfyldt korrekt eller med mangler. 

Væsentligt større sikkerhed for, at når lokalt produceret Økologisk kød nar frem til det offentlige køkken, så er regler og 
dokumentationskrav overholdt og sporbarheden sikret. Dermed at risikoen for, at den Økologiske status eller 
sporbarheden ikke kan dokumenteres, reduceres betydeligt. Dette vil betyde, at det fremover vil være nemmere at 
formidle historien om kødet og dyrene, samtidig med, at flere avlere etablerer direkte salg af økologisk kød til offentlige 
køkkener, og at flere offentlige køkkener vælger at købe kød direkte fra lokale avlere. 
 

Formidling og videndeling vedr. projektet 

Konceptet og IT-systemet forventes formidlet via projektaktørernes hjemmesider, men primært via Økologisk 
Landsforenings hjemmeside samt nyheds- og fagblade.  IT-systemet er tilgængeligt via hjemmesiden http: 
//0kosporbarhed.dk/ , som administreres  af Økologisk  Landsforening. Via Økologisk Landsforening kan avlere, 
forarbejdere og aftagere af lokalt kød fa adgang til systemet ved tildeling af et unikt brugernavn med tilhørende kode. 

 

Note 46. Det Grønne Hus i Sakskøbing - som udgangspunkt for iværksætteri og afsætning af økologiske 
fødevare fra Lolland-Falster. 
Tilskudsmodtager: Det Grønne Hus/Sydhavsøernes Frugtfestival 
Hovedformål: Afsætningsfremme 
Projektets formål og indhold: 
Projektets formål var at skabe fundament for og engagement i større økologisk produktion og afsætning af lokale, 
økologiske nicheprodukter fra Lolland-Falster via ’Det Grønne Hus’ i Sakskøbing. 
 

Projektets aktiviteter. 

a. Folkekøkken med inspirerende mad og viden om økologi og fødevarer  

b. Iværksætteri-dage – med produktudvikling af råvarer fra økologiske landmænd og fødevareproducenter 

c. Iværksætterbod for nye økologiske produkter fra Lolland-Falster: Test af produkter,  

forbrugerpræferencer og afsætningsmuligheder på Sydhavsøernes Frugtfestival  
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d. Fælles afsætningskoncept i samarbejde med de allerede kendte små producenter og forbrugere til lokale markeder og 
nye markeder (Kbh.) 
 

Projektets resultater 

ad a)  
Tre folkekøkkener er gennemført hvor projektet, økologi og fremtidens økologi i og omkring Sakskøbing er bearbejdet. 
På første folkekøkken blev aftenens resultater noget af det, som projektet - i bedste lokalforankrende stil - kom til at 
beskæftige sig med. 

Næste folkekøkken blev til verdens første ærtefest med mere end 500 (økologisk) spisende deltagere. En efterfølgende 
evaluering sikrede, at handelsstandsforeningen og lokale borgere som avlere, viderefører Ærtefesten i bedste økologiske 
ånd. 

Sidste folkekøkken blev en gennemgående evaluering af projektet, muligheder og fremtid for økologi på Lolland-Falster. 

ad b) 
To iværksætteri-dage/workshops er gennemført med lokale producenter. Resultatet er udover nye netværk blevet til 9 
forskellige lokal inspireret pølser, kaninretter, tørrede produkter af specielt uldsvin og nyudviklet brændenældepesto. 

Flere pølser er sammen med brændenældepestoen på vej i produktion, Hertil forventes det, at en kaninavler har fået 
fodfæste og at en producent af uldsvin øger sin besætning. 

ad c) 
På iværksætteri boden på Sydhavsøernes Frugtfestival fik projektet præsenteret og testet dets produkter. Det 
resulterede i overvældende interesse både for projektet og produkterne.  

Der er lavet statistik for interesse og pris, samt registreret smagsbedømmelser for produkterne. 

ad d) 
Projektet har åbnet mulighed for afsætning gennem nye salgskanaler, primært til det Københavnske marked - så snart 
nævnte produkter er klar til afsætning. Hertil kan nævnes at der allerede på Sydhavsøernes Frugtfestival blev afgivet 
forhåndsbestillinger på flere af de udviklede produkter når de kom i handlen. 
  

Forventede effekter 

Projektet har vist at Sakskøbing og Lolland Falster har et kæmpe uudnyttet potentiale indenfor økologi og lokale 
gastronomiske råvarer, som på ingen måde er fuldt udnyttet. 

Initiativgruppen er allerede i gang med et nyt og banebrydende initiativ “ The Little Apple”, hvor den erfaring og de 
netværk der blev dannet via  projektet “Det Grønne Hus”, danner et solidt afsæt til at komme videre med dette initiativ. 
  

Formidling og videndeling vedr. projektet 

Kort efter projektets opstart fik projektet sin egen hjemmeside og Facebook side med god søgning til følge. 

 

Det er ikke kun initiativgruppens ydmyge mening, at projektet er en succes, andre har også bemærket projektet og den 
lokale gejst, som det har affødt. Løbende er pressens interesse kun vokset og senest (26.11.2014) blev der bragt et 
længere indslag fra et af vores møder i TV2 nyhederne. 

I forlængelse af projektet er vi desuden blevet kontaktet af andre, for at medvirke i lignende initiativer så alle kan få del i 
de gode netværk og muligheder, som findes lokalt.  

Senest er vi blevet bedt om at medvirke til, at Lolland Falster bliver en ny fødevareregion og gruppen har indledt 
samarbejde med den sociale økologiske virksomhed Saxenhøj. 

 

Note 47.  ØkoHub - stærkere forbindelser mellem land og by. 
Tilskudsmodtager: Københavns Fødevarefællesskab 
Hovedformål: Afsætningsfremme 
Projektets formål og indhold: 
Projektet formål var at kortlægge praktiske udfordringer og økonomiske potentialer, i at udvikle den nuværende 
foreningsmodel, som er grundlaget for KBHFF: hvordan kan KBHFF udvikle en forenings- og distributionsmodel, der kan 
sikre medlemmer adgang til lokale, økologiske fødevarer, og skabe bedre afsætningsmuligheder for foreningens 
leverandører.  
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Projektets aktiviteter 

Arbejdspakke 1: Planlægning 

- Analyse af foreningen og opgaveforståelse 
- Identifikation af behov og udfordring: Hvad vil KBHFF opnå? Hvilken viden har KBHFF om behov og 

udfordringer? 
- Status: Hvad er visionen, målene, nuværende resultater? Hvem er medlemmerne? Hvilken historie? Hvordan er 

værdistrømmene? 
- Udarbejdelse af tidsplaner og analysedesign 

Opgaverne blev løst gennem arbejdsmøder, interviews, desk research og feltstudier. Der blev udarbejdet en stor 
medlemsundersøgelse med KBHFFs interne evalueringskorps. 

Arbejdspakke 2: Analyse 

- Indsamling og analyse af data 
- Identifikation af aktører, ideer, afdelinger osv. 
- Mindst 10 dybdeinterviews  
- 1-2 workshops/fokusgrupper  
- Feltanalyse: Fx besøg hos producenterne, afdelingerne osv. 
- Desk research på alternative forretnings- og foreningsmodeller; box-scheme, fødevarehubs, madmarkeder mfl. 

Der blev fortaget 9 producentinterviews, ved besøg eller over telefonen. Ligeledes blev der afholdt et fremtidsværksted 
med producenter og medlemmer.  

Arbejdspakke 3: Konceptudvikling 

- Udvikling af modeller og scenarier  
- Rapport med konklusion og konkrete anbefalinger 
- Overlevering ved mundligt oplæg + fælles workshop 
- Planlægning af næste skridt 

Der blev udarbejdet en projektrapport. Projektets overordnede konklusioner, resultater og anbefalinger blev overleveret 
over tre trin. Først til styregruppen ved en præsentation, så til avlerne ved det årlige avlermøde, og sidenhen over et 
udviklingsseminar, hvor KBHFF medlemmer var inviteret. Ved udviklingsseminariet blev der nedsat nye arbejdsgrupper, 
som arbejder videre med et udvalg af de konkrete anbefalinger. Udviklingsseminaret blev efterfulgt af en ekstraordinær 
generalforsamling, der tog stilling til udvalgte anbefalinger. Dette åbnede bl.a. op for stillingtagen til lønnede 
medarbejdere og rollen som madmarkedsoperatør. 
 

Projektets resultater er formuleret som konkrete anbefalinger til det fremtidige udviklingsarbejde i KBHFF: 

Nye lagerfaciliteter samt markedsplads i København 

- KBHFF har, siden sin opstart, flyttet det centrale pakkelager flere gange. Løsningerne har været midlertidige og 
begrænset i plads og udviklingsmuligheder, samt ikke økonomiske holdbare. Ligeledes har der ikke været 
mulighed for tilknyttede mødelokaler, og faste kontorpladser.  

- Analysen viste, at KBHFF, igennem en madmarkedsmodel i samarbejde med producenterne, kunne 
imødekomme de behov som medlemmernes gav udtryk for i  medlemsundersøgelsen. Fx ved at åbne op for 
nye sociale platforme, gøre afsætning og medlemsskab mere tilgængelig, åben og fleksibel, kan et madmarked 
øge medlemsskaren og salget af grøntsager. 

- Projektets anbefalinger: 
o Der skal etableres en pakkecentral med tilhørende kontorfællesskab, i et aktivt og forskelligartet 

lokalmiljø. Pakkecentralen skal også kunne danne rammer for en madmarkedsplads for lokale, 
økologiske producenter. 

o Der skal arbejdes på en model for et KBHFF Madmarked, der kan skaleres op og ned ift. lokale 
ressourcer i de forskellige afdelinger. Ligeledes skal rollen som markedsoperatør eller 
markedsfacilitator klarlægges. 

Resultat: KBHFF flyttede pr. 1. marts ind i KPH, Enghavevej 80-81, Københavns V, med kontrakt på brug af centrallager 
og Volume (700m2 hal). Ifm. projektet blev der indhentet tilbud omkring brug af disse faciliteter. Tilbuddet blev 
præsenteret af projektgruppen og endelig vedtaget af bestyrelsen.  

Der er nedsat en erfaren Markedsgruppe, og der arbejdes mod test af madmarkeder i sommeren 2015, og færdig model 
i efteråret 2015.  

Målsætninger på sigt: Med skalerbar løsning ifm centrallager samt kontorfaciliteter, kan afsætningen gennem KBHFF 
øges, og nye udviklingsinitiativer igangsættes.  

Øget tilgængelighed til økologiske råvarer, flere muligheder for direkte afsætning for producenterne, samt flere 
medlemmer.  
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Ny medlemspakke + nye medlemmer  

I kraft af projektets medlemsundersøgelse blev det tydeligt, at der er behov for nye og mere fleksible former for 
medlemsskaber.  

- Der skal udvikles en ny medlemspakke, hvor der kan bidrages på nye og alternative måder at være medlem på 
fx færre timer og mere formidling, gratis poser mod flere timer, arbejde i en fuld uge og fri resten af året - og 
hvor det frivillige arbejde generelt bliver mere fleksibelt og tilgængeligt for flere. 

- Det anbefales at der er mulighed for mere fleksibel bestilling og afhentning fx bestilling færre dage før, faste 
bestillinger gennem året, afhentning i længere tidsrum og information om poseindhold inden bestilling. 

- Det anbefales at afdelinger kan drives af andre former for fællesskaber fx børneinstitutioner, hvor forældrene er 
medlemmer og dermed kan afhente poser og tage vagter i forbindelse med børneafhentning. Se specifikke 
anbefalinger nedenfor. 

Resultater: En nedsat arbejdsgruppe, der arbejder konkret med en ny og forbedret medlemspakke med afsæt i 
medlemsundersøgelsen. Ligeledes er det opfølgende projekt omkring udvikling af et nyt ”Medlemssystem” med til at 
gøre disse indsatser teknisk mulige 

Målsætninger på sigt: Den nye medlemspakke bliver præsenteret på generalforsamlingen d. 25. april 2015.  
 

Institutioner som lokalafdelinger  

Som en af en del af tanken omkring nye medlemskaber, identificerede projektet interessen fra forskellige institutioner, 
som ønsker at købe deres grøntsager igennem fødevarefællesskabet. Dette åbner op for nye afsætningsformer. 

- Eksempel: en børneinstitution, hvor både institution og forældre er medlemmer. 
- 5-10 poser bestilles hver uge til institution + andet engros 
- ca. 50 poser bestilles til forældrene 
- Pædagogisk medlemskab, hvor institutionen som medlem forpligter sig til at bruge lokalafdelingen og de 

ugentlige aktiviteter som en aktiv læringsdimension, hvor børnene bliver inddraget. 
- Pilotprojekt: Børneinstitutionen på Mikkelborg/Stockholmsgade 
- Kan lægge til grund for en model for institutioner som lokalafdelinger, der kan skaleres op og ned efter behov  
- Økonomi: Ingen investering, men kræver ekstra kapacitet i distributionssystemet, som skal tænkes ind i det nye 

centrallager 
- Samarbejdspartnere: eks. KBH Madhus og diverse institutioner. 

Resultater: Den ekstraordinære generalforsamling i november 2014 gav mandat til at lave et pilotprojekt med 
overnævnte institution. Dette projekt har afventet, at lagerkapaciteten blev øget så den større mængde grøntsager kan 
håndteres i distributionssystemet.  

Målsætninger på sigt:  At flere københavnske dagsinstitutioner indfører pædagogiske medlemskaber igennem KBHFF, 
og der herigennem bliver et øget flow af grøntsager.  
 

Ny emballagesituation + relationer til producenter 

Foruden producentinterviews og kortlægning af logistisk og køreruter, blev der sideløbende med projektet identificeret en 
konkret emballageproblematik, med ophobning af ikke genanvendelig emballage, samt uklarheder omkring pant og 
recirkulation af emballage mellem KBHFF og producenterne.  

- Der skal udarbejdes en emballagestrategi, så emballage bliver leveret tilbage mod pant.   
- Der skal skabes fuldstændig transparens i fakturering, og både transport og emballage skal faktureres separat 

fra prisen på grøntsager. 
- Under fremtidsseminaret blev procenterne aktivt involveret, som både partnere og medlemmer. Deres konkrete 

forslag fra både seminaret og interviewene bliver brugt aktivt i udarbejdelse af markedsstrategi, logistikstrategi, 
emballagestrategi mm. Arbejdsgrupperne Distribution og Indkøb arbejder videre med forslagene. 

Resultater: Der blev nedsat en selvstændig emballagegruppe som udarbejdede en systematik gennemgang af 
emballagesituationen. De introducerede og igangsatte efterfølgende en ny registrerings- og håndteringsproces for 
emballage.  

Målsætninger på sigt: At den nye emballagestrategi bliver integreret i alle led af KBHFF. 
 

Etabler et sekretariat 

Et gennemgående spor i projektets analyse centrerede sig omkring udfordringer vedr. drift. Ved interview af både de 
interne ressourcepersoner, samt producenter bliver der udtryk bekymring for den øgede belastning på enkeltpersoner 
der påtager sig for meget ansvar. Der er derfor behov for professionalisering af driften. 

- Styrk organisationen og handlekraften ved at etablere et Sekretariat bestående af 1-3 aflønnede personer, der 
har ansvar for drift og eksekvering af udvalgte projekter. 
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- Sekretariat skal referere til bestyrelsen, og samarbejde med arbejdsgrupper. 
- Sekretariatets kompetencer skal omfatte: netværk, projektledelse, økonomi, planlægning, ide til handling, 

opfølgning mm.   
- •Økonomi: Kontingent blev sat i kraft i januar 2015. Alternativt kan der søges DUF midler eller anden 

fondsstøtte.  

Resultater: På den ekstraordinære GF i november 2014 blev det besluttet at bestyrelsen må gå videre med 
undersøgelse af ansættelser, økonomi mm. Brug af DUF midler blev ikke godkendt på GF, da KBHFF har et princip om 
økonomisk uafhængig drift, og da mere end halvdelen af vores medlemmer er over 30 år. 

Målsætninger på sigt: En professionel varetagelse af drift og herved, aflastning af tunge arbejdsposter, der herved 
frigiver ressourcer til udvikling af organisationen.  
 

Oversigt over resultater: 

- Nyt centrallager, markedsfaciliteter, samt kontorpladser i KPH 
- Faciliteter til etablering af madmarked + intern arbejdsgruppe. 
- Intern gruppe til udarbejdelse af nye typer af medlemspakker  
- Institutionernes mulighed for pædagogiske medlemskaber af KBHFF 
- Ny emballagestrategi og håndtering 
- Nedsættelse af sekretariat med ansættelser til varetagelse af drift 

 

Eksempler på projektnære resultater:  

Projektet har igennem sin kommunikation og dialogprocesser med både medlemmer og producenter resulteret i et øget 
fokus på Københavns Fødevarefællesskab som bæredygtig organisation, nu og i fremtiden. Forundersøgelsen i ØkoHub 
projektet har bidraget med et solidt grundlag: dokumentation og argumenter, for handling og udvikling fremover. Dette 
skal ses i relation til både drift og økonomi. I kraft af projektets analyse af fødevarefællesskabets fremdrift, er nye 
udviklingsprocesser igangsat med henblik på at styrke organisationen, og tilpasse det ud fra erfaringerne gennem de 
sidste fem år.  
 

Forventede effekter 

KBHFF kan ud fra de konkrete anbefalinger fra ØkoHub projektet igangsætte udviklingsprojekter, der vil øge 
afsætningen af økologiske grøntsager igennem fødevarefællesskabet. 

Anbefalingerne fra ØkoHub projektet har vist sig at understøtte de forudgående tanker for projektet i form af: 

- nye typer af afdelinger og medlemsskaber 
- nye afsætnings- og formidlingsplatforme i form af åbne madmarkeder 
- økonomistyring og transparens omkring emballagesystemerne 
- professionel varetagelse af drift i form af ansættelser.  

Det blev anbefalet at ”knudepunktet” for distribution, formidling og afsætning fysisk tager udgangspunkt i de nye lokaler 
på KPHFF’s område. Denne platform danner nu rammer for lokaler, lager og kontor, bedre placering rent logistisk, samt 
plads til både udendørs og indendørs markedsplads. Det blev vurderet at et centralt marked ikke stemte overens med de 
nuværende ressourcer eller visionen om decentralitet i fødevarefællesskabet, men i stedet er der vokset en meget mere 
fleksibel løsningsmodel frem, hvor markedspladser kan stilles op over hele byen, i forbindelse med og drevet af de 
enkelte lokalafdelinger.  
 

Formidling og vidensdeling vedr. projektet 

Der blev undervejs i projektet kommunikeret til fødevarefællesskabets medlemmer: 

Se links til alle overstående punkter på http://kbhff.wikispaces.com/ØkoHub 

- Indledningsvist: Åbent dialogmøde omkring ØkoHub-projektet for alle medlemmer (26. juni 2014) 
- Nyhedsopdateringer, beretninger, referater mv. via www.kbhff.dk 
- Visuelle opslag på Facebook og Instagram 
- Medlemsundersøgelse (1. september 2014) 
- Fremtidsværksted (8. oktober 2014) 
- Officiel overlevering af projektresultater til styregruppen ved præsentation, rapport samt film (6. november 2014) 
- Overlevering af projektresultater, samt anbefalinger til medlemmer ved et udviklingsseminar (29. november 

2014) 
- Efter projektafslutning videreformidles viden og resultater ved oplæg til medlemsmøde i lokalafdelingerne 

(Østerbro afdelingen 22. januar 2015) 
- Find medlemsundersøgelsen her: 

http://kbhff.wikispaces.com/file/view/Medlemsundersøgelse%20vol%202%20november%202014.pdf/53040221
4/Medlemsundersøgelse%20vol%202%20november%202014.pdf 
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Note 48. Økologiske måltidskasser til ældre - god smag og værdigt koncept fra Himmerland. 
Tilskudsmodtager: Halkær Ådal Økologisk i samarbejde med Ældresagen 
Hovedformål: Afsætningsfremme 
Projektets formål og indhold: 
Projektets formål var, i et samarbejde mellem Ældre Sagen og Halkær Ådal Økologisk, at udvikle koncept og 
forretningsmodeller for ’Økologiske måltidskasser til ældre’. 
 

Projektets aktiviteter 

Fokus har især været på økologiske kødprodukter og velsmagende klassiske middagsretter. Med det udgangspunkt er 
der i 2014 udviklet og testet produktion, distribution og salg af: 

- ca. 60 retter var testet omkring årsskiftet. 
- 30 – 35 retter færdigudviklet, med sikker recept, kalkulation og energiberegning – vi har selv udviklet regneark 

hertil baseret på regneark med data fra food-comp. 
- Der er investeret i nødvendigt køkkenudstyr til fremstilling af frikadeller, karbonader, bøffer og kødboller 

(bøfformer + løfteplade), samt diverse småudstyr nødvendigt for udvikling og produktion af middagsretterne 
- Der er afprøvet køleelementer af forskellige fabrikater, termokasser af forskellig tykkelse, foretaget 

testforsendelser med datalogning af temperaturforløb ved forskellige vejrforhold. Distributionsforsøgene er sket 
med to virksomheder. Løsningen er blevet polystyrenkasser(flamingo) på 2,5 cm, brug af 1-2 blokke tøris 
afhængig af udetemperaturen. Vi bruger Post Danmark til distributionen. Retursystem er vurderet og må 
forkastes dels fordi returtransport er meget dyr, dels pga. tidsforbrug ved vask af returemballage og de 
problemer, som det giver ikke at kunne anvende opvaskerum til produktion i tidsrummet. 

- Ved Ældre Sagens arrangement på Rebildhus 10. april 2014 blev Halkær Kassen præsenteret og lille flyer 
omdelt. Dette blev fuldt op med en invitation til ÆldreSagens lokalafdelinger til gårdbesøg 7. oktober 2014 på 
Gravhøjgård med rundvisning i stald og mark, smagsprøver på maden og information. 15 deltagere. 
Efterfølgende er brochure tilsendt. (bilag: flyer og invitation) 

- En del kunder har særlige behov, som vi tilgodeser. En vil ikke have ris, en anden vil ikke have røg, en del vil 
have mere fisk o.l., men vi kan ikke imødekomme alles behov for individuelle løsninger – se abonnementsliste 
med kommentarer.  

- Vi har udviklet tre abonnementsformer: ugentlig, hver anden uge og månedlig. Dette stiller krav til 
menuplanlægningen, hvor fx. alle retter skifter mellem lige og ulige uger. – bilag: regneark til styring af 
planlægning. 

- Der er i efteråret 2014 arbejdet med måltidsløsninger til særlige behov. Det er sket i et tæt samarbejde med 
kostvejleder og Ældre Sagen (start 5. maj 2014). Ved årsskiftet var der udviklet 6-8 retter i denne gruppe. Nu er 
yderligere ca. 15 testet og under udvikling – især vegetarretter og glutenfri. (bilag: menuplan vegetar). 

- Projektets resultater  
- Der er udviklet koncept, som omfatter cirka 40 middagsretter. Der er løbende dialog med kunder. I den 

ugentlige Halkær Kasse vedlægges menu for aktuel uge samt kommende to uger, der opfordres til at give 
tilbagemelding, hvilket mange kunder gør. Kunderne sætter stor pris på, at de kan komme til at tale med os, og 
at vi tager deres henvendelser alvorligt. (bilag: menuplan) 

- Post Danmark er valgt som distributør. De dækker hele landet undtagen ikke-brofaste øer. Kasserne bliver 
hentet hos os i Løgstør og afleveret ved kundens dør. Der er en passende service, i ekstraordinære situationer, 
og prisen kan accepteres. 

- Abonnenter registreres i Pacsoft, som stilles gratis til rådighed af Post Danmark, og det har foreløbig dækket 
vores behov for IT-program til kundehåndtering.  

- Konkret er der opnået et kundegrundlag på ca.20 ældre i Nordjylland – og 80 i det øvrige Danmark heraf 60 
abonnenter (bilag: abonnementsliste). 
 

Forventede effekter 

De økologiske måltidsløsninger er klar til de næste skridt:  

- en professionalisering af køkkenstyringen (køkkenstyringsprogram), investering i pakkeriudstyr og øget 
frysekapacitet. 

- at synliggøre os overfor de ældre, der er visiteret til en kommunal madordning, men har mulighed for frit valg – 
vi skal synliggøres overfor disse ældre, i det kommunale materiale. 

- afsøge foodservice markedet for behov for små serier (25-100) af retter der er glutenfri, laktosefri, uden citrus, 
vegansk med meget mere, som ofte giver store problemer i de store mere industrielle køkkener. 

- specialtilpassede måltidsløsninger til ældre med særlige behov – hvad enten det handler om allergi, 
kræsenhed, småt spisende, vegetar eller andet.  

Dette medvirker til at øge den økologiske produktion, med alle de positive sidegevinster som økologisk produktion og 
økologisk kost har. Det vil også afstedkomme flere arbejdspladser i Løgstør (1-2 personer i 2015). 
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Formidling og videndeling vedr. projektet 

Projektet er offentliggjort både på Ældre Sagen og Halkær Ådal Økologisk Hjemmeside, og beskrevet på Økologisk 
Landsforenings hjemmeside. 

 

Note 49. Flere biodynamiske lokal-kunder - højere forarbejdningsgrad af biodynamiske fødevarer og større lokal 
afsætning. 
Tilskudsmodtager: Foreningen for Biodynamisk Jordbrug: 
Hovedformål: Afsætningsfremme 
Projektets formål og indhold: 
Projektets formål var at styrke den lokale afsætning af biodynamiske produkter. Herunder øge forarbejdningen af 
gårdens råvarer til produkter med merværdi for både bonde og kunde. 

Effekten af projektet er en tættere relation mellem landmænd og forbrugere, både private og professionelle, hvilket er 
væsentligt for bedre forståelse for hinandens ønsker og muligheder, og konkret for en øget lokal handel.   
 

Projektets aktiviteter 

AP 1:  

- Møder med avlere om aktiviteter vedr. informationer, salgsaktiviteter og udvikling af forarbejdningsprocesser 
- Oprettelse af en fælles hjemmeside (www.lokalt-og-biodynamisk.dk) med præsentationer af de enkelte gårde 

og deres produkter og forbrugeres muligheder for at købe gårdens varer 
- Oprettelse af en facebookside (www.facebook.com/lokalebiodynamiskefoedevarer) med nyheder om aktiviteter 

på gårdene og om relaterede biodynamiske emner 

AP 2:  

- Kurser for avlere i at oprette egen facebookside for deres gård og deres produkter 
- Informationsmaterialer til brug til kunder på gårdene 
- Kontaktet lokale medier om produkter og aktiviteter 
- Medvirket på lokale fødevaremesser og ved aktiviteter for lokale produkter 
- Henvisning til ovennævnte sider på foreningens almene hjemmeside (www.biodynamisk.dk) og facebookside 

(www.facebook.com/biodynamisk)  

AP 3:  

- Løbende dialog med de deltagende avlere om forløb og erfaringer 
- Informationer om relevante kurser og netværksmøder for økologiske landmænd vedr. lokalt salg 
- Opdatering af projektets hjemmeside og facebookside (se AP1). 
- Evalueret projektets aktiviteter og på det grundlag planlagt forløbet i 2015 (ny projektbevilling) 

Projektets aktiviteter har resulteret i en styrkelse af  

- Avlernes fokus på muligheder for og ’værktøjer’ til at udvikle gårdens salg lokalt: til private kunder, institutioner, 
forretninger og/eller restauranter 

- Avlernes motivation til at arbejde med en højere grad af forarbejdning af råvarerne (korn til mel, mel til brød, kød 
til pølser, detailpakning af grøntsager) 

- Informationsindsatsens om biodynamiske gårdes produktion og salg gennem direkte kontakt med forbrugere 
(ca. 4500 personer høstmarkeder og fødevaremesser) og formidling via sociale medier og skriftligt materiale (se 
nedenfor). 

o Forbrugeres kendskab til biodynamiske gårde og deres produkter via projektets hjemmeside (1) og 
facebookside (2) Gennemsnitligt 115 besøg pr. uge. I gs. ser hver besøgende 2-3 sider (dvs. 
gårdportrætter) 

o Pr. 21/12: 889 synes-godt-om, et ’fan penetration’-tal på 35 (meget flot – over 20 betragtes som godt), 
et ’click through’-tal på 8-10 (fint resultat). Generelt: meget interesserede besøgende, der interagerer 
aktivt (synes-godt-om og deler med andre). 

- Synliggørelsen af de biodynamiske produkter lokalt og nationalt 
- Meget lettere mulighed for at finde oplysninger om lokale biodynamiske fødevarer takket være hjemmesiden og 

facebooksiden 

Projektet har haft fordel af en synergieffekt med forenings projekt ’Vækst i biodynamikken´, der i 2014 er gennemført 
med støtte fra Promilleafgiftsfonden for Landbrug. Vi vil også i 2015 koordinere aktiviteterne i foreningens to projekter 
med støtte fra hhv. Fonden for økologisk landbrug og Promilleafgiftsfonden.  
 

Forventede effekter 
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Vi har en kvalificeret forventning om – på baggrund af projektets aktiviteter og resultater – at mange af de biodynamiske 
avlere vil udvide deres salg af produkter til lokale kunder i de kommende år: private forbrugere, indkøbsgrupper, 
institutioner og andre.  

Flere avlere har i årets løb 

- fået kontakt med nye kunder 
- forbedret deres fysiske forhold på gården (butik, forarbejdning) 
- oprettet facebookside 
- øget deres informationsarbejde.  

Vi forventer at komme endnu bredere ud med informationer om gårdene og de biodynamiske metoder på projektets 
facebookside og hjemmeside i de næste år. Foreningen vil fortsætte opdateringen af siderne efter projektets ophør.   

 

Note 50. Fælles lokal afsætning og formidling om økologiske produkter fra Samsø via "Tranebjerg Økologiske 
Butik". 
Tilskudsmodtager: Økologisk Samsø 
Hovedformål: Afsætningsfremme 
Projektets formål og indhold: 
Projektets formål var at udvikle et nyt fælles afsætningskoncept for økologiske varer fra nyetableret, økologisk butik i 
Tranebjerg, Samsø. Butikken bliver både fælles salgssted og informationsbase for økologi og økologiske produktioner, 
og der udvikles derfor også en fælles informationsplatform, som samtidig tilgodeser producenternes behov for at markere 
egne produkter.  
 

Projektets aktiviteter 

Udvikle forretnings- og informationskoncept i samarbejde ml. avlere, producenter og projektleder 

Møder med avlerne om deres behov, ønsker og muligheder: 

- Første møde afholdtes 7. april med alle avlerne. I løbet af april og maj blev hver enkelt avler besøgt til en 
nærmere snak om deres ønsker og muligheder. Derefter har der i resten af projektperioden været løbende 
kontakt mellem projektleder og avlere. Der blev afholdt fælles møde igen i september måned hvor sæsonen 
blev evalueret, og ønsker for den næste sæson blev præsenteret. 

Udarbejdelse af forretningsmodel for henholdsvis salg af grønt, ost og cafedrift: 

- Der er udarbejdet to forskellige forretningsmodeller. Den ene til cafe og osteudsalg, hvor de lejer sig ind i husets 
butikslokaler på daglejebasis, og binder sig for hele sæsonen. Den anden for salg af grønt i ubetjent døgnåbent 
rum i huset. Her betales lejen som en procentandel af  det omsatte. I begge tilfælde sørger 
forretningsmodellen for at give avlere/producenter mest mulig fortjeneste og mindst mulig risiko. 

Udarbejdelse af præsentationsmateriale om de enkelte økologiske avlere på Samsø: 

- Der har været aflagt besøg med fotograf og interview af hver enkelt avler. Derefter er der lavet en grafisk 
udformning af et stort Samsø-kort, hvor hver enkelt avler præsenteres med en lille tavle med information og 
billeder om gården. Kortet og tavlerne hænger meget synligt i huset, og tavlerne er lagt ud på hjemmesiden. 
Der er produceret en folder om hver enkelt avler med det fælles kort på bagsiden. Hver avler har efterfølgende 
fået del i rettighederne til folderen, så de kan bruge den efter behov.  Derudover er der udarbejdet et banner til 
hver avler, som de kan bruge når de skal ud af øen eller til Råvarefestival o.lign. 

Testsalgsperiode 

- Butikker åbner: 
o Ost og smør udsalg åbnede i marts 2014 med én ugentlig åbningsdag samt ekstra åbent i ferier og 

helligdage. 
o Økologisk Cafe åbnede i april 2014 og har holdt åbent mindst fire dage om ugen i hele sæsonen. 
o Grøntrummet åbnede i maj 2014. Her har der været åbent hver dag hele døgnet med selvbetjening. 

Grøntrummet åbnede med to avlere repræsenteret, og alle øvrige avlere har været velkomne og er 
løbende blevet inviteret.  

- De avlere, som ikke ville sælge fra den fælles butik har fået reklame om deres produkter og information om 
deres salgssteder op at hænge på en stor tavle i butikken, og der er løbende lagt informationer om deres varer 
og tilbud ud på Facebook. Der er blevet reklameret på Facebook, hjemmeside og i og omkring huset for 
butikkerne og deres åbningstider, og der er løbende ydet støtte til driften i form af gode råd, produktion af skilte, 
presseomtale m.v.  

Events: 
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Der har løbende været deltagelse i events på øen, så økologien og de enkelte avlere er blevet synlige. Til alle events er 
produkter blevet præsenteret, og udstillingen med det store Samsøkort har informeret om de enkelte avlere. Følgende 
events er afholdt / deltaget i: 

- Bæredygtig festival d. 31. maj - 1. juni 
- Open by night d. 4. juli   
- Adopt a box d. 6. juli 
- Open by Night d. 1. august 
- Råvarefestival d. 23.-24. august 
- Høstmarked d. 30. august  

Løbende evaluering: 

- Der har været afholdt ugentlige møder i forretningsudvalget hvor den løbende drift er blevet evalueret.  
- Der har løbende været kontakt mellem projektleder og butikker så der hele tiden har kunnet justeres på 

forholdene. 

Videreudvikling - nye produkter og afsætningsformer 

- Markedet på og udenfor Samsø: 
o Der er indsamlet viden og information om mulighederne for at afsætte varer på og udenfor Samsø. 

Således har der været afholdt møde med Samsø Syltefabrik d. 4. september, og der er taget kontakt til 
DagliBrugsen, Fødevarefællesskaber, specialbutikker m.v. Informationerne er skrevet ned og delt med 
avlerne, samt ligger som hjælp til nye avlere. 

Inspiration og hjælp til avlerne: 

- I samarbejde med Økologisk Landsforening har hver enkelt avler fået tilbudt et fødevareforløb hvor de kan få 
hjælp til at udvikle nye produkter. To avlere har haft specielle behov, og har derfor fået tilbudt specifik 
konsulenthjælp. 

Mobil bod:  

- Der er udformet en mobil salgsbod som alle avlere kan låne gratis. Den skal gøre det lettere for dem at tage 
deres varer med ud af øen. 

Nye afsætningsformer:  

- I samarbejde med SEGES er der afholdt flere workshops om afsætningsformer. Særligt CSA (community 
supported agriculture)  har vakt interesse på Samsø, og der arbejdes nu videre med denne afsætningsform  
sammen med en af avlerne. 

Evaluering 

- Der har været afholdt evalueringsmøde med avlerne i september 2014.   
- Der har været afholdt evalueringsmøder med butikkerne løbende henover efteråret.   
- FU afholder evalueringsmøde så snart årsregnskabet foreligger 

 

Projektets resultater  

- Projektet har resulteret i at der nu året rundt er et velkørende døgnåbent udsalg med lokale økologiske råvarer 
midt i Tranebjerg, som hver dag besøges af både fastboende og turister. Her er der også et ugentligt 
velkørende udsalg af lokalt økologisk ost og smør. Således er det blevet nemmere at vælge de lokale 
økologiske varer, når man handler, idet udsalget ligger centralt og altid har åbent. 

- Projektet har resulteret i at der nu er en informativ udstilling om øens producenter, så besøgende let kan 
orientere sig om aktuelle produkter ude ved gårdene, og derefter kører ud til dem.  

- Projektet har resulteret i, at hver enkelt avler nu har adgang til en mobil bod, så de let kan komme ud af øen 
med deres varer. Ligeledes har hver enkelt avler fået foldere og et banner til at præsentere sig. 

- Projektet har resulteret i, at hver enkelt avler har haft besøg af to konsulenter fra Økologisk Landsforening. To 
avlere er indgået i et videre forløb med Økologisk Landsforening om udvikling af koncept og varer. 

- Projektet har resulteret i, at et CSA-samarbejde mellem en avler og en gruppe forbrugere er kommet i gang. 
- Projektet har resulteret i, at der nu findes fælles viden om afsætningsmuligheder på og udenfor øen. 
- Projektet har resulteret i, at Den Økologiske Cafe har haft så megen succes, at den nu er flyttet til større lokaler, 

men stadig lige ved Økologisk Samsø Hus, således at synergieffekter bevares og fortsat udvikles. Cafeen har 
endvidere udvidet åbningstiderne til at gælde seks dage om ugen i sæsonen 

- Forventede effekter 
- Det er grund til at forvente, at projektet på sigt fortsat vil have en stor indvirkning på udviklingen af folks 

indkøbsvaner, således at de køber mere lokalt økologisk. Dette vil have en gavnlig effekt på miljøet, øen og den 
enkelte avler. 

- Det er forventningen at projektet vil være med til at styrke Samsøs brand som grøn ø og således tiltrække både 
besøgende og fastboende med interesse for økologi til øen, og således yderligere være med til at styrke 
økologien på Samsø. 
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- Der foreligger et godt erfaringsmateriale for igangsættelse af nye aktiviteter, og det er forventningen, at dette 
projekt vil være med til at inspirere og hjælpe nye aktiviteter i gang. 
 

Formidling og videndeling vedr. projektet 

- Projektets udvikling og løbende aktiviteter har været beskrevet på Økologiske Samsø Hjemmeside og 
Facebookside.  

- Der har været flere artikler i den lokale avis vedr. projektet og dets resultater. 
- Desuden er projektet løbende blevet uformelt omtalt på diverse arrangementer på og uden for øen, f.eks. det 

grønne årsmøde i april. 
- Al information og viden om projektet er tilgængeligt for enhver der måtte have interesse, og Økologisk Samsø er 

kontaktbare og til disposition for at give denne information .  

 

Note 51. Økologisk slagtehus i Nordjylland. 
Tilskudsmodtager: Bo Larsen 
Hovedformål: Afsætningsfremme 
Projektets formål og indhold: 
Projektets formål var at arbejde mod etablering af et økologisk certificeret slagtehus i Vendsyssel, da nærmeste 
økologisk certificerede slagtehuse, på ansøgningstidspunktet (ud over DC i Aalborg) var i Hobro, Farsø og på Mors, altså 
mere end 100 km og to timers kørsel, hver vej, for nogle af de nordligste producenter.  
 

Projektets aktiviteter 

Arbejdspakke 1:Analyse af forretningsgrundlag, herunder: 

- Spørgeskemaundersøgelse blandt forbrugere – 156 besvarelser (elektronisk og ”fysisk” spørgeskema) 
- Rundringning/telefoninterview: 4 lokale, økologiske ammeko-/fedekalveproducenter (billede af behovet for 

økoslagtehus med henblik på lønslagtninger) 
- Telefoninterview, lokalt turistbureau (drøftelse af muligheder i samarbejde om afsætning til turister) 
- Telefoninterview, 2 lokale institutioner/storkøkkener (billede af mulighed for afsætning til institutioner) 

Arbejdspakke 2:Forretningsplan, logistikplan/-model, samarbejdsaftale/-model. 

- Opstartsmøde mellem projektejer og lokale producenter, med drøftelse af muligt, fremtidigt samarbejde om 
slagtning og afsætning 

- Studietur til to gårdslagterier på Fyn, med stort fokus på produktudvikling og - forædling. 
- Workshop med projektdeltagere omkring afsætning og strategi herfor. 
- Afrapporteringsmøde 
- Forretningsplan 
- Logistikplan/-model 
- Samarbejdsaftale, skabelon. 

Arbejdspakke 3: Formidling af projektet er sket gennem artikler og omtaler i følgende medier: 

- Oplandsavisen/Nordjyske – Juni  
- Nordjyske - September 
- Økologisk Nyhedsbrev – September  
- Agri Nord nyt - September  

Arbejdspakke 4: 

- Projektstyring 
- Afrapportering 

 
 

De foreløbige resultater af projektet er: 

- Konkret forretningsplan 
- Samarbejdsaftale til formaliseret samarbejde med øvrige projektdeltagere/lokale producenter 
- Bedre kendskab til forretningsgrundlaget 
- Der er rettet henvendelse til pengeinstitut, som er positivt stemt for en restfinansiering af projektet, såfremt der 

kan opnås et kreditforeningslån. Der søges endvidere støtte til projektet gennem LAG.  
 

Det forventes fortsat, at der vil blive etableret et økologisk slagtehus. Dette vil resultere i: 

- Økologisk certificeret slagtehus ved Brønderslev (tidshorisont 0,5 - 1 år) 
- Højere dyrevelfærd lokalt (mindre transporttid) 
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- Lavere udgifter til transport + tidsforbrug 
- 1 – 3 nye arbejdspladser (tidshorisont 0,5 - 2 år) 
- Økomærkning af en større andel økologisk produceret kød (som nu mister status i forbindelse med slagt) 
- Større andel økologisk kød lokalt 

 

Formidling og videndeling vedr. projektet 

Projektet er formidlet gennem artikler og omtaler jf. ”Projektets aktiviteter”, Arbejdspakke 3 (ovenstående) 

 

Note 52. Børnehavehøns. 
Tilskudsmodtager: Hegnsholt Hønseri 
Hovedformål: Afsætningsfremme 
Projektets formål og indhold: 
Projektets formål var at gøre det attraktivt for alle landets børneinstitutioner at holde høns, og på længere sigt også at 
videreudvikle konceptet til at omfatte andre typer institutioner, såsom plejecentre, skolehaver og opholdssteder for 
psykisk sårbare. 

 

Projektets aktiviteter 

- udvikling af en model for rådgivning, tilsyn og pasning af høns, 
- udvikling af hønsehus tilpasset specielt til brug i børneinstitutioner og til betjening af børn, 
- udvikling af kommunikationspakke med information til forældre og personale,  
- udvikling af undervisningsmateriale til børnehaver/børnehavebørn. 

 

Derudover kom projektet bl.a. også til at indbefatte 2 x udrugning af kyllinger (1 gang med rugemaskine og 1 gang med 
skrukhøne), slagtning, tilberedning og spisning af hanekyllinger (i 2 institutioner).  
 

Projektets resultater  

- Etablering af permanent hønsehold i 5 børneinstitutioner i Lejre Kommune 
- I alt knap 300 børn har lært at passe og omgås høns, og har lært om økologi, bæredygtighed, dyrevelfærd og 

økosystemet på en helt praktisk og konkret facon 
- Johanne Schimming har i samarbejde med tømrer, børn og pædagogisk personale udviklet et børne- og 

institutionsegnet hønsehus. Johanne Schimming har ydermere udviklet en model for servicering af hønsehold i 
institutioner (rengøring, foderlevering, rådgivning mv), samt undervisningsmateriale målrettet børnehavebørn 

- Hegnsholt Hønseri har med afsæt i Projekt Børnehavehøns formået at sælge løsning for hønsehold (og 
servicering heraf) til 4 andre børneinstitutioner, 2 botilbud samt 1 plejecenter. Primært i Københavns Kommune.  

- Flere børnefamilier og personale i de børneinstitutioner, der har været omfattet af projektet, er begyndt selv at 
holde høns privat. 
 

Forventede effekter 

- Det er forventningen, at børn i de omfattede institutioner, bliver mere bevidste forbrugere. Børnene er generelt 
meget interesseret i at deltage i pasning og sikre, at hønsene har det godt. Hvis børnene bekymrer sig om, 
hvordan hønsene, der har lagt de æg, de spiser i børnehaven har det, er håbet, at de også tænker på, hvordan 
hønen, der har lagt de æg, man kan købe i supermarkedet, har haft det.  

- Projektet har været medvirkende årsag til, at Hegnsholt Hønseri har kunnet ansætte en medarbejder i Flexjob.  

Johanne Schimming er løbende i dialog med institutioner, som også er interesserede i at holde høns. Håbet er, at der 
kan indgås aftaler med endnu flere institutioner, og at det på sigt kan skabe endnu mere omsætning og flere sociale 
arbejdspladser i Hegnsholt Hønseri.  
 

Formidling og videndeling vedr. projektet 

- ”Lejre Lokalavis” og ”Midtsjællands Folkeblad” har tilsammen bragt artikler om/billeder fra projektet min.14 
gange i perioden 04.2014 – 02.2015.  

- ”Børn og Unge” (BUPL medlemsbladet) har bragt artikel med beskrivelse af projektet samt dets pædagogiske 
muligheder 

- ”Dagbladet” har bragt 3 artikler om projektet i 2014 
- Økologisk Landsforenings medlemsblad ”Økologisk” vil i næste nummer bringe en artikel om projektet 
- På Dagbladet Informations ”Omstillings Tour de Lejre” har projektet været en fast del af programmet 
- Derudover er der mindre omtaler af projektet i bl.a. bladet ”Danske Kommuner” (nr. 30, nov. 2014) og bladet 

”Økologiske Lejre” i 2014 (nr. 3 og nr. 4) 
- Lejre Kommune har brugt projektet som en del af brandingen af ”Lejre Økologisk Kommune” og ”Lejre for Livet” 
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- Johanne Schimming har ligeledes ved flere lejligheder delt tegninger på hønsehusene samt stillet sin erfaringer 
med etablering af og pasning af hønsehold i institutioner til rådighed for alle interesserede institutioner 

 

Note 53. Bæredygtig afsætning og netværksbaseret distribution af specialvarer fra Endelave. 
Tilskudsmodtager: Smag på Endelave 
Hovedformål: Afsætningsfremme 
Projektets formål og indhold: 
Projektets formål var at skabe en billig og bæredygtig distribution for små mængder økologiske nicheprodukter, 
produceret i et yderkants ø-samfund, hvor omkostninger til distribution og salg af små mængder kan gøre produktionen 
urentabel og besværlig. 
 

Projektet har bestået af 4 arbejdspakker:  

- April – maj:   
o Overblik over mængder og typer af varer der skal distribueres (sennep, mel & tangprodukter)    
o Overvejelser over egnede distributionsform pr. vare (små let håndterlige papkasser med max 5 kg. pr 

enhed)                                                                                                                                                       
o Udvikling af IT platform med oversigt over pendlere og venners destinationer, kontaktinfo samt 

kørselshyppighed.                                                                                                                                                           
o Indhentning af priser fra professionelle distributionskanaler. (konklusion: ville blive alt for dyrt)                                                 

- Maj - juli:  
o Indkaldelse til informationsmøder. Ingen møder op pga. det fine sommervejr. I stedet etableres 

markedsdage alle lørdage fra medio juni til ultimo august. Her mødte vi stort set alle potentielle 
distributører.  

o Udvikling af distributionsmodeller – metoder og belønningsscenarier.            
o Oprettelse af mobil pay.                                                                                                                         
o Udarbejdelse af informationsmateriale der følger varerne.                                                                        
o Model for emballering og etikettering. 

- August – september:   
o Test af distribution til Odense, København, Vejle og Kolding.                               
o Udnyttelse af betalingsfri færgesejlads til markedsføring og lokal salg. ( 13.000 besøgende i sept. 

2014)  
o Opsøgende salg, hvor engagerede  ø-venner benytter eget netværk til salg af varer. 

- September - december :     
o Evalueringer, konklusioner og revurdering af konceptet (se resultater)        

 

Projektets resultater.  

- ”Endelaves Venner” vil generelt gerne være distributører af varer til deres hjemlokalitet; men vil ikke være 
afhængig af faste aftaler. Dog gerne kontaktes hvis varer skal bringes. 

- Der er lavet et IT baseret kontaktplatform med telefonnr. og e-mailadresser. 
- Dialogen med vennerne har derimod bevirket en række henvendelser fra nye kunder på grundlag af at man har 

talt vidt og bredt om Smag på Endelave. 
o Det viste sig, at ”vennerne” var mest optaget af at berette om de nye produkter, hvori tang indgår: Mel 

med tang i, tang tørpesto, tangkrydderi, tangsalt. Det har bevirket, at vi fremover har mest fokus på 
produkter hvor vi kombinerer økologiske landbrugsprodukter med tang som ingrediens. 

- Den store interesse for produkter hvori økologisk tang indgår bevirkede at undertegnede projektleder pr. 1. 
august tog initiativ til at etablere Endelave Seaweed ApS, der blev optaget som andelshaver i Smag på 
Endelave A.m.b.a. 

o ”Vennernes ” positive omtale af Smag på Endelave har ligeledes bevirket, at vi i stigende grad får 
henvendelser fra grupper, der ikke blot gerne vil besøge os; men også gerne høre om hvordan vi har 
fået iværksat her omtalte udvikling, lære om gl. Kornsorter, tang og strandengsplanter og ikke mindst 
spise en frokost hvor lokale produkter indgår i væsentlig grad. Det har resulteret i oprettelse af 
Endelaves Endagshøjskole, der på sigt skal udvikles til en turistforanstaltning med 2 – 3 faste ansatte. 

- Økologisk Landsforening måtte, som anmeldt pr telefon, trække sig som konsulent for projektet pga. mangel på 
konsulent kapacitet. Vi entrerede derfor med et andet konsulentfirma, MS consult; der er et konsulentnetværk 
med fokus på markedsføring, distribution, emballage design, It løsninger mv..  

- De involverede konsulenter har formået at få os indenfor hos De Frie Købmænd, SuperBest, Dansk 
Supermarked, en stribe fiskehandlere, rigtig mange specialbutikker og enkelte bagerier.  

o F.eks. har en kaffegrossist som er fundet via netværket tilbudt at tage vores varer med rundt til godt 
200 specialbutikker. 

o En vingrossist fra Horsens har tilsluttet sig ideen om bæredygtig distribution på den måde, at vi 
koordinerer ”Vennefragt” til Odense, Korsør, Slagelse og København.  
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- Ved projektafslutning er vi i gang med at omstrukturere således at produktionsselskabet Smag på Endelave 
fusionerer med Endelave Seaweed.  Formålet er, kun at have et produktionsselskab, som så skal optimeres for 
at klare den efterspørgsel efter højværdi specialvarer vi har tiltrukket via herværende projekt.  

Kortfattet kan vi konkludere følgende.  

- ”Vennerne” vil gerne distribuere varer; men ordrer fra store kunder gjorde det irrelevant i første omgang at satse 
udelukkende på  bæredygtig vennefragt af relativt små vareportioner; men derimod leverer vi varer i f.eks. 
størrelsesorden 1000  enheder. Indtil videre til en base i Grenå (kaffegrossist /specialbutikker) og en base på 
Amager. (Frie Købmænd m.fl.) Begge steder er der tale bæredygtig distribution, idet varerne medbringes af 
personer der i forvejen kører til destinationerne. Vi sparer på den måde ca. 1000 kr. i fragtudgifter pr. Gang til 
København og ca. 500  kr. pr. Gang til Grenå. 

- Projektet har for os haft det noget uventede og meget positive resultat, nemlig ”vennernes” meget effektive 
branding af Endelave, Smag på Endelave, Endelave Seaweed samt Endelave Endagshøjskole.  

- Konsulent netværket MS consult har erhvervet sig så stor erfaring og indsigt i udvikling i lokalsamfund i 
udkantsområder, at man fremover vil markedsføre kurser, udviklingsværksteder samt events med titlen: ” 
Bæredygtig udvikling i udkantsområder baseret på stedbundne muligheder” . Undertegnede bliver tilknyttet som 
netværkskonsulent.  
 

Forventede effekter. 

- Det forventes at herværende projekt i løbet af 1 – 2 år har 4 komplimentære og samarbejdende virksomheder 
indenfor højværdi økologisk fødevareproduktion, aktiv turisme, tangproduktion og distribution samt konsulent 
virksomhed med fokus på lokal udvikling i udkantsområder.  Nemlig Smag på Endelave, Endelave Seaweed, 
Endelave Endagshøjskole samt Endelave konsulent netværk. 

- Det forventes at det oprindelige projekt: Bæredygtig afsætning og netværksbaseret distribution af specialvarer 
fra Endelave i modsætning til udgangspunktet om bæredygtig distribution til specialbutikker , vil gå mere i 
retning af ”venners” distribution til vennerne derhjemme.  
 

Formidling og videndeling vedr. Projektet. 

- Da projektforløbet har været  lige kort nok, har projektet resultatmæssigt kulmineret helt op til afslutning og også 
efter afslutning af projektet. Derfor har vi først efter projektafslutning endeligt kunnet bearbejde resultaterne, 
som dels udkommer i form af en artikel i Ø-posten og evt. Andre magasiner/ aviser mv.  

- Dertil sendes der et tilbud om konsulentbistand foredragsvirksomhed rundt til forskellige udkantskommuner i 
Danmark. Det med tilbud om hjælp til at ”Skabe lokal udvikling baseret på stedbundne muligheder i 
lokalområdet”.  

 

Note 54. Lokal afsætning på køl og frost i partnerskab med detail. 
Tilskudsmodtager: Lille Raneladegaard/Janne Brændbyge 
Hovedformål: Afsætningsfremme 
Projektets formål og indhold: 
Projektets formål var at udvikle køle- og fryselogistik for produkter af gedekød og gedemælk, der gør det muligt for den 
lokale detailhandel at have lokale specialiteter, der kræver køl og frost på sortimentslisten. 
Gennem den opnåede konsolidering bliver det mere attraktivt at blive eller forblive økologisk gedeavler. 
 

Projektets aktiviteter 

Arbejdspakke 1: Klargøring af produktet ’Økogedekid som convenience-gourmetmad’ 

- Layout af emballage og infomateriale til de udskårne ’lørdagskid’, samt færdiggørelse af prototype. Gederne 
læmmede mens vi ventede på tilsagnet, og derfor blev de slagtede kid frosset ned med henblik på anvendelse 
senere. Det viste sig imidlertid at være umuligt i henhold til fødevarelovgivningen at tilberede og genindfryse. 
Kiddene kunne kun bruges til smagsprøver, der blev uddelt senest dagen efter tilberedningen. Derfor kom vi 
ikke så langt med afsætningsindsatsen for kid som planlagt. I stedet gjorde vi fremstød for de andre 
produktgrupper, is og ost. 

Arbejdspakke 2: Forøgelse af kendskabsgraden samt afsætning i lokale supermarkeder, special- og gårdbutikker 

- Idet første rate blev udbetalt for sent til at vi kunne nå at være med i issæsonen (de handlende havde længe 
forinden disponeret butiksareal), satsede vi i stedet på lokale markeder og fødevareevents for at gøre 
produkterne kendte og fremme efterspørgslen. 
 

Projektets resultater 

- Emballage til kid-produktet gjort færdig og lækker 
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- Tilstedeværelse og uddeling af smagsprøver på i alt 31 forskellige markeder og fødevareevents, hvoraf mange 
strakte sig over flere dage. I alt 71 markedsdage. 

- Uddeling af smagsprøver i 5 forskellige lokale supermarkeder. 
- Aftale i hus med Føtex gennem GoLocal, se vedlagte artikel fra deres magasin 
- Forventede effekter 
- Aftale med foreløbig fem Føtex-butikker, fra april yderligere 15 i Østjylland og fra maj 10 butikker i Nordjylland 

betyder en sikker afsætning af gedemælksis. 
- Øget kendskabsgrad til gedemælksis og andre produkter vil smitte af på landets øvrige gedemælksproducenter 

og afhjælpe problemet med manglende afsætning, som har kendetegnet markedet de senere år 
- På Lilleraneladegård er besætningen udvidet med 50 % i løbet af projektets foreløbige 18 måneder 
- På landsplan håber vi at antallet af økologiske malkegeder i løbet af de næste 3-4 år vil nå 2.500 imod de 1.816 

i 2013 
 

Formidling og videndeling vedr. projektet 

- Igennem i alt 76 dages udlevering af smagsprøver og formidling af fortællingen om gederne og den økologiske 
driftsform har anslået omkring 20.000 mennesker smagt produkterne. 

- Hertil kommer artiklen i GoLocal – forbrugermagasinet, der uddeles i Føtex, og i Ebeltoft Folketidende, som har 
et oplag på 14.000. 

 

Note 55. Hvordan etableres en økologisk biavl i Danmark? 
Tilskudsmodtager: Danmarks Biavlerforening 
Hovedformål: Rådgivning 
Projektets formål og indhold:  
Projektet er ikke omfattet af statsstøttereglerne, da det vurderes, at det ikke har markedsmæssige konsekvenser og 
derfor ikke påvirker konkurrenceforholdene. 

 
Projektets formål var at afholde en konference, hvor alle interessenter omkring økologisk biavl i Danmark inviteres. 
Konferencens formål er at klarlægge muligheder og hindringer for økologisk biavl i Danmark. Ønske er at skabe større 
opmærksomhed omkring økologisk biavls muligheder i Danmark, samt i fællesskab at finde løsninger. I øjeblikket findes 
der 2 økologiske biavlere i Danmark, med en meget lille produktion af økologisk honning. Danske biavlere har en stor 
interesse i at lægge om til økologi, men en dansk fortolkning af EU’s økologiregler gør at dette ikke er muligt. Derfor 
inviteres også udenlandske økologiske biavlere til konference, for at give deres beskrivelse af deres økologiske biavl. De 
økologiske foreninger i Danmark inviteres ligeledes for at fremføre deres synspunkter. Desuden indkaldes en gruppe 
eksperter. Håbet er at nedsætte en økologisk arbejdsgruppe for biavl, som arbejder videre med de frembragte 
konklusioner fra konferencen. Dette er det første seriøse tiltag omkring iværksættelse af økologisk biavl i Danmark. 
 

Projektets aktiviteter 

For at sikre en god koordinering af projektet blev der etableret en følgegruppe i projektet. Følgegruppen havde til formål 
skabe samarbejde og sikre væsentlige input fra Foreningen for Biodynamisk Jordbrug og Økologisk Landsforening. I 
Følgegruppen indgik endvidere Landbrug & Fødevarer, Danmarks Biavlerforening og biavlere med erfaring inden for 
økologisk biavl. Følgegruppen afholdt et møde i juli for planlægning af konferencen og et møde i november for 
opfølgning på konferencen og gennemgang af materiale til temahæftet ”Muligheder for at etablere økologisk biavl i 
Danmark”. 

Selve konferencen blev afviklet den 3. oktober med 82 deltagere og oplægsholdere, bestående af bl.a. biavlere, 
repræsentanter fra NaturErhvervstyrelsen, Fødevarestyrelsen, Aarhus Universitet, Foreningen for Biodynamisk Jordbrug, 
Økologisk Landsforening, Landbrug & Fødevarer og Danmarks Biavlerforening. Herudover biavlere fra Tyskland og 
Sverige med erfaring inden for økologisk biavl. 

De faglige indlæg ved konferencen var som følger:  

- Danmarks Biavler mener det er vigtigt med en dansk økologisk honning produktion v. Knud Graaskov, formand 
for Danmarks Biavlerforening 

- Analyser af honning på markedet v. Flemming Vejsnæs, konsulent i Danmarks Biavlerforening 
- Jeg har søgt, og kan ikke få lov v. Kurt Holbæk, Erhvervsbiavler 
- Sådan er reglerne, sådan fortolker vi dem og sådan bliver du økologisk biavler v. Mette Lücking Damm, 

NaturErhvervstyrelsen 
- Dansk undersøgelse af mulighederne for at opfylde 3 km trækradius kravet v. Per Kryger, Aarhus Universitet 
- Derfor kan jeg ikke blive økologisk biavler v. Helmuth Schlodder, Haderslev 
- Foreningen for Biodynamisk Jordbrug v. Erik Frydenlund 
- Landbrug & Fødevarer, Økologisektionen v. Lars Holdensen 
- Økologisk Landsforening v. Sybille Kyed 
- Økologisk biavl i Tyskland v. Dr. Georg Eckert, ABCERT AG 
- Økologisk biavl i Sverige v. Preben Kristiansen, bisygdomskonsulent i Sverige 
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- Stor biodiversitet på økologiske jordbrug i Danmark v. Casper Ingerslev 
- En dansk model, der gavner alle v. Knud Graaskov, formand for Danmarks Biavlerforening      

Udgivelse af temahæftet ”Muligheder for at etablere økologisk biavl i Danmark”. Dette temahæfte er udsendt til alle 
medlemmer af Danmarks Biavlerforening og andre interessenter. Hæftet beskriver konkret hvordan den enkelte biavler 
kan komme i gang med at drive økologisk biavl i Danmark, samt principperne for økologi. 
 

Projektets resultater  

- Der er etableret en god dialog mellem foreninger og organisationer med interesse for økologisk biavl, der kan 
føre til en gennemgang af de eksisterende regler på området. 

- Konferencen informerede deltagerne direkte om forholdene omkring økologisk biavl i Danmarks og skabte 
endvidere god omtale om økologisk biavl. 

- Der er indsamlet en stor viden om forholdene for økologisk biavl i Danmark, hvilket er formidlet til biavlere ved 
afvikling af konference og udgivelse af temahæftet ”Muligheder for at etablere økologisk biavl i Danmark” i et 
oplag på 6500 eksemplarer. 

- Der er skabt mere oplysning om hvilke områder i Danmark, der giver mulighed for etablering af økologisk biavl.  
 

Forventede effekter 

- Projektet har genereret en stor interesse for økologisk biavl hos landets biavlere, således at antallet af 
økologisk biavlere forventes øget over de kommende år. 

- En god dialog mellem foreninger og organisationer med interesse for økologisk biavl kan medføre en 
gennemgang af de eksisterende regler på området og fælles forslag til ændringer og markedsføring af økologi. 
 

Formidling og videndeling vedr. projektet 

- Afvikling af konferencen oplyste direkte konferencens 82 deltagere om mulighederne inden for økologisk biavl 
og principperne inden for økologi. Både før og efter skabte konferencen omtale i såvel interne som eksterne 
medier. 

- På baggrund af konferencen blev udgivet temahæftet ”Muligheder for at etablere økologisk biavl i Danmark” i et 
oplag på 6500 eksemplarer. Temahæftet er udsendt til alle medlemmer af Danmarks Biavlerforening og andre 
interessenter. Hæftet beskriver konkret hvordan den enkelte biavler kan komme i gang med at drive økologisk 
biavl i Danmark, samt principperne for økologi. 

 

Note 56. Muld, mad og mening. 
Tilskudsmodtager: Kalø Økologisk Landbrugsskole 
Hovedformål: Afsætningsfremme 
Projektets formål og indhold: 
Projektets formål var at skabe en afsætningskanal af lokale økologiske varer, produceret af eleverne på Kalø Økologisk 
Landbrugsskole. Varerne bliver solgt i supermarkedet SuperBest i Rønde. De varer, som er tænkt ind i projektet for 
2014, er grøntsager og grisekød fra bevaringsværdige racer. 
 

Projektets aktiviteter 

Arbejdspakke 1: Produktion, dokumentering og afsætning af grøntsager (marts – november 2014) 

- Etablering af et fødevaregodkendt sorterings- og pakke-areal  
- Udarbejdning af en film som følger produktionen  
- Fremstilling af reklamemateriale og trykning af etiketter og emballage 
- Levering 2 gange ugentligt i september-oktober  
- Organisering og afholdelse af Farmers’ Marked i Rønde, den første Maj og i Økougen. 

Arbejdspakke 2: Produktion, dokumentering og afsætning af grisekød (marts-december 2014) 

- Etablering af samarbejde med Slagter Kruse og SuperBest i forhold til håndtering af grisene, partering, 
transport, osv.  

- Dokumentering af grisenes livshistorie med billeder og en film fra farring til finpartering 
- Fremstilling af reklamemateriale og trykning af etiketter og emballage  

Arbejdspakke 3: Projektledelse og projekt administration. (marts – december 2014) 

- Budgetstyring og administration 
- Evaluere forløbet og afrapporterer 

 

Projektets resultater  
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- Etablering af et grøntsags rum på Kalø til rensning og pakning 
- Produktion, pakning og salg af 645 stk. grøntager, hovedsagelig salat i september-oktober 2014.  
- Produktion og salg af 10 grise (gamle husdyrracer) i december 2014.  
- Salg af grøntsager fra elever fra Kalø Økologisk Landbrugsskole på torvet i Rønde i Økougen.  
- Produktionen af 2 små film, som blev brugt til markedsføring i SuperBest Rønde og på diverse hjemmesider og 

Facebook sider. De fortæller om økologi, dyrevelfærd og lokal produktion og kan også bruges til markedsføring i 
de næste år.  

- Omtale af projektet på diverse hjemmesider og et TV-klip.  
 

Forventede effekter 

- Det forventes, at de gode faciliteter og det etablerede netværk med SuperBest, kan gøre det muligt at fortsætte 
med lokalt salg fra landbrugsskolen i de næste år, og om muligt udvides til andre produkter.  

o Dermed får unge fremtidige økologer uddannet på Kalø erfaring og læring i at forberede grøntsager til 
salg. De får en god forståelse for forbrugernes og detailmarkedets krav og forventninger. De lærer at 
fortælle produktets historie og at formidle om økologi.  

- Viden om økologi, dyrkningsmetoder, pasning af dyr og gamle husdyrracer bliver spredt ud til lokale forbrugere. 
Denne viden bliver også spredt til andre mulige interesserede via skolens website.  
 

Formidling og videndeling vedr. projektet 

- De to film om grøntsagerne og svineproduktion blev vist på kunde TV i SuperBest i de uger, hvor varerne var til 
salg. Filmene er delt på Facebook og YouTube på både SuperBest Rønde og Kalø Økologisk Landbrugsskole 
sider.  

o https://www.youtube.com/watch?v=QgcYVpZxRq4 afspillet 3545 gange på Kaløs Facebook side 
(25/02/2015) 

o https://www.youtube.com/watch?v=mvsQFefDQhA afspillet 348 gange på YouTube (25/02/2015)  
- TV2 Østjylland har lavet en reportage, hvor projektet blev omtalt: http://www.tv2oj.dk/artikel/225859  

   

Note 57. Lokal økologisk fødevareforsyning i et forstadsområde - Høje-Taastrup og omegn. 
Tilskudsmodtager: Hedehusene/Høje Taastrup økologiske Fødevarefællesskab 
Hovedformål: Afsætningsfremme 
Projektets formål og indhold: 
Projektet formål var at sikre tættere sammenhæng mellem økologiske fødevareproducenter og forbrugere i Høje-
Taastrup og omegn.  
 

Projektets aktiviteter 

- Fremstød for Høje-Taastrup Økologiske Fødevarefællesskab på markeder, avisomtale, møder, hjemmeside 
målrettet fremstød mod virksomheder. 

- Kortlægning af eksisterende økologiske fødevareproducenter 
- Rapport ”Hvad blev der af vestegnens fødevareproducenter” 
- Afholdelse af seminar den  24.9. ”hvad blev der af vestegnens fødevareproducenter”. 25 deltagere. 
- Inspirations-bustur til Præstø Madmarked den 1. 11. (12 deltagere) 
- Rapport: ”Hvem er de potentielle fødevareproducenter 2015 på vestegnen” 
- Workshop 14.1. 2015: producenter og aftagere – hvordan hjælpes vi? (18 deltagere) 

 

Projektets resultater  

- Økonetværk Vestegnen: der er etableret et stærkt netværk af producenter og forbrugere på Vestegnen (primært 
Høje-Taastrup og Ishøj) .  

- der er truffet konkrete aftaler om produktion af diverse fødevarer til salg i 2015.  
- der er truffet aftaler om fremstød for salg og fremme af økologiske fødevarer og fødevarer der er under 

omlægning. Det sker i form af Økologisk Høstmarked, Kartoffelfestival for lokale fødevarer på Vestegnen, 
fremstød på Taastrup Farmers Market og Hedemarkedet i Hedehusene. 

- der etableres en kalender for Økonetværk Vestegnen med outlet muligheder i form af boder, kampagner og 
lignende hos hinanden og på div markeder.  
 

Forventede effekter 

- At medlemsandelen i Fødevarefællesskabet øges fra 30 til 80 inden udgangen af 2015 alene begrundet i at der 
nu for alvor kommer afsætning af lokale fødevarer.  
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- At produktionen af lokale fødevarer forøges med 50 % begrundet i de nye producenter der er kommet til, de 
styrkede netværk, den større opmærksomhed og ved at SuperBrugsen, Hedehusene for alvor rykker med 
fremstød. 

- Vi har en forventning om skabelse af 2-3 nye lokale arbejdspladser som indirekte afledning af det øgede lokale 
fødevarefokus – primært i form af øget producenttilgang.  

- En Øko-gårdbutik i Taastrup- Ishøj området med forkærlighed for lokale varer (evt. et koncept) er stadig højt på 
ønskelisten. 

- 4 ejendomme er pr. 1.1. 2015 gået i gang med at omlægge til økologi (3 x grøntsager og 1 væksthus) 17.5 ha. 
- I samarbejde med turistforeningerne, lokale producenter og aftagere ønsker vi at undersøge mulighederne for 

at etablere en øko turistrute på Vestegnen for især Københavnske weekend-turister 
 

Formidling og videndeling vedr. projektet 

- Projektet for øget lokal fødevareproduktion er kommet godt i vej med bevillingen fra Økologifonden for 2014.  
- I årets løb er udarbejdet tre rapporter: ”Eksisterende kendte økologiske fødevareproducenter”, ”Hvad blev der af 

vestegnens fødevareproducenter?” og ”Vestegnens potentielle fødevareproducenter 2015” Disse er alle tre 
tilgængelige via Miljø- og EnergiCentrets hjemmeside.  

- Der har i årets løb været en række omtaler af initiativet i den lokale presse ligesom initiativerne er fremgået af 
MECs hjemmeside (www.mec-ht.dk). Denne informering vil fortsætte i årene fremover baseret på konkrete 
tiltag.  

 

Note 58. Økologisk studekød direkte fra Thy Nationalpark. Udvikling af et afsætningskoncept. 
Tilskudsmodtager: Landbo Thy 
Hovedformål: Forskning og forsøg 
Projektets formål og indhold: 
Projektets formål var at udvikle et afsætningskoncept for økologiske stude fra Thy Nationalpark, som skal sikre, at den 
ekstensive studeproduktion bliver en attraktiv økologisk produktion. Herunder  afprøvning af metoder til håndtering og 
forarbejdning af kødet, afdækning af muligheder for distribution, opskæringssamarbejde og afsætningsfremme 
 

Projektets aktiviteter 

Arbejdspakke 1: Afprøvning af forskellige racers kød og metoder til håndtering og forarbejdning af kødet efter slagtning:  

- Slagtning og modning af stude hos Silkeborgslagteren samt Slagter Thøgersen, Hvidbjerg, Mors  
- Færdig modning og forarbejdning hos Slagteren på Møllevej, Thisted og Henny Mortensen, Stenbjerg Kro samt 

Food Lab, København     
- Gennemgang af klassificeringer af stude af racen HF samt krydsninger 
- Prøvesmagning af forskellige udskæringer af studekødet sammen med pressen (Radio Midt-Vest samt Thisted 

Dagblad).   

Arbejdspakke 2 og 3: Distributions og opskæringssamarbejde med COOP og andre interessenter samt 
afsætningsfremme med 3 daglig brugser 

- Silkeborgslagteren, ved Ken Pedersen samt Slagter Thøgersen, Hvidbjerg Mors samt Slagteren på Møllevej, 
Thisted 

- Kontakt til Brugserne i Thisted og Hundborg, samarbejdet begrænses af gældende regler på fødevareområdet i 
COOP. 

- Ekstern konsulent, Gustav Bock, Seges, kontakt til Peter V. Christiansen, Jesper K Andersen, Kædeledelsen i 
DagliBrugsen COOP samt Sanne Olesen, Food manager i COOP 

- Arbejdspakke 4: Formidling og projektledelse 
- Kontant til pressen – omtale og artikler Radio Midt Vest, P4, Thisted Dagblad, Landbrug Nord, Effektivt 

Landbrug, Nyt fra LandboThy samt projektet omtalt på hjemmeside 
- Oplæg ved Brunch for økobønder i LandboThy samt omtale ved Årsmøde i LandboThy  
- Aftaler om oplæg for 2 naturplejenetværk i henholdsvis marts og april 2015  
- Økonomi i studeproduktionen ved beregning af DB i studeproduktion hos styregruppemedlem Jens Chr. 

Sørensen 
 

Projektets resultater  

- Projektet har godtgjort, at det er muligt, at modne og tilberede studekød fra økologiske HF stude til 
spiseværdige produkter. Studekød direkte fra NP Thy og lign. områder vil skulle sælges med vejledning/opskrift 
til den almindelige forbruger, da forkert tilberedning vil give en mindre god spiseoplevelse   

- Studekødet er magert og mørkt (vildtagtigt) og tiltaler ikke umiddelbart professionelle slagtere, hvilket gør det 
vanskeligt at få dem til at indgå i et samarbejde omkring afsætning. 
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- Projektet har vist, at stude af malkerace er gode naturplejere, men der er udfordringer med 
førstegangsgræssende dyr og dyrene kan med fordel blive et år ældre inden de skal slagtes 
(afgræsningseffektivitet samt slagtekvalitet)  

- Projektet har vist, at det er vanskeligt at få ændret kødbranchens krav om et bestemt antal dyr til levering, hver 
uge, af en bestemt kvalitet. Det er desuden vanskeligt, at få producenterne til at vælge ”det sikre”, 
andelsselvskabet, fra. Der er p.t. ingen i branchen, der kan matche DC’s økotillæg. 

- Regler i COOP betyder p.t., at der ikke kan afsættes lokalt studekød i Coops butikker. 
- Projektet har vist, at det er endog meget vanskeligt, at få rentabilitet i studeproduktion.    
- Projektet har haft stor bevågenhed, især i lokale og regionale medier.  

 

Forventede effekter    

- Det er forventningen, at de erfaringer, vi kan videregive fra projektets vurderinger af blandt andet  økonomien i 
studeproduktionen, vil øge fokus på at få udført de nødvendige beregninger, hos nuværende og kommende 
naturplejere samt en evt. tilretning af produktionen 

- Projektets erfaringer vil kunne få indflydelse på strategien omkring naturplejen, valg af dyretype, race, produkt 
m.v. 

- Det er en forventning at projektet kan inspirere til, at arbejde videre med udviklingen af afsætningen og, at der 
på sigt vil være en stigende afsætning, lokalt, af studekød fra NPThy, primært fra dyr, der har afgræsset en 
sæson mere, eller af anden race.   

 

Formidling og videndeling vedr. projektet 

- Økologisk studekød fra Nationalpark Thy -LandboThy har fået støtte til projekt fra Fonden for økologisk 
landbrug, nyhedsmail – hjemmeside den 21. maj 

- Økologisk studekød direkte fra Nationalpark Thy - udvikling af et afsætningskoncept, nyhedsmail, juni 2014  
- 11. oktober Artikel i Effektivt Landbrug   
- 17. oktober omtale Radio Midt Vest om morgenen 
- 17. oktober Radio Midt Vest interview med producent Jens Chr. Sørensen 
- Oktober 2014 Nyt fra LandboThy (medlemsblad) artikel 
- 28. oktober artikel i Landbrug Nord 
- 14. november oplæg om projektet ved Brunch for økobønder 
- Den 8. december Radio Midt Vest om arr. på Stenbjerg Kro med interview 
- Den 9. december, ”Den der steger med stude”, artikel i Thisted Dagblad 
- December 2014, Smagfuldt studekød på Stenbjerg Kro, artikel til nyhedsmail 
- Artikel til Smagen af Nordjylland, aftalt aflevering, januar 2015 
- Aftalt oplæg for 2 naturplejenetværk i marts og april 2015 

 

Note 59. Andelslam - et koncept for salg af Velfærdsdelikatesse gotlam. 
Tilskudsmodtager: Producentsammenslutningen Velfærdsdelikatesser ProVeldi v. Lisbeth Færch Gjerulff 
Hovedformål: Afsætningsfremme 
Projektets formål og indhold: 
Projektets formål var at øge loyaliteten mellem kunde og producent ved dels at sælge lam på andelsbasis, hvortil der 
knyttes lokale oplevelser og aktiviteter på gården, dels at videreudvikle på produktet ’et halvt lam’ med forarbejdede 
convenience-produkter for at sikre, at hele lammet bruges. På den måde bliver dansk lam nemmere tilgængeligt for bl.a. 
travle børnefamilier. Lokale aktiviteter kan omfatte deltagelse i åbent hus-dage med aktiviteter som: Læmninger og 
udvælgelse af eget andelslam, sætte får og lam på græs, vejning af lam, klipning af får, pelsmønstring og grillaften med 
udvikling af nye produkter. 
 

Projektets aktiviteter 

Arbejdspakke 1 Udvikling af koncept for Andelslam. 

- Der har været afhold 3 arbejdsgruppemøder hvor 7-8 slagtere og fåreavlere har deltaget. Der har været skåret 
lam op og diskuteret udskæringer og opskrifter. Der er udviklet et koncept for Andelsfår. Konceptet er beskrevet 
i ”Drejebog for konceptet Andelsfår”. Folderen er trykt i 2000 eksemplarer  

Arbejdspakke 2 Workshop og udvikling af idékatalog til opskæringer og opskrifter. 

- Som opstart på projektet blev der afholdt en workshop med ca. 15 deltagere. Der var indlæg fra forsker, 
dyrlæge og slagter. Workshoppen blev faciliteret af konsulent fra Dyrenes Beskyttelse. Workshoppens resultat 
dannede grundlag for de efterfølgende 3 arbejdsgruppemøder.  Der blev udarbejdet et Idékatalog for opskæring 
og tilberedning af lammekød. Der blev brugt eksterne konsulenter til det faglige indhold vedr. slagtning, 
modning, opskæring og foto af slagtekrop samt grafisk opsætning af folderen.  Folderen er trykt i 8000 
eksemplarer. 
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Arbejdspakke 3 Styregruppe og administration 

- Der blev afholdt 2 styregruppemøder med 5 deltagere. Lisbeth Færch Gjerulff har i samarbejde med Pernille 
Plantener (BusinessByHeart og repræsentant for Dyrenes Beskyttelse) stået for koordinering af aktiviteterne i 
projektet. Lisbeth Færch Gjerulff har stået for administrationen. 
 

Projektets resultater  

- Der blev udviklet et koncept for Andelsfår, som blev beskrevet i folderen ”Drejebog for konceptet Andelsfår”. 
Dernæst blev der slagtet et gotlænderlam. Ud fra dette lam blev der udviklet 3 forskellige opskæringer. Der blev 
udvalgt og beskrevet 8 forskellige opskrifter på lammekød. Der var fokus på de udskæringer der er svære at 
anvende. De to foldere blev trykt i henholdsvis 2000 og 8000 eksemplarer og blev uddelt til arbejdsgruppens 
deltagere samt til Dyrenes Beskyttelse, Slagteriskolen, Økologisk Landsforening, Økologisk Rådgivning, 
Danske Slagtemestre, Dansk Fåreavl og Gotlænderforeningen. Yderligere vil folderen komme til at ligge på 
diverse hjemmesider. 

- Projektet opnåede resultat er, at 7 fåreavlere ønsker at implementere det nye koncept i løbet af foråret 2015. 
Andelsfår konceptet bliver modtaget meget positivt både af forbrugere og af fåreavlere. Der er allerede 
potentielle andelshavere på venteliste. Der ligger nu et koncept der umiddelbart kan implementeres på hver 
enkelt gård og derved være med til at øge interessen for økologisk lammeproduktion. 
 

Forventede effekter 

- At ved udgangen af 2015 har 15 fåreavlere tilsluttet sig konceptet.  
- At der etableres en hjemmeside Andelsfaar.dk hvor kommende andelshavere og fåreavlere kan læse om 

konceptet og finde råd og vejledning. 
- At der ved årets udgang er etableret 40 andele hos 10 fåreavlere.  
- At Konceptet Andelsfår vil blive præsenteret for 90.000 gæster på Roskilde Dyrskue 2015. 
- At konceptet bevirker at flere fåreavlere lukker dørene op for deres gårde og gør det muligt for forbrugerne at få 

et indblik i en økologisk lammeproduktion. 
- At flere forbrugere vil købe lam direkte fra fåreavleren. 

 

Formidling og videndeling vedr. projektet 

- Der er blevet trykt artikler om projektet i Landbrugsnyt, Nordvestnyt, Fødevaremagasinet, Gotlænderbladet.  
Projektet har været omtalt på facebooksiden – Velfærdsdelikatesser.  

- Der er sat annonce i Landbrugsnyt, Gotlænderbladet, Fødevaremagasinet, Økologi og Erhverv. 
- Projekt blev formidlet gennem hjemmesiden www.okologiskandelslam.dk. Konceptet vil fremover blive formidlet 

gennem hjemmesiden www.andelsfaar.dk. 
- De to foldere er blevet uddelt til følgende: 
- Dyrenes Beskyttelse, Slagteriskolen, Økologisk Landsforening, Økologisk Rådgivning, Danske Slagtemestre, 

Dansk Fåreavl og Gotlænderforeningen. Fonden for Økologisk Jordbrug. 
- Projektet og konceptet vil blive synliggjort gennem artikler i Gotlænderbladet, Dyrevennen, De lokale 

landbrugsaviser, Økologi og Erhverv. 

 

Note 60. Økologiske og gastronomisk ambassadør for biodiversitet og lokale råvarer. 
Tilskudsmodtager: MULD ApS 
Hovedformål: Afsætningsfremme 
Projektets formål og indhold: 
Projektets formål var at udvikle speciallandbruget ‘Muld’, til at blive økologisk ambassadør for den dyrkede biodiversitet 
og lokale fødevarer, således at ‘Muld’ både kan tilbyde kurser og aktiviteter med udgangspunkt i gårdens og områdets 
produktion og inspirere til lignende aktiviteter i andre områder af landet. 
 

Projektets aktiviteter 

- 20.3. Mere liv i haven festival, Hvalsø. Muld havde en stand og fortalte bl.a. om projektet og delte frø ud.  
- 16.5. Spiselig biodiversitetsdag. En dag for alle interesserede med foredrag om Muld og om projektet, 

markvandring, såning af sjældne frø i potter til at tage med hjem og biodivers frokost. 38 deltagere 
- 3.6. Skolen Mir, Lyngby, på besøg. En klasse fra specialskolen Mir hørte bl.a. om projektet og såede deres 

egen lille spiselige biodiverse ’skolehave’ til at tage med hjem til skolegården. 12 deltagere 
- 4.6. Suhrs Madakademi på besøg til foredrag, markarbejde og biodivers frokost. 30 deltagere 
- 16.8. Spiselig biodiversitetsdag. En dag for alle interesserede med introduktion til Muld og projektet, foredrag af 

biolog Niels Olaf Crossland, markvandring, frøhøst og frøkursus samt biodivers frokost. 30 deltagere 
- 22.8. Avler og fødevareproducent workshop. Muld afholdt i samarbejde med Foreningen Frøsamlerne en 

workshop om bevaring og udbredelse af sjældne og gamle sorter. Se invitation (bilag 1) og deltagerliste (bilag 
2). 
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- 28.8. Høstmarked i Kbhs Madhus, Muld havde en stand, og fortalte om projektet og uddelte smagsprøver på tre 
sorter af bredbladet persille og te af moldavisk dragehoved. Ca. 950 besøgende på markedet. 

- 2.9. Ernæringsbachelor i ernæring og sundhed, Metropol på besøg til foredrag, markarbejde og biodivers 
frokost. 21 deltagere. 

o Spiselig biodiversitetsdag. En dag for alle interesserede med introduktion til Muld og projektet, foredrag 
af ph.d. studerende Rikke Thomle Andersen, markvandring, frøsnak samt biodivers frokost. 23 
deltagere. 

- 22.11. Haveambassadørkursus, Praktisk Økologi. Foredrag om Muld og projektet. 
 

Projektets resultater  

- Projektet har resulteret i udbredelse af budskaberne om kvaliteterne i lokale råvarer og sortsmangfoldighed. 
Både blandt private forbrugere, haveejere, unge på fødevareuddannelser m.m. 

- Vi har ikke nået at holde de planlagte workshops for kokke og kokkeelever, hvorfor vi har fået lov at forlænge 
projektet til den 26. juni 2015. 

Projektet har resulteret i et godt fundament for Mulds videre arbejde med og kommunikation af dette område. 
 

Forventede effekter 

- Vi forventer at nogle af deltagerne i vores biodiversitetsdage vil dyrke flere forskellige sorter selv, skaffe sjældne 
sorter, og forsøge at redde arvesorter, hvis de støder på dem i egne eller bekendtes familier. 

- Vi forventer at nogle af deltagerne vil efterspørge større sortsudbud og flere lokale varer i detailhandelen. 
- Vi forventer at nogle af vores besøgende vil være mere åbne overfor afgrøder de ikke kendte før, og have lyst til 

at prøve at tilberede dem derhjemme eller på deres arbejde hvis de arbejder professionelt med madlavning. 
- Hvad Muld angår, forventer vi, at mange flere vil forbinde Muld med en stor bredde af kendte og mindre kendte 

spiselige sorter. Med holdninger til den spiselige kulturarv, økologi, nærhed og fødevarekvalitet. 
 

Formidling og videndeling vedr. projektet 

- Vi har formidlet projektet ved alle 10 nævnte arrangementer, samt ved diverse andre lejligheder, hvor vi er 
blevet bedt om at fortælle om Muld. 

- Vores hjemmeside åbner med en introduktion til projektet. 
- Vi har planer om at skrive en artikel om projektet og med biodiverse opskrifter til Praktisk Økologis blad.  
- Muld sender månedlige nyhedsbreve ud til op mod 500 modtagere, og projektet har været nævnt i flere 

nyhedsbreve det forgangne år. 

Projektet er ansøgt genbevilget, hvilket er blevet imødekommet af Fonden primo 2015. 
 

Note 61. Eat Your City - konference om den spiselige by 
Tilskudsmodtager: Miljøpunkt Amager 
Hovedformål: Afsætningsfremme 
Projektets formål og indhold:  
Projektet er ikke omfattet af statsstøttereglerne, da det vurderes, at det ikke har markedsmæssige konsekvenser og 
derfor ikke påvirker konkurrenceforholdene. 

 
Projekts formål var at afholde konferencen Eat Your City – konference om den spiselige by. 
Miljøpunkt Amager og Sundholmskvarterets Områdeløft vil med konferencen Eat Your City afholde en international 
konference om, hvordan den moderne storby kan åbnes for grønne projekter, hvor byens borgere deltager aktivt i 
etablering og udvikling af storbyens grønne områder. Konferencens formål er at støtte op om etableringen og udviklingen 
af byhaver, samt af fremme nye innovative projekter med store og små bylandbrug.  
 

Projektets aktiviteter 

I dagene fra d. 18. til den 20. september afholdt Miljøpunkt Amager og Sundholmskvarterets Områdeløft Konferencen 
Eat Your city i KBH-projects lokaler på Enghavevej i København. 

I form af foredrag, workshops og ekskursioner ud i byen bød konferencen på inspiration til arbejdet med den spiselige by. 
Der blev på konferencen særligt fokuseret på emnerne Byhaver og Bylandbrug, Skolehaver og Byhaver som social 
sammenhængskraft.  
 

Projektets resultater  

Ved konferencen deltog lidt over 200 personer fra både ind- og udland. Der var deltagere fra både Danmark, Norge, 
Sverige, Finland, Island, Tyskland, Holland, Italien, Portugal, Storbritannien, New Zealand, Massachusetts (USA) og 
Hong Kong. Deltagerne havde en bred baggrund for deres engagement i den spiselige by. Der var studerende, lektorer 
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og miljømedarbejdere fra blandt andet Københavns kommunes forvaltning, Områdeløft og den Boligsociale Helhedsplan. 
Derudover var der mange engagerede deltagere fra forskellige organisationer og frivilligt aktive fra byens grønne 
initiativer.  

Konferencen viste at den spiselige by rummer et utal af forskellige muligheder for aktiviteter. Arbejdet med den spiselige 
by er ikke noget der kun foregår lokalt i København, det sker alle steder i verden. Folk har dog et meget forskelligt 
udgangspunkt for deres arbejde og engagement. Med tilbud om at blive inspireret til det videre arbejde med den 
spiselige by, blev der budt på inspiration fra bl.a. Oslo, Rotterdam, Hong Kong og København. 
 

Midler fra Fonden til Økologisk Landbrug har i særlig grad været målrettet foredrag og workshops om: 

- MAJOBO (Oslo, Norge) 

MAJOBO er en forkortelse af ”mad og jord hvor du bor”, og er en national netværksorganisation fra Norge. De arbejder 
for at sprede idéer, information, viden og entusiasme for Urban Farming og økologisk lokalproduceret mad. Daglig leder 
af MAJOBO Helene Gallis præsenterede en række af de pilotprojekter som MAJOBO har arbejdet med i Oslo. Hun 
fortalte om historierne bag projekterne, organisationens strategier samt erfaringer fra samarbejde med stat og 
kommuner, med henblik på at skabe urbane landbrug og dyrke økologisk. En vigtigt pointe for deres arbejde er at skabe 
fokus på, at arbejdet med at urban farming er mere end blot en trend, som hun selv udtrykte det i oplægget ”this a game 
changer, it is not just fucking nice”. 

- Taglandbruget DakAkker (Rotterdam, Holland) 

For at give inspiration til igangsætning af bylandbrug og taghaver gav Wouter Bauman et indblik i en række af de 
aktiviteter der foregår hos DakAkker. DakAkker er det første og største taglandbrug i Europa, det er et bylandbrug 
placeret på taget af en syvetages bygning i Rotterdam. I sit oplæg kom Wouter Bauman ind på arbejdet med marketing, 
samarbejdet med frivillige, vedligeholdelsen, dyrkning og afsætning af forskellige afgrøder på taget. Afsætningen af 
produkterne fra DakAkker foregår på flere måder. Honning, grøntsager og lignende sælges både direkte fra taget, men 
der er også salg ved lokale madmarkeder i byen.  De spiselige blomster er en specialafgrøde, som et lokalt landbrug kan 
tilbyde i modsætning til supermarkeder og lignende. Da spiselige blomster har en meget kort holdbarhed, skal 
blomsterne afsættes umiddelbart efter at de er høstet. På DakAkker har løst dette ved at indgå aftaler med lokale 
restauranter og catering firmaer der ligger i gå afstand til tagbruget. På den måde sikrer de sig købere til blomsterne, der 
er i stand til at aftage når blomsterne kan høstes. 

- Bylandbrug i Hong Kong - Design, social innovation, og dyrkning af fødevarer  

Thomas Chung, lektor ved Skolen for Arkitektur, på det kinesiske universitet i Hong Kong, holdt et meget rigt illustreret 
oplæg om urban farming i Hong Kong. I den tætbeboede metropol, har en bred vifte af urbane landbrugsinitiativer de 
seneste år sat sine rødder i mange forskellige typer af områder. Som i andre storbyer verden over, bliver denne trend, 
med dyrkning af spiselige planter i bebyggede områder, ofte startet som en mindre lokal aktivitet på ledige byarealer eller 
i forladte byrum, snarere end som et landbrug på industriel skala. Disse første initiativer spænder fra økologiske- og 
fritidslandsbrug i de perifere byområder, til kunstnerdrevet agro-aktivisme, til nye virksomheders tag-platforme, til 
omdannede industribygninger, til intensiv hi-tech fødevareproduktion, og til dyrkning som fællesskabsgivende rum i 
nærmiljøer. 

- Fællesskab om lokale fødevarer (København) 

Ved en Workshop faciliteret af frivillige fra Københavns Fødevarefællesskab blev der sat fokus på hvordan Københavns 
Fødevarefællesskab tilbyder økologiske, lokalt producerede fødevarer i et sæsonbaseret udbud. Københavns 
Fødevarefællesskab er en medlemsejet og -drevet indkøbsforening, der startede med 1 person i 2007, og i dag er der 
3000 medlemmer. Fødevarefællesskaber er organiseret i teams lokalt i hver af de 11 afdelinger der er i København. En 
af de specielle ting ved fødevarefællesskabet er at kunderne både er medlemmer, medarbejdere og medejere. I 
Københavns fødevarefælleskab er det ikke kun fødevarerne der er vigtige, det er i høj grad også fællesskabet omkring 
der er vigtigt. Med workshoppen blev der sat fokus på hvordan man kan fremme lokalt engagement. Dette skete gennem 
oplæg, samtale og dialog, hvor der blev set på hvordan man kan skabe levedygtige arbejdende fællesskaber, der er med 
til at samle folk om lokale fødevarer. 

- Ekskursion til ØsterGRO (Østerbro, København) 

Dette forår blev der på toppen af et gammelt bil-auktionshus på Æbleøgade, etableret et 600m2 stort bylandbrug der har 
fået navnet ØsterGRO. På konferencen fik cirka 30 af konferencens deltagere mulighed for at komme op på taget og 
høre om arbejdet med at starte og drive et bylandbrug i København. Der blev vist og fortalt hvordan der dyrkes 
grøntsager, passes bier og høns på toppen af København. Ekskursionen var med til at give et indblik i hvordan opstarten 
af tagfarmen har været, samt nogle af de udfordringer der har været med praktikaliteter. 

ØsterGRO er et nystartet sted og er stadig i gang med at udvikle idéerne for hvordan stedet skal fungere. En af de planer 
der er i støbeskeen er blandt andet at starte samarbejde op med peri-urbane landmænd. Med et sådan samarbejde vil 
man kunne tilbyde et mere ”sammenhængende produkt” til forventede kommende aftagere. Som en del af aktiviteterne 
på ØsterGRO, arrangerer de workshops, middage og andre arrangementer. Disse aktiviteter skal være med til forbinde 
byboere til deres fødevarer og genfinde viden om hvordan vi producerer vores fødevarer, samtidig er aktiviteterne med til 
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at støtte op om Tagfarmens økonomi. 
 

Forventede effekter 

- Miljøpunkt Amager vil med udgangspunkt i konferencen følge op på det videre arbejde med den spiselige by, og 
blandt andet gå i dialog med København Kommunes Teknik- og Miljøborgmester Morten Kabell og fortsætte 
arbejdet med at vejlede Københavns Kommune om hvordan rammerne for den spiselige by kan forbedres.  

- Med konferencen er der skabt nye faglige netværk og professionelle relationer mellem de lokale og nationale 
aktører indenfor byhaver, bylandbrug og andre initiativer indenfor den spiselige by.  

- Konferencen viste og formidlede med klar tydelighed hvordan de forskellige aktører på området i stigende grad 
professionaliseres og hvordan der kan skabes grundlag for at den lokale økologiske fødevareproduktion og 
relaterede aktiviteter kan etableres på økonomisk bæredygtig grundlag i byen.  
 

Formidling og videndeling vedr. projektet 

Konferencen og dens resultater er og bliver formidlet via Miljøpunkt Amagers kommunikationskanaler (hjemmeside, 
nyhedsbrev og Facebook) og via de samarbejdsnetværk Miljøpunkt Amager indgår i.  

Derudover blev der i forbindelse med afholdelse af konferencen gjort en særlig indsats for at fortælle historien om 
Københavns som verdens grønne by og hvordan etableringen af byhaver og bylandbrug spiller væsentlig rolle i den 
udvikling. Konferencen blev beskrevet og omtalt i bøde lokale og landsdækkende medier  

 

Note 62. Mælkeautomat til lokal afsætning af økologisk mælk. 
Tilskudsmodtager: Mannerup Møllegård 
Hovedformål: Afsætningsfremme 
Projektets formål og indhold: 
Det var projektets formål, at gøre de muligt for forbrugerne at komme direkte ud til landmanden og købe mælk, uden at 
mælken først har været på et mejeri. Men sådan at vi samtidig overholder verterinær-reglerne om, at mælken skal være 
pasteuriseret inden vi sælger mælken. 
 

Projektets aktiviteter 

Der er indkøbt udstyr til pasterurisering af mælk, samt udstyr, der gør at forbrugerne selv kan tappe mælken fra en 
automat. Derudover er der indrettet rum både til pasteurisering og tapning af mælken, som overholder 
fødevaremyndighedernes krav til sådanne rum. 
  

Projektets resultater: 

Salget af mælk startede d. 21-09-2014 og har været stigende siden, og ligger nu på ca. 250 liter om ugen (der er åbent 4 
dage om ugen). En af sidegevinsterne ved projektet er, at antallet af gårdbesøg på gården er steget væsentligt. Der er 
mange forbruger, der benytter lejligheden til at se, hvordan køerne bliver malket, og hvordan de er opstaldet.  
 

Forventede effekter 

De forventede effekter vil være, at mange flere forbrugere får kendskab til, og mulighed for, at komme ud og opleve, 
hvordan frisk mælk smager, samt se, hvordan den bliver produceret. Det er også forventningen, at salget af mælk og 
antallet af besøgende på gården vil øges væsentligt i de kommende år. 
 

Formidling og videndeling vedr. projektet 

Der har været en del pressedækning omkring projektet; både i lokale medier, aviser og TV2 Lorry, samt en del 
landsdækkende artikler i fagblade. Og så er vi altid åbne for henvendelser fra alle, der kunne have interesse i projektet.  
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Note 63. Lokalmad i offentlig bespisning på regionalt plan. 
Tilskudsmodtager: Smag på Nordsjælland 
Hovedformål: Afsætningsfremme 
Projektets formål og indhold: 
Projektets formål var afsætningsfremme gennem udvikling af nye koncepter for lokale økologiske fødevareoplevelser i 
den offentlige bespisning på regionalt plan i Nordsjælland 
 

Projektets aktiviteter 

Projektet arbejdede med at skabe relationer mellem lokale småskalaproducenter og storkøkkener parallelt med at vi 
forsøgte at skabe modeller for madoplevelser knyttet til sæsonen og lokal oprindelse. På det praktiske plan var der fokus 
på forsyningssikkerhed, pris, logiske , uden om SKI-aftaler (storkøkkener kan indkøbe op til 20 pct. uden om SKI) – altså 
direkte leverance mellem lokale producenter og storkøkkener. På det lokalpolitiske plan arbejdede vi på at skabe dialog 
med borgmestre for at tydeliggøre potentialet i erhvervsudvikling og jobskabelsen ved at hjemtage produktion og 
forarbejdning af fødevarer til den offentlige bespisning 

Arbejdspakker 

1. Udarbejdelse af detaljeret drejebog og aktionsplan for projektet. Research og syntese af erfaringer fra andre 
projekter 

2. Identifikation af lokale ildsjæle i den offentlige bespisning og blandt de økologiske producenter og 
storkøkkenledere og lokale ildsjæle 

3. Dialogmøder med Lejre og Gribskov kommuner. Dialog møder med Storkøkkener i Hillerød og Gribskov 
Kommuner. Telefonmøder med Københavns Madhus, Madkulturen, Bornholms Projekt, Landbrug & Fødevarer 

4. Idékatalog udarbejdet 
5. Folkemøde i forbindelse med Smag på Nordsjællands Høstfestival 2014 på Esrum Kloster & Møllegård den 23. 

august 2014. Borgmestre, ledere af storkøkkener, fødevareproducenter og lokale ildsjæle deltog i mødet 
6. Konceptbeskrivelse – arbejdsmøde hos ”Mad til hver dag” og lokale fødevareproducenter hvor man aftalte 

modeller for at bruge lokale råvarer, hvor det var muligt 
7. Offentlig formidling, omtale i lokalpresse foregik især i forbindelse med Folkemødet på Esrum Kloster, 

Facebook, blog på SpNs hjemmeside.  
 

Projektets resultater 

Projektet har taget initiativ til at lokal og økologisk mad i den offentlige bespisning skal nytænkes. Det skal handle om 
mere end råvarer, næring og SKI aftaler. Det skal handle om: 1) madoplevelse, læring, minder, madkultur, livskvalitet, 
friskhed af råvaren. 2) Bevare fødevareproduktion og lokale arbejdspladser i landzone Nordsjælland. 3) Bæredygtighed 
(resilience/robusthed i fødevareleverancer). 4) Det offentlige forbrug skal være lokomotiv for lokalt og økologisk. Disse 
tanker er udmøntet i konkrete aktiviteter følgende steder: 

- Lokalpolitisk har projektet bidraget til at skabe dialog og debat om lokal fødevareproduktion i Nordsjælland, som 
en aktiv del af erhvervsudviklingen og jobskabelse i nærområdet.  

- Projektet har skabt relationer mellem storkøkkenledere og lokale fødevareproducenter 
- Indgået aftaler om levering af lokale fødevarer i sæsonen (nyopgravede kartofler, jordbær), lokalproduceret kød 

og mælkeprodukter inden for de 20 % som kan ligge uden for SKI rammen. 
- Udviklet modeller for fremtidigt samarbejde mellem storkøkkener og lokale producenter 
- Der er sket en bevidstliggørelse hos lokalpolitikere, storkøkkener og deres personale i mulighederne for at 

bruge flere lokale fødevarer. 
 

Forventede effekter 

Projektet har bidraget til at vi i 2015-2016 vil se større leverancer fra lokale fødevarer til storkøkkener i området. Smag 
på Nordsjælland vil i 2015 organisere dialogmøder mellem producenter og resterende køkkener i Nordsjællands 
området. 

Jobskabelse, dels hos primærproducenter, men også i storkøkkener, der hjemtager mere af forarbejdningen af 
fødevarer. Dvs. køber lokale uforarbejdede råvarer i stedet for halvfabrikata fra fødevareindustrien – det giver jobs til 
ufaglærte i storkøkkener.  

Det er med til at give madoplevelser på plejehjem at maden er fra lokale producenter of friskt i sæsonen. Der bliver 
knyttet storytelling til maden.  
 

Formidling og videndeling vedr. projektet 

- Folkemøde, Esrum Kloster, d. 23.08.2014, hvor lokal mad i offentlig bespisning blev debatteret mellem 
lokalpolitikere, storkøkkenledere og ildsjæle 

- Omtale i lokalpresse 
- Omtale på Smag på Nordsjællands hjemmeside/blog og Facebook 
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Note 64. Leveringsordninger - afsætninger af økologisk kvalitetskød til medarbejdere på arbejdspladser. 
Tilskudsmodtager: Krogagergård 
Hovedformål: Afsætningsfremme 
Projektets formål og indhold: 
Projektets formål var at udvikler leveringsordninger for økologiske kødprodukter til medarbejdere på arbejdspladser og 
virksomheder i lokalområdet 
 

Projektets aktiviteter 

- Udvikle et it-baseret bestillings- og betalingssystem 
- Undersøge og finde egnet emballagetype til forskellige typer hjemtransport, fx bil, cykel, tog og bus 
- Arbejde med diverse former for pakker og udskæringer, pålæg osv., der egner sig til denne leveringsform 
- Anskaffe køle/fryseudstyr til udvalgte virksomheder som kødet leveres og opbevares i indtil hjemtransport 
- Øge kendskabet til Kroagergård og måden kødet fremstilles og forarbejdes på ved åbent-hus arrangementer 

 

Projektets resultater 

- Der er etableret et velfungerende it-baseret bestillings- og betalingssystem 
- Forskellige thermo-emballage er afprøvet og valgt, så det tilgodeser de forskelle typer af transportformer 
- Viden om økologi, produktionsform og opdræt af dyrene er formidlet, primært ved Åbent-hus arrangementer og 

trykte brochurer 
-  
- Der er opnået en mærkbar øget interesse mellem forbruger og producent 

 

Forventede effekter 

Projektet har været lidt længere undervejs end først antaget, bl.a. fordi nogle virksomheder er tilbageholdende med 
leveringsaftaler af denne art med en enkelt virksomhed, med mindre de har en klar grøn profil. Projektet fortsætter her i 
2015, hvor vi forventer det slår bedre igennem og øger afsætningen betydelig. Det kræver en del tilvænning at handle 
ind lokalt, men vi oplever, at det er trofaste kunder. Åbenhed og dialog er nøgleord i det videre arbejde 
 

Projektet er ansøgt genbevilling, hvilken er blevet imødekommet af Fonden primo 2015. 

 

Note 65. Produktion af økologiske danske figner i uopvarmet plasttur. 
Tilskudsmodtager: Westergaards Planteskole 
Hovedformål: Forskning og forsøg 
Projektets formål og indhold: 
Projektets formål var at skabe det vidensmæssige grundlag for en dyrkning og afsætning af dessert-figen i Danmark, 
optimere dyrkningsparametrene sortsvalg, voksemedier, vanding, samt temperatur og fugtighed i dyrknings- og post-
harvest situationer. Desuden ved vareprøver, at vurdere størrelsen af markedspotentialet for det færdige produkt. 
 

I projektets anden fase er følgende aktiviteter afsluttet: 

1. Fortsat udbygning af sortssamlingen, således at denne nu omfatter 24 sorter. 
2. Første indhøstning af frugter i kommercielle mængder 
3. Kontakt til 4 potentielle aftagere, samt indlevering af vareprøver 
4. Leveringsaftaler med 2 restauranter for resten af sæsonen 
5. Kvalitetsvurdering af første frugter høstet på planterne 

 

Projektets resultater 

Projektet har gennemført de ovenfor nævnte aktiviteter i projektperioden. Der er truffet aftale om levering med 
restauranterne Rudolf Mathis i Kerteminde, samt Restaurant Lieffroy i Nyborg. Der er ligeledes forgået et 
udviklingsarbejde på forarbejdning af de friske frugter til bl.a. Marmelade og Chutney, idet det forudsiges at frugten 
fremover kommer i samlede perioder hvor forsyningerne kan være rigelige. Der arbejdes på beskrivelse af de forskellige 
sorter, samt deres muligheder og begrænsninger under danske forhold. 
 

Forventede effekter 

Projektet er uden tvivl det hidtil mest omfattende forsøg med dyrkning af et flertal af figensorter under danske forhold. 
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Projektet afdækker muligheder og begrænsninger i en mulig ny nicheproduktion af økologiske danske figner til afsætning 
på hjemmemarkedet. Projektet har potentiale til at være løftestang for en sådan ny produktion på kommercielle vilkår. 

Der er dels tale om afsætning af det friske produkt til hoteller og restauranter, og dels undersøgelse af mulighederne for 
forædling/konservering. 
 

Formidling og videndeling vedr. projektet 

Projektet, der er anden fase af i alt 3 faser, formidles løbende via et link på Westergaards Planteskoles hjemmeside 
(http://www.westergaards.dk/node/182). 

Herudover formidles projektet under planteskolens deltagelse i faglige arrangementer, markedsdage og ekskursioner til 
Westergaards Planteskole. 

Aktuelt har projektet været præsenteret på: 

- Høstmarked på Fuglebjerggaard (Camilla Plum), 
- International Food Camp på Tangkrogen i september i Århus, samt på 
- Åbent Hus arrangement på Rynkeby Hestehave 42, 5300 Kerteminde, i forbindelse med præsentation af 

projektet Velfærdsdelikatesser, Spis og bevar. 

Der planlægges en faglig artikel i forbindelse med tredje og sidste fase i projektet. 

 

Note 66. Temalæremiddel om økologi i landbruget til grundskolens mellemtrin 
Tilskudsmodtager: Landbrug & Fødevarer 
Hovedformål: Uddannelse 
Projektets formål og indhold: 
Projektet er ikke omfattet af statsstøttereglerne, da det vurderes, at det ikke har markedsmæssige konsekvenser og 
derfor ikke påvirker konkurrenceforholdene. 

 
For at imødekomme en markant stigende efterspørgsel fra landets skolelærer og kommuner om aktuelt 
undervisningsmateriale af høj faglig kvalitet om økologi, udvikles et læremiddel om økologi i landbruget til brug i 
eksempelvis praksisorienterede emneuger. Målgruppen er grundskolens mellemste klassetrin (4.- 6. klasse). 

Formålet med læremidlet er at styrke den naturvidenskabelige faglighed med økologisk fødevareproduktion som 
emnefelt for viden, eksperimenter og oplevelser. Der er i projektet fokus på at styrke elevernes innovative kompetencer i 
forhold til bæredygtig adfærd og at bruge naturen og skolehaven som læringsrum og eksperimentarium.   
 

Projektets aktiviteter 

Projektet har ikke kunne gennemføres som planlagt i 2014, da projektansvarlige og manuskriptforfatter Hanne Børsch i 
første halvår i 2014 grundet sygdom har arbejdet på nedsat styrke. 

Projektlederen har haft en brækket højre arm i perioden 09-08-2013 til 16-06-2014 som ikke ville vokse sammen ved 
konservativ behandling, som Hillerød Sygehus foreskrev. Det førte den 16. juni 2014 til operation med efterfølgende 
sygemelding og genoptræningsforløb. Sygdomsforløbet har begrænset projektansvarliges arbejdstid og 
arbejdskapacitet. Sygdomsforløbet har medført, at projektet først for alvor blev startet op i oktober 2014.  
 

Projektets resultater  

I 2014 er følgende aktiviteter gennemført: 

- Afholdelse af 2 redaktionsmøder sammen med Danmarks Naturfredningsforening 
- Udarbejdelse af 1. udkast til manuskript 
- Udarbejdelse af 1. udkast til øvelser/elevopgaver fra Danmarks Naturfredningsforening 
- Påbegyndt pædagogisk bearbejdning  
- Påbegyndt udarbejdelse af grafisk koncept og opsætning af bogen   

Fundamentet for projektets elementer er således lagt og projektet er godt i gang ved udgangen af 2014. 

I 1. halvår af 2015 er der fokus på:   

- Færdig redigering af manuskript 
- Fortsat pædagogisk bearbejdning 
- Foto og grafisk arbejde 
- Layout af bog  
- Tryk af bog 
- Udarbejdelse af lærevejledning 
- Tiltag i plan for offentliggørelse/markedsføring af undervisningsmaterialet.  
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Projektet forventes således færdiggjort til skoleårets  begyndelse i august 2015 – således at materialet er klar til brug i 
det nye skoleår. Der gøres reklame for materialet på årets skolebogsmesse i foråret 2015.  
 

Forventede effekter 

- 250 klasser arbejder med emnet og besøger en økologisk landmand i løbet af det første år. 
- Yderligere 150 klasser arbejder med emnet i løbet af det første år. 
- Med en estimeret levetid på 10 år forventer vi, at mindst 100.000 skoleelever vil drage nytte af læremidlet. 
- Eleverne opnår indsigt i og viden om økologisk produktion og økologisk produktions betydning for en fremtidig 

bæredygtig udvikling. 
- Elevernes handlekompetencer styrkes ift. valg af fødevarer, og hvad de selv kan gøre for at styrke en 

bæredygtig udvikling.  
 

Formidling og videndeling vedr. projektet 

Denne del af projektet del vil blive gennemført i 2015: 

- Annoncering i fagblade: Læremidlet annonceres i Folkeskolen og andre relevante fagblade.  
- Annoncering på mælkekartonner: Læremidlet omtales på Arlas økologiske mælkekartonner i en periode på 5 

uger. Mundtlig aftale med Arla er indgået. Arla anslår, at det bliver solgt omkring 200.000 liter økologisk mælk/5 
uger, således vil omtalen af materialet nå ud til cirka 200.000 hustande. Mulighederne for også at omtale 
materialet på andre af mejeriets økologiske kartonner vil blive undersøgt   

- På skolerne: Ved bogens udgivelse sendes et eksemplar af bogen ud til alle landets skoler. Sammen med 
bogen vil der være information om, hvor de kan rekvirere flere eksemplarer af bogen, samt en opfordring til at 
tage på gårdbesøg. 

o Når en lærer aftaler et Klassen i stalden-gårdbesøg på en økologisk gård, tilbyder vi et gratis 
klassesæt af bogen. Dette gøres med et ønske om at koble naturvidenskabelig viden om økologi med 
økologi i praksis.  

- På webportaler: Formidlingen af gårdbesøg og tilbuddet om gratis materialer foregå også via skole.lf.dk. og fra 
DN’s skoleportal, som er organisationernes portaler målrettet skoleverdenen. 

- Bog og lærervejledningen laves i PDF-version, og læremidlet vil være frit tilgængeligt i en e-bogslæser på 
skole.lf.dk og dn.dk/skoletjenesten. Her vil man også kunne købe bogen i et trykt format til 5,00 kr. pr. stk. og 
56,00 kr. for et klassesæt med 28 stk. + 50 kr. til forsendelse. Bogens digitale supplement vil også være frit 
tilgængeligt på skole.lf.dk og dn.dk/skoletjenesten. 

- L&F og DN’s netværk til skolerne: Præsentation af tilbuddet til L&F og DN skoletjenestes kontaktpersoner og 
andre undervisere gennem organisationernes elektroniske nyhedsbrev, hjemmesider og andre målrettede 
medier.  

- Center for Undervisningsmidler (CFU): Læremidlet distribueres via CFU i henhold til L&F’s og DN’s 
samarbejdsaftaler.   

o Samarbejde med CFU’s netværk af naturfagskonsulenter, der vil medvirke til, at læremidlet om økologi 
integreres i undervisningen på landets grundskoler.  

- Skolemesser 2015: Massiv markedsføring af læremidlet på skolemesserne i Roskilde og Århus 2015. Det vil 
ske fra både Landbrug & Fødevarers og Danmarks Naturfredningsforenings stand.  

o Der laves en særlig event, der skaber opmærksomhed om læremidlet.     
- Materialeplatformen: Materialet registreres på Materialeplatformen®, der er den officielle platform og den 

samlede indgang til danske undervisningsmaterialer.   
 

Projektet er ansøgt genbevilget, hvilket er blevet imødekommet af Fonden primo 2015.  

 

Note 67. Grøn Festival - Økologiens Have. 
Tilskudsmodtager: Økologiens Venner 
Hovedformål: Afsætningsfremme 
Projektets formål og indhold: 
Projektets formål var at starte en årlig tradition for Grøn Festival op, med mindst 2.000 besøgende og med mindst 40 
udstillere af økologiske og bæredygtige produkter, hvoraf langt hovedparten vil være af lokal islæt, samt at opbygge et 
netværk af lokale producenter og forhandlere af økologiske og bæredygtige produkter og endvidere at oplyse 
lokalbefolkningen i Østjylland om de muligheder de har og vigtigheden af at handle lokalt. 
 

Projektets aktiviteter 

Afholdelse af Grøn Festival 2014: 

- 47 udstillere af økologiske og bæredygtige produkter, samt grønne organisationer 
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- Debattelt med paneldebat om den grønne omstilling med deltagelse af Christian Ege – Økologisk Råd, Poul 
Erik Christensen, formand for det rådgivende udvalg vedr. regional udvikling, samt Finn Arler, lektor ved 
Aalborg Universitet. Ordstyrer: Søren Hermansen, Samsø Energiakademi 

- Oplæg om lokale muligheder for at øge den biologiske mangfoldighed – med grøftekanterne som eksempel. Ib 
Salomon, formand for DN-Odder. 

- Oplæg ved Signe Voltelen, Praktisk Økologi og Tine Christensen, Aarhus Fødevarefælleskab, diskuterede 
byhaver og lokal, bæredygtig fødevareforsyning. 

- Oplæg ved Mad- og Tangkonsulent Thorkil Degn Johansson der holdt oplæg om 10 ting, man kan forvente ved 
dagligt forbrug af den anbefalede, lille tangmængde i maden. 

- Børne teater ved Madam Bach 
- Rundvisninger i Økologiens Have 
- Rundvisninger i bigården ved Odder biavlerforening 
- Musik   

 

Projektets resultater 

- Lokale producenter og forhandlere af økologiske producenter har fremover mulighed for at få et årligt 
tilbagevendende udstillingsvindue for deres varer. Det skønnes af ca. halvdelen af de 47 udstillere var lokale 
producenter og forhandlere. 

- Der var mange debatarrangementer og stor opbakning til dette fra lokale og nationale grønne udstillere, og 
dette har medført at ca. 10 lokale og grønne organisationer i 2015 bliver medarrangører af Grøn Festival 2015. 

- Odder Kommune fik mulighed for at brande sig som en grøn bosætningskommune gennem en stand på Grøn 
Festival og ved at borgmester Uffe Jensen holdt åbningstalen. 

- Knap 1.000 gæstede Grøn Festival 2014. 
 

Forventede effekter 

- Det forventes, som et resultat af projektet at Grøn Festival kan blive et tilbagevendende arrangement og der er 
mulighed for at skabe en slags ”Grøn Folkemøde i Østjylland”, hvor en lang række grønne organisationer indgår 
som arrangører. 

- Det forventes at de udstillerne af økologiske og bæredygtige produkter, er blevet eksponeret mod et positivt 
publikum, og derved har kunnet øge deres afsætning. 

- Det forventes at markedsføringen af Grøn Festival i Økologiens Have, har øget befolkningens opmærksomhed 
på haven og derved øge besøgstallet, og derved interessen for økologisk dyrkning. 
 

Formidling og videndeling vedr. projektet 

- I og med at selve projektet var et formidlingsprojekt, har projektet i sig selv være med til øget formidling af 
økologisk dyrkning, Økologiens Have og eksponering af de 47 udstillere. 

- Grøn Festival blev omtalt både før og efter i diverse aviser, blade og hjemmesider og bl.a. i en helsiders omtale 
i Politikken. 

 

Note 68. Lejre økologiske Fødevarefællesskab - lokalt afsætningsled mellem producenter og storkøkkener? 
Tilskudsmodtager: Katrøj 
Hovedformål: Afsætningsfremme 
Projektets formål og indhold: 
Projektets formål var at undersøge, om Lejre Økologiske Fødevarefællesskab (LØFF) kan varetage opgaven som 
afsætningskanal mellem de kommunale, omlagte køkkener og producenter. 

Det overordnede formål var at undersøge denne udviklingsmulig for et fødevarefællesskab. 
 

Projektets aktiviteter 

1) Interview med mindst 10 køkkenledere/-personale fra storkøkkener i Lejre kommune og afdække deres behov og 
vaner ift. indkøb af økologiske grøntsager mv. 

2) Interview med mindst 5 af de største lokale producenter og afdække deres muligheder for levering. 
3) Afdække LØFF’s praktiske muligheder for at varetage opgaven som afsætningskanal. 
4) Opstille projektets afledte erfaringer i en enkel præsentation indeholdende mulige ’forretningsmodeller’. 
5) Invitere til et fællesmøde mellem producenter, køkkenpersonale og repræsentanter fra LØFF’s arbejdsgrupper 

 

Projektets resultater 

1) Interview med køkkenledere/-personale fra storkøkkener gennemført: Spørgeskema sendt til 10 
køkkenledere/køkkenpersonale og alle er efterfølgende blevet kontaktet af flere omgange. 
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Spørgeskemaundersøgelsen indeholder svar fra 7 køkkenledere, heraf 1 interview. (Alle blev tilbudt at vi kunne 
komme forbi og interviewe, men de fleste ønskede at svare via mail) 

2) Interview med mindst 5 af de største lokale producenter gennemført: Spørgeskema er sendt til 6 producenter, 
spørgeskemaundersøgelsen indeholder svar fra 5 producenter og interviews er gennemført med 4 af dem (1 
ønskede at svare pr. mail). 

3) Tre enkle løsningsforslag opstillet - i forhold til Løffs muligheder for at varetage opgaven som afsætningskanel 
opstillet 

4) Fællesmøde afviklet - mellem producenter, køkkenledere og repræsentanter fra LØFF’s arbejdsgrupper. D. 
2.oktober blev der på Drejergården ved Hvalsø afholdt fællesmøde med repræsentanter for de kommunale 
køkkener, producenterne og Løff. 

5) Rapport der samler projektets erfaringer udarbejdet og viderebragt (bilag 1) 
 

Forventede effekter 

Projektets resultater har skabt grundlag for et større, opfølgende projekt, der med øget nuanceringsgrad og involvering 
undersøger mulighederne for et bindeled mellem de lokale producenter og aftagere både i den lokale- og bredere 
kontekst. Projektet udføres af Lejre Kommune, Økologisk Landsforening og projektbureauet Grønvirke (tidligere Katrøj). 
Udgangspunktet her er, at bindeledet skal kunne varetage opgaver af en art, som det ikke formodes at Løff med sin 
frivillighedsstruktur kan løfte. 

Det opfølgende projekt udføres i 2015 og har ligeledes opnået støtte fra nærværende pulje i FØL. Projektet hedder: 
’Lokal økologi i lokale gryder’ 
 

Formidling og videndeling vedr. projektet 

1. Indkaldelsen til fællesmøde og præsentation af løsningsforslag: Invitation blev pr. mail rundsendt til Løffs medlemmer 
samt de deltagende repræsentanter blandt køkkenerne og producenterne. 

2. Projektets resultater i form af slutrapporten: Er rundsendt til Løffs bestyrelse, Lejre Kommune og Økologisk 
Landsforening (sidstnævnte i relation til det opfølgende projekt, som kører i 2015.) 

 

Note 69. Økologiske oplevelser - peptalk og workshops for alle aldre. 
Tilskudsmodtager: Arbejdsgruppen bag Økologiens telt 
Hovedformål: Afsætningsfremme 
Projektets formål og indhold: 
Projektet formål var at gøre økologien mere nærværende igennem peptalks og workshops i økologiens telt ved det 
sønderjyske dyrskue.  
 

Projektets aktiviteter og resultater 

Evaluering af workshop – Glad Gris i det Grønne: 

Workshoppen ’ind fra gaden køkkenet’ fandt sted fra kl. 11 om fredagen og fra ca. kl. 10 om lørdagen. 

Succeskriteriet var, at opnå så mange deltagere som muligt – gerne over 300 over de to dage. Vi kan ud fra det forbrugte 
antal brød og serveringstilbehør se, at det faktiske deltagerantal var 450. Workshoppen måtte stoppe, da alle 
ingredienser var brugt op. Lørdag eftermiddag måtte der skaffes flere varer for at imødegå efterspørgslen for at deltage. 

Deltagerkredsen var både unge og ældre, familier og enkeltpersoner. Deltagerne snittede grøntsager, blande dressing 
og byggede deres egen Pulled Pork Sandwich. Kokken Andreas Brock Hartvig vejledte undervejs og fortalte om de gode 
økologiske råvarer. 

Evaluering af Økologisk Peptalk: 

Konferencieren havde flere formål. Dels informerede han om teltes mange muligheder – workshop, café, udstillere, 
konkurrencer og mulighed for at købe økologisk frokosttallerken. Dels informerede han om, hvad økologi er. Det blev 
bl.a. gjort ved interview af stillere, workshopdeltagere, frivillige i teltet og besøgende. Emner som kornsorter, omlægning 
til økologi, brug af økologiske fødevarer, prisforskelle og meget mere. Det hele blev gjort med lige dele alvor og humor, 
så det var vedkommende og interessant for både besøgende og stillerne. 

Det øvrige telt: 

Projektet er en del af det økologiske telt, hvor der foregik mange ting over de to dyrskue dage. Der var en café, hvor 
kunne købe kaffe, te, saft, kage og en frokostanretning. Frokosten var i tråd med workshoppen i temaet Glad Gris i 
Grønt. Retten bestod af langtidsrøget økoskinke, nye kartofler, grønne asparges, frisk salat samt en dressing. 
Ingredienserne var for hovedpartens vedkommende fra producenter, som var stillere i teltet. De pågældende stillere var 
Naturmælk, Høstkassen, Årstiderne, Gloria Mundis krydderurter og Ved Vejens Grøntsager. Stik modsat 
dyrskuetraditionerne, var engangsservice erstattet med porcelænstallerkener og bestik fra byens genbrugsbutikker. Det 
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var muligt at smage flere af Aurions grødvarianter. Smagsprøverne blev serveret med ahornsirup eller honning. Grøden 
var populær og skabte lange køer. Ålbæk pølser udgjorde et andet populært mål for de smagsprøveglade gæster. I år 
var det også muligt at købe pølser med hjem.  

Årets stillere var:  

- Naturmælk, Høstkassen, Søbogårds Slush Ice, Bager Gert Lorensen (Joldelund), Praktisk Økologi, Aurion, 
Ålbæk Pølser, Økologisk Landsforening, Frem Økologisk Øl og Sodavand, Lokale landboforeningers 
landbrugsrådgivning, Gloria Mundi Kryderurter, Ivar Haarh A/S Pilerens, Aarstiderne, Økokød, Frilandsfood, 
Frøsalget a.m.b.a. og SuperBrugsen Rødekro. 

 

Note 70. Rejsehold: Lokal afsætning med Dyrevelfærd By Heart. 
Tilskudsmodtager: BusinessByHeart 
Hovedformål: Rådgivning 
Projektets formål og indhold 
Projektets formål var i samarbejde med landmænd at udvikle fire projekter, som stiller skarpt på hvordan fra bonde til 
kunde-konceptet kan styrkes og systematiseres. Fællesnævneren er høj dyrevelfærd og naturlighed, højværdiprodukter 
og kort vej fra græs til gryde. Rejseholdets opgave er at drøfte og medudvikle idéerne, så de bliver konkrete og skarpe, 
og skrive dem ind i fire separate ansøgninger. 
 

Projektets aktiviteter 

BusinessByHeart har medvirket til følgende projektansøgninger: 

- Lokal afsætning på køl og frost i partnerskab med detail – indsendt 20/10 for Janne Brændbyge 
- Direkte salg – en tillidssag for landmand og kunde – indsendt 20/10 for BusinessByHeart 
- Aflivning og slagtning på bedriften – indsendt 20/10 for Dyrenes Beskyttelse  
- Lokal afsætning af gourmet charcuterier af sortbroget landrace svin – indsendt 20/10 af Troldgaarden 
- Projekt med studierejse til Holland vedr. holistisk afgræsning til får og grise for ProVelDi blev forberedt, men 

skrinlagt 
- Sparring med en Paul Weiss vedr. Projekt X, som jeg aldrig hørte videre om. 

 

Projektets resultater  

- Der blev indsendt 4 ansøgninger, hvoraf desværre kun én fik tilsagn. Gennemarbejdningen har dog betydet at 
en del af aktiviteterne i de andre projekter alligevel vil blive gennemført med anden finansiering. 
 

Forventede effekter 

- Der henvises her til effektbeskrivelsen i de respektive ansøgninger. 
 

Formidling og videndeling vedr. projektet 

- På Fondens hjemmeside har interesserede kunnet se, at de kunne henvende sig til BusinessByHeart for 
projektsparring. Det er sket for en enkelt projektmagers vedkommende; projektet var dog alt for luftigt og det 
blev ved første sparringsrunde. 

 

Note 71. Stalddørssalg af slagtefjerkræ 
Tilskudsmodtager: Dyrenes Beskyttelse 
Hovedformål: Forskning of forsøg 
Projektets formål og indhold: 
Projektets formål var at udvikle en bedøvelses-, aflivnings- og slagtemetode der fungerer lokalt, således at det tilladte 
stalddørssalg af slagtefjerkræ kan gennemføres dyrevelfærdsmæssigt, hygiejnisk og praktisk forsvarligt. 
 

Projektets aktiviteter 

Arbejdspakke 1: Vidensindsamling 

Her vil vi indsamle den viden, der indtil nu findes om relevante bedøvelsesmidlers virkning, fordele og ulemper. 

- Møde m AGA og dyrlæge Susanne Kabell fra Videncentret 
- Møde og fortsat dialog med Fødevarestyrelsen 
- Undersøgelse af hvilke bedøvelsesmetoder, der bruges i andre lande 
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Arbejdspakke 2 

Afprøvning af hypoteser og metoder i praksis 

-  Afprøvning af forskellige bedøvelsesmetoder: El og slag i nakken. 
-  2 slagtninger, heraf én med deltagelse af betroet kreds, der lod sig interviewe om oplevelsen. 

 

Projektets resultater 

Vedr. lovlig forbrugerdeltagelse 

- Fødevarestyrelsen spiller en central rolle i projektet, idet de længe har barslet med en ny bekendtgørelse om 
stalddørssalg af slagtefjerkræ, der er en forudsætning for opfyldelsen af projektets arbejdspakke 2. Vi har 
løbende gennem projektperioden været i kontakt med Styrelsen, og deadline er blevet flyttet efterhånden som 
året er gået. 

- Så sent som kort før jul modtog vi en beklagelse derfra sammen med en fornyet hensigt om at 
Fødevarestyrelsen vil afslutte opgaven i 2015. 

- Derfor har vi ansøgt om genbevilling af tilsagnet, så de resterende opgaver kan udføres i 2015. 

Vedr. bedøvelsesmetode: 

- Susanne Kabell har skrevet en klar og tydelig rapport om mulighederne for forskellige typer bedøvelse, baseret 
på litteraturstudium. Hendes hovedkonklusion er: Den helt ideelle, dyrevenlige og ”tilskuervenlige” 
bedøvelsesmetode til et mindre antal stykker fjerkræ er ikke umiddelbart tilgængelig i Danmark. For alle tre 
metoder er der mulighed for at udvikle konceptet til brugbart niveau, afhængigt af brugerens krav. 

- I praksis afprøvede vi slag i nakken med stump genstand (vandrør) samt en stationær elektronisk bedøver, 
erhvervet fra Italien. Sidstnævnte fungerede på ingen måde efter hensigten og er returneret til leverandøren. 
Slag i nakken fungerede godt, og ifølge de interviewede personer var det acceptabelt at se dyrene ende deres 
liv på denne måde. Når genbevillingsansøgningen for 2015 er besvaret, vil projektgruppen fortsætte 
afsøgningen af mulige dyrevelfærdsmæssige, publikumsvenlige bedøvelsesmetoder. 
 

Forventede effekter 

- Vores forventede effekter afhænger stadig af Fødevarestyrelsens reviderede regler, så det er på nuværende 
tidspunkt for tidligt at udtale sig herom. 
 

Formidling og videndeling vedr. projektet 

- Der har endnu ikke været formidlingsegnede resultater fra dette projekt. På Dyrenes Beskyttelses side om 
Velfærdsdelikatesser kan projektbeskrivelsen læses. 
 

Note 72. Grøn bæredygtighed - lokal omstilling. 
Tilskudsmodtager: Odense Fødevarefællesskab 
Hovedformål: Afsætningsfremme 
Projektets formål og indhold: 
Projektdel 1. Udvikling af vores forretningsmodel – så den anvendte emballage er så miljøvenlig som mulig  
Projektet formal var, at være tro mod foreningens miljøvenlige vedtægter og være så lidt miljøbelastende som muligt. 
Derfor er det naturligt at tænke på alle de ting der indgår i vores forretning og her er pakningen af vores grøntsager 
vigtig. 
 

Projektets aktiviteter 

- Vi har været igennem mange overvejelser m.h.t. disse poser og et af vores medlemmer har designet en som 
netop passer til vores formål. 

- Vi har indhentet priser forskellige steder og vurderet meget på materialet. 
- Poserne skal kunne anvendes af alle medlemmer. Efterhånden har vi meget løssalg hver uge ved siden af den 

oprindelige grøntsagspose, så denne udvikling har vi også skullet tage højde for. 
- Bestilling af poserne og implementering. 

 

Projektets resultater  

- Vi er meget glade for de penge vi har fået af fonden, så vi har haft mulighed for at få bestilt lige netop de poser 
som passer ind i vores forening hvor vi er her og nu. 

- Alle medlemmer har mulighed for at transportere deres varer hjem i disse genbrugsposer og dermed skal vi ikke 
se at vores medlemmer bærer vores varer hjem i plasticposer og andet materiale som er direkte miljøskadelige 
og langt fra vores tankegang. 

- Sammenhørighed med de samme poser og signaler at vi er del af det skønne fællesskab. 
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- Vi har efterhånden fået rigtig meget løssalg hver uge. Meget bestilles i forvejen så som mel, gryn, kød og 
grøntsager.  Der er også meget impulskøb og der er det perfekt altid at kunne få en ekstra pose.  
 

Forventede effekter 

- Vi vil spare penge ved at have genanvendelig poser og samtidig blive endnu mere miljøbevidste.  
- Påvirke andre til også at have genanvendelige poser fordi det bliver naturligt og en selvfølgelighed. 
- Vi håber, at poserne vil blive de foretrukne poser når folk gør deres daglige/almindelige indkøb og dermed vil 

blive set rundt omkring i bybilleder og dermed give os en masse reklame og omtale. 
 

Formidling og videndeling vedr. projektet 

- Alle kan se vores poser og selv gøre reklame for foreningen. 
 

Projektdel 2. Udbredelse af centrale tanker i fødevarefællesskaberne og tilbud til praktisk engagement (primært eksternt 
fokus) 
Formål: Videreudvikling og udbredelse af kendskab til Odense Fødevarefællesskab, til gavn for Fyn og lokalområderne. 
 

Projektets aktiviteter 

De midler vi har fået af fonden har gjort det muligt at komme mere bredt ud og formidle vores budskab, at vi har kunnet 
kaste os ud i en masse projekter – det er vi meget taknemmelige for. Konkret, er midlerne gået  

- Der har løbende være afholdt fællesspisning for foreningens medlemmer så sammenholdet og fællesskabet kan 
vokse. Fastelavnsfest er der også blevet holdt.  

- Langborde, sammenskudsgilde, glade børn og voksne, sol og sommer, aktiviteter, boldspil, koncerter og helt 
sikkert en masse mennesker du kender alle mulige steder fra! Sådan så scenariet formentligt ud da Thomas B. 
Thriges-gade lukkede og Picnic Fyn inviterede til deres første store picnic arrangement midt på den tidligere så 
befærdede Thomas B. Thriges-gade d. 28. juni. Odense Fødevarefællesskab havde booket et langbord til 50 
personer. Vi synes det kunne være så hyggeligt at sidde sammen og spise. 

- I anledning af den officielle restaurantdag har Odense Fødevarefællesskab også slået dørene op og inviteret 
indenfor til lækker vegansk frokost lavet på fynske råvarer – brændende kærlighed, sprød topping og syltede 
rødbeder. Det var for både medlemmer og ikke medlemmer. I sensommeren havde vi endnu en restaurantdag 
med økologisk kagebord – frugtkager af mange slags med brombær, mirabeller og blommer. 

- Tang-sanke-tur til Æbelø – sammen med biolog, tang-kapacitet og ejer af Ørbækhus med mere Thomas Enok 
Frederiksen tog fødevarefællesskabets medlemmer og interesserede med på tur i strandområdet overfor 
Æbelø, i nærheden af Bogense. Når tidevandet er lavt, kan man samle tang og det var bl.a. det vi skulle! 
Derudover lære om tang, nyde naturen og spise tang, alt sammen i selskab med Thomas og frue. 
Arrangementet varede ca. 4 timer. 

- Tangforedrag  af Ole G. Mouritsen, tangforedrag var for alle interesserede. Ole er professor i biofysik ved SDU 
og er lidt af en specialist hvad angår emnet tang - Tang er en overset ernæringskilde i den vestlige verden. 
Tang har et stort indhold af vigtige mineraler, proteiner, vitaminer, sporstoffer samt sunde fibre og umættede 
fedtstoffer. Tang indeholder få kalorier og kan høstes vildt og dyrkes i store mængder i havet på en bæredygtig 
måde. Der er næppe nogen tvivl om, at tang i fremtiden vil komme til at udgøre en langt større del af vores kost. 
Disse 'grøntsager fra havet' vil samtidig betyde en velkommen fornyelse i det vestlige kostmønster, og de kan 
måske modvirke væksten i kostbetingede livsstilssygdomme. Måske er tang også en del af løsningen på 
problemerne med at finde mere bæredygtige måder at skaffe mad på til en sulten verden. 

- Infomøder for nye medlemmer og alle andre interesserede. Vi inviterer ALLE interesserede til at komme ned i 
butikken og høre om vores skønne lokale øko-forening. Vi byder på en bolle og fortæller om de etiske og 
principielle overvejelser der ligger til grund for vores forening. Vi fortæller om vores praktiske dagligdag, og 
informerer om hvordan du kan bidrage til foreningens opretholdelse og fællesskab hvis du vil. Vi viser rundt i 
butikken, og vi svarer på alle spørgsmål om foreningen der måtte opstå. 

- Økologisk sommerlejer for de Fynske Fødevarefællesskaber – Den sidste weekend i juli inviterede Odense 
Fødevarefællesskab alle medlemmer og de fynske fødevarefællesskaber med på økologisk sommerlejr. Årets 
højdepunkt for fynske økologifans. Vi havde lejet et vidunderligt sted der hedder Helnæs Mølle. Stedet har 
nogle lækre faciliteter og ligger midt i skøn natur lige ud til vandet. På sommerlejren var der mulighed for at 
møde nogle af vores interessante avlere, som kom og fortalte om deres dagligdag, deres etiske overvejelser, og 
de strømninger der er for tiden inden for det økologiske landbrug. Forskellige workshops - f.eks. "bygning af 
høkasse", "bålsmykker for børn", "urteindsamling med naturvejleder" og meget, meget mere.  

- Svampetur på Sydfyn - Vi mødtes med svampekenderen Leif, som fortalte om hvilke svampe, der var mulighed 
for at finde og hvilke slags vi skulle prøve at undgå. Derefter blev vi sluppet løs og skulle på egen hånd 
indsamle svampe i skoven. Vi mødtes igen efter et stykke tid og gennemgik sammen hvad vi havde høstet og 
fik vejledning i hvilke kendetegn vi skulle være opmærksomme på. Herefter fik vi igen tid til at høste svampe 
indtil vi sluttede kl 12   
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- Saftpressedag – vi havde lånt en saftpresser og så kunne alle komme og presse deres æbler til den skønneste 
most 
 

Projektets resultater  

- Det har medført at vores medlemsantal er blevet fordoblet. Vi har lige rundet de 800 medlemmer. 
- Vi har hjulpet nye fødevarefællesskaber i gang, så de fleste kystbyer på Fyn efterhånden har fået deres eget 

fødevarefællesskab. Vi har bidraget med viden, informationsaftner og mange er startet op som en satellit til os i 
første omgang, men er så efterhånden blevet selvstændige. 

- Vores omsætning er steget betydeligt og vores udbud af varer er vokset. Vi har nu både grøntsager, saft, 
marmelader, kød, fisk og meget mere – alt fra lokale avlere. 

- Vi har fået en masse nye samarbejdspartnere. 
- Vi er blevet så store så leverandørerne finder os interessante og begynder at planlægge produktionen efter de 

ønsker og det behov vi har på et helt år, så de også kan levere de grøntsager vi skal bruge når vi nærmer os 
foråret. 

- Vores medlemmer elsker at komme i butikken og deltage i event. 
- Vi er alle sammen meget stolte over vores fællesskab og over hvor langt vi er kommet det sidste år.   
- Vi tror på at vores fremtid tegner meget lyst og det er vigtigt at vi kommer endnu længere ud også til den del af 

befolkningen der ikke selv efterspørger sunde råvarer. 
 

Forventede effekter 

- Vi forventer at vores medlemstilgang vil fortsætte med at vokse i 2015 og at vi vil opleve en endnu større 
omsætning. 

- Vi forventer, at mange af vores medlemmer vil foretage endnu flere af deres indkøb hos foreningen. 
- Vi forventer, at vi kan være med til at sætte fokus på økologi og at det kan betales for penge.  

 

Formidling og videndeling vedr. projektet 

- På vores hjemmeside kan alle gå ind og følge aktiviteterne i Odense Fødevarefællesskab. Vi lægger 
beskrivelse og billeder op af vores forskellige foredrag, fællesspisninger, tangsankedag og hvad det måtte 
være. På den måde fortæller vi en masse om det vi laver og samtidig kan vi være med til inspirerer alle de 
andre Fødevarefællesskaber. 

- Vi har været en del i fjernsynet og dagspressen i det forgangne år og har dermed fået vores budskab ud. 
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