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Årsregnskabet for Fonden for økologisk landbrug omfatter årsregnskab med indtægter og udgifter, ba-

lance og noter samt supplerende noter. Årsregnskabet er baseret på tilskudsregnskaber fra modtagere 

af tilskud fra fonden. 
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Fondsoplysninger 
 
 
Navn: Fonden for økologisk landbrug 
 Axeltorv 3, 1 
 1609 København V 
 tlf. 33 39 40 00 
 CVR 33 33 51 13 
 oekologifonden.dk 
 oekologifonden@oekologifonden.dk 
 
 
Bestyrelse: Poul Pedersen, formand 

Jørgen Eriksen, næstformand 
 Camilla Udsen  
 Hans-Erik Jørgensen 

Jens Otto Rasmussen 
Jesper Lund-Larsen 
Lis Roborg 
Mads Helms 
Per Kølster 
Thomas Helle 
Uffe Bie 
Vibeke Langer 

 
 
 
Administrator: Landbrug & Fødevarer 
 Axeltorv 3 
 1609 København V 
  
 
Revision: Deloitte 
 CVR-nr.: 33 96 35 56 
 Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 
 Weidekampsgade 6 
 2300 København S 
 Tlf. 36 10 20 30  
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Ledelsesberetning 
 
Fondens formål 
Fonden for økologisk landbrug blev oprettet pr. 1. januar 2002.  
 
Fondens formål er at styrke udviklingsmuligheder og konkurrenceevnen for økologisk landbrug. 
 
Fonden er reguleret i henhold til lov om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om 
ordninger under Den Fælles Landbrugspolitik finansieret af Den Europæiske Garantifond for Landbruget 
m.v., jf. lovbekendtgørelse LBK nr. 231 af 22. marts 2018 (landbrugsstøtteloven).  
 
Fonden ledes af en bestyrelse med 12 medlemmer, som består af otte repræsentanter for landbruget 
og fire repræsentanter for offentlige interesser. Repræsentanterne for landbruget udpeges af miljø- og 
fødevareministeren efter forudgående udtalelse i enighed fra Landbrug & Fødevarer og Økologisk 
Landsforening. Repræsentanterne for offentlige interesser udpeges af miljø- og fødevareministeren ef-
ter fælles udtalelse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Forbrugerrådet og Det Frie Forskningsråd. 
Bestyrelsesmedlemmer udpeges for en periode på fire år.  
 
Fonden kan i henhold til landbrugsstøtteloven finansiere foranstaltninger inden for følgende hovedfor-
mål: Afsætningsfremme, forskning og forsøg, produktudvikling, rådgivning, uddannelse, sygdomsforbyg-
gelse, sygdomsbekæmpelse, dyrevelfærd, kontrol, medfinansiering af initiativer under EU-programmer 
samt i øvrigt foranstaltninger, som ministeren godkender. 
 
Til finansiering af foranstaltningerne modtager fonden årligt midler, som Miljø- og Fødevareministeriet 
har afsat på finansloven, jf. §24.24.51. Derudover kan fonden modtage andre midler, som ministeren 
udtrykkeligt giver tilladelse til.  
 
 
Fondens budget for 2019 
Fonden for økologisk landbrug har en ordinær årlig pulje på 10 mio. kr. Ansøgningsrunden for tilskud i 
2019 blev afviklet på baggrund af fondens strategi 2018 – 2021. Ansøgningsrunden for den ordinære 
pulje for tilskud i 2019 blev afviklet med ansøgningsfrist i august 2018. 
 
Udover fondens ordinære pulje, er der fra politisk side afsat yderligere midler til udvikling af økologien 
via Fonden for økologisk landbrug. I 2015 blev der indgået en 4-årige økologiaftale 2015-2018, som 
blev justeret i Landbrugspakken 2016-2018. Økologiaftalen er blevet udmøntet i form af en række sær-
puljer med indsatser, som overordnet er fastlagt af Miljø- og fødevareministeriet. På baggrund heraf 
fastlagde bestyrelsen i maj 2018 rammerne for ansøgningsrunderne for tilskud i 2019. Særpuljerne er 
således blevet afviklet på baggrund af egne opslag for de respektive puljer.  
 
Udmøntningen af aftalens 4. år (2018) er sket i finansåret 2018 med afvikling af ansøgningsrunder i 2. 
halvår 2018 til gennemførelse af projekter i 2019. Midlerne til finansiering af 2019-projekterne var afsat 
på finansloven 2018 og blev overført til fonden i 2018. Midlerne indgår derfor i overførslen fra 2018 til 
2019. 
 
For 2019 blev der afviklet ansøgningsrunder for tre særpuljer:  
• Eksportfremme med ansøgningsfrist i august 2018 
• National Afsætning med ansøgningsfrist i oktober 2018 
• Viden & Kompetence med ansøgningsfrist i oktober 2018.  
 
Med henblik på en fortsættelse af indsatsen om at styrke udviklingen af den økologiske sektor blev der 
indgået en ny 3-årig økologiaftale for 2019-2021. Midlerne til finansiering af 2020-projekterne var afsat 
på finansloven 2019 og blev overført til fonden i 2019. Udmøntningen af aftalens 1. år (2019) er sket i 
finansåret 2019 med afvikling af ansøgningsrunder i 2. halvår 2019 til gennemførelse af projekter i 
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2020. Midlerne figurerer derfor i 2019-budgettet på indtægtssiden under posten ”Særbevilling og anden 
indtægt” og indgår i overførslen fra 2019 til 2020.  
 
Fondens bestyrelse fastlagde 2019-budgettet på to bestyrelsesmøder i hhv. september og november 
2018. Under fondens ordinære pulje samt de tre særpuljer blev der bevilget tilskud til gennemførelse af 
projekter i 2019 for sammenlagt 40.614 t.kr.  
 
Der blev budgettet med udgifter på i alt 934 t.kr. til den del af administrationen, som kan finansieres af 
fonden: Revision, advokat, effektvurdering, bestyrelseshonorar, befordringsgodtgørelse samt udgifter til 
administration af særpuljerne, jf. aftale med Landbrugsstyrelsen om, at en andel af de afsatte midler i 
økologiaftalen kan bruges til administration. 
 
På baggrund af bestyrelsens beslutninger blev der udarbejdet et basisbudget for 2019, som blev frem-
sendt til Landbrugsstyrelsen. Styrelsen meddelte ved mail af 26. april 2019, at basisbudgettet var god-
kendt. 
 
Forsinkelser i projektafviklingen grundet forskellige forhold bevirkede, at en række tilskudsmodtagere i 
2018 ikke fuldt ud anvendte de bevilgede tilskud. Fonden imødekom ni projektforlængelser af 2018-pro-
jekter på i alt 1.810 t.kr. med henblik på færdiggørelse af de planlagte 2018-aktiviteter i 2019.  
 
Projektforlængelserne er fordelt på puljerne på følgende måde:  
• Den ordinære pulje:  Fem projekter på sammenlagt 1.110 t.kr.  
• Eksportfremme: Et projekt på sammenlagt 103 t.kr.  
• National Afsætning: Tre projekter på sammenlagt 597 t.kr.  
 
På baggrund heraf blev der udarbejdet et ændringsbudget, som blev sendt til Landbrugsstyrelsen, jf. 
bestemmelserne i kapitel 2 i administrationsbekendtgørelsen om indsendelse af budgetter. Styrelsen 
meddelte ved mail af 12. november 2019, at ændringsbudgettet var godkendt. 
 
 
Årsregnskabet for 2019 
Regnskabet er Fonden for økologisk landbrugs 18. regnskabsaflæggelse.  
 
Fondens regnskab for perioden 1. januar – 31. december 2019 er udarbejdet efter reglerne i bekendtgø-
relse nr. 1663 af 14. december 2018 om administration og revision af promille- og produktionsafgifts-
fonde m.v. inden for jordbrugsområdet. 
 
Regnskabet viser en overførsel af midler fra 2018 på 35.926 t.kr., herunder særbevillingerne overført til 
fonden i 2018 vedr. 4. år i økologiaftalen 2015-2018.  
 
Fondens ordinære indtægter i form af overførte promillemidler fra Landbrugsstyrelsen udgør i alt 10.000 
t.kr. Derudover er der en særbevilling på 30.000 t.kr. jf. første år i Økologiaftalen 2019-2021. I lighed 
med tidligere år under økologiaftalen 2015-2018 disponerede fonden over midlerne i finansåret og bevil-
gede tilskud til projekter, som bliver gennemført i 2020. Midlerne indgår derfor i overførslen til 2020.  
 
Der er andre indtægter på 57 t.kr. Der er tale om en tilbagebetaling vedrørende et 2018-projekt, idet en 
tilskudsmodtager i 2019 konstaterede, at en faktura var betalt to gange. Fonden har i 2019 haft renteud-
gifter på 87 t.kr., som følge af forholdene på pengemarkedet.  
 
Fondens samlede indtægter udgør i alt 76.898 t.kr. De samlede udgifter til tilskud udgør 36.594 t.kr., 
hvilket er mindre end budgetteret, idet en række tilskudsmodtagere ikke fuldt ud har anvendt det bevil-
gede tilskud.  
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Udgifterne til fondsadministration udgør i alt 1.416 t.kr. heraf 366 t.kr. til administration af særpuljerne. I 
administrationsudgifterne indgår et tab på debitorer på 500 t.kr. Fonden Københavns Madhus fik for 
2019 bevilget et tilskud på 500 t.kr. under puljen National Afsætning. Madhuset gik imidlertid konkurs i 
november 2019, hvorefter fonden henvendte sig til kurator. Der er imidlertid ikke modtaget afrapporte-
ringer herunder tilskudsregnskab vedr. projektet. På baggrund heraf er det udbetalte tilskud anført som 
tab på debitorer.  
 
Fondens samlede udgifter udgør 38.010 t.kr., hvilket giver en overførsel på 38.888 t.kr. til 2020, svar-
ende til 102,3 pct. af de samlede udgifter i 2019.  
 
Den høje overførsel til 2020 skyldes navnlig midlerne under særpuljerne, som er overført til fonden i 
2019. Overførslen skyldes desuden, at en række af de tilskud, som fonden havde bevilget for kalender-
året 2019, ikke blev udnyttet fuldt ud af tilskudsmodtagerne dels grundet færre udgifter end budgetteret 
og forsinkelser i projektafviklingen. Fonden har godkendt 13 projektforlængelser med henblik på at gen-
nemføre planlagte 2019-aktiviteter i 2020. Projektforlængelserne på sammenlagt  2.960 t.kr. vil indgå i 
budgettet for 2020 og vil fremgå af 2020-årsregnskabet. 
 
 
Begivenheder efter balancedagen  
Udbruddet og spredningen af COVID-19 primo 2020 har ikke haft og forventes ikke at få væsentlig ind-
virkning på fondens drift i 2020 hverken på indtægts- eller udgiftssiden. 
  
Fondens indtægter i 2020 består af bevillinger på finansloven for hhv. 2019 og 2020. De afsatte midler 
på finansloven 2019 er overført til fonden i 2019, og første rate af 2020-bevillinger er overført til fonden 
primo april 2020. Anden rate 2020 forventes overført primo oktober 2020.  
 
Fonden sendte i marts 2020 en mail fondens til tilskudsmodtagere med en vejledning i forhold til Covid-
19. Der er efterfølgende kommet ansøgninger om ændringer af de planlagte aktiviteter navnlig grundet 
forsamlingsforbudet. Fonden er på nuværende tidspunkt ikke bekendt med, at der er projekter, som bli-
ver lukket ned.  
 
Herudover er der ikke efter balancedagen indtrådt begivenheder, som forrykker vurderingen af årsrap-
porten. 
 
 
Anvendelsen af fondens midler i 2019  
I 2019 er der blevet gennemført 68 projekter under fire forskellige puljer med tilskud fra fonden til 17 for-
skellige tilskudsmodtagere.  
 
Tilskuddenes fordeling efter landbrugsstøttelovens hovedformål fremgår af regnskabet. Hovedformålet 
Afsætningsfremme er klart det største hovedformål med en andel på 64 pct. af de samlede udgifter til 
tilskud. Baggrunden er det store fokus på fremme af afsætningen i særpuljerne. Derefter kommer ho-
vedformålene Rådgivning med en andel på 20 pct., Forskning og forsøg med 15 pct., Uddannelse med 
en andel på 1 pct. samt Medfinansiering af initiativer under EU-programmer med under 1 pct.  

 
Fondens tre største tilskudsmodtagere er Økologisk Landsforening, Landbrug & Fødevarer, herunder 
SEGES samt Aarhus Universitet.  
 
1. Fondens ordinære pulje      
• 10 tilskudsmodtagere 
• 28 projekter med samlede anvendt tilskud på 10.425 t.kr. mod budgetteret 12.319 t.kr.  
• 1 projekt blev ikke finansieret som følge af manglende godkendelse fra fondens side af en ændring 

af projektet på baggrund af, at anden finansiering ikke blevet opnået.  
• 8 projekter er blevet projektforlænget til 2020 med et samlet beløb på 1.207 t.kr. 
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2. Særlig pulje: Økologisk Eksportfremme 
• 5 tilskudsmodtagere 
• 15 projekter med samlede anvendt tilskud på 10.854 t.kr. mod budgetteret 11.763 t.kr.  
• 1 projekt er blevet projektforlænget til 2020 med et beløb på 291 t.kr. 
 
3. Særlig pulje: National Afsætningsfremme  
• 10 tilskudsmodtagere 
• 21 projekter med samlede anvendt tilskud på 11.174 t.kr. mod budgetterede 12.464 t.kr.  
• 1 projekt blev ikke færdiggjort grundet tilskudsmodtagers konkurs  
• 2 projekter er blevet projektforlænget til 2020 med et samlet beløb på 381 t.kr. 

 
4. Særlig pulje: Viden & Kompetence   
• 4 tilskudsmodtagere 
• projekter med samlede anvendt tilskud på t.kr. mod budgetteret t.kr.  
• 2 projekter er blevet projektforlænget til 2020 med et samlet beløb på 1.081 t.kr. 
 
 
Effektvurderinger – fondens ordinære pulje 
Fondens formål er at styrke udviklingsmuligheder og konkurrenceevnen for økologisk landbrug. Fon-
dens strategi 2018-2021 er en differentieret strategi med flere forskellige indsatsområder - og dermed 
forskellige måder at skabe værdi for sektoren.  
 
Fondens indsatsområder tager afsæt i udviklingsmuligheder og udfordringer, som erhvervet står over-
for. De understøtter fondens formål om at skabe vækst og udvikling i erhvervet, og at der samtidig 
adresseres udfordringer, som også samfundsmæssigt er vigtige. Fondens tilgang bestå dels af et 
”Push” i form af investering i ny viden og formidling vedrørende primærsektoren og dels af et ”Pull” i 
form af investering i afsætningsfremmende indsatser. 
 
Projekterne har skriftligt skullet redegøre for, om projekterne har afstedkommet de resultater, der for-
ventedes i forbindelse med ansøgningen til fonden. Herudover har projekterne skullet sandsynliggøre, 
dels hvilke effekter det enkelte projekt har for primærproducenten, dels hvilke effekter projektet har for 
samfundet som helhed. På baggrund af ovenstående er der udarbejdet en effektvurderingsrapport, som 
fremlægges for bestyrelsen i forlængelse af årsregnskabet. 
 
Med henvisning til § 23, stk. 2, i administrationsbekendtgørelsen redegøres i det følgende for projekter-
nes vurdering af projekternes resultatopnåelse samt fondens monitorering af de udvalgte effektmål, som 
fremgår af fondens strategi. 
 
Størstedelen af projekterne vurderer, at de har opnået alle eller de fleste af de resultater, som de for-
ventede, da projektet blev igangsat. 25 pct. af projekterne vurderer, at alle de forventede resultater er 
opnået, mens 68 pct. vurderer, at de fleste forventede resultater er opnået, jf. figur 1 nedenfor. Det er 
bestyrelsens vurdering, at 93 pct. af projekterne dermed grundlæggende lever op til de mål, der er sat, 
og som fonden har bevilget midler til. Der henvises til fondens effektvurderingsrapport for en nærmere 
gennemgang af projekternes afrapportering. 
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Fonden lægger vægt på, at de støttede projekter skaber leverancer og resultater, og at de får den for-
ventede effekt til gavn for de økologiske producenter. Til brug for monitorering af fondens effekter har 
bestyrelsen udvalgt indikatorer, dels vedrørende udviklingen i primærsektoren, dels udviklingen på af-
sætningssiden. Bestyrelsen har i forbindelse med årsregnskabet 2019 gjort foreløbig status og har på 
den baggrund konkluderet, at fonden med de bevilgede projekter har været med til at bidrage til sekto-
rens fortsatte udvikling, og at fonden dermed har levet op til sit formål. Læringen fra udviklingen i indika-
torerne anvendes i udviklingen af fondens strategi. 
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Fondens egenkontrol 
Fonden skal i henhold til §24 i administrationsbekendelsen nr. 1663 af 14. december 2018 sørge for at 
der udføres egenkontrol, der sikrer, at tilskudsforvaltningen er i overensstemmelse med de forvaltnings-
mæssige regler og principper, som beskrevet i Finansministeriets vejledning om effektiv tilskudsforvalt-
ning.  
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Fondens egenkontrol er beskrevet i et egenkontrolprogram. I henhold til administrationsbekendtgørel-
sen er resultatet af den udførte egenkontrol blevet opsummeret i en rapport for kalenderåret 2019. Den 
revisorattesterede rapport skal i henhold til §25, stk. 5 indsendes til Landbrugsstyrelsen sammen med 
årsregnskabet. I ledelsesberetningen til årsregnskabet skal der redegøres for resultatet af den udførte 
egenkontrol.  
 
Det er i fondens egenkontrolrapport 2019 konkluderet, at fondens tilskudsforvaltning i 2019 i al væsent-
lighed har levet op til de forvaltningsretlige regler og principper som beskrevet i Finansministeriets vej-
ledning om effektiv tilskudsforvaltning, samt landbrugsstøtteloven, administrationsbekendtgørelsen og 
øvrig lovgivning. 
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Ledelsespåtegning 
 
Bestyrelsen og administrator har dags dato behandlet og godkendt årsregnskab for regnskabsåret 1. 
januar - 31. december 2019 for Fonden for økologisk landbrug. 
  
Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelse nr. 1663 af 14. december 
2018 om administration og revision af promille- og produktionsafgiftsfonde m.v. inden for jordbrugsom-
rådet. 
  
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og fi-
nansielle stilling pr. 31. december 2019 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret.  
 
Det er vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de 
dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love 
og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. 
 
Ledelsesberetningen indeholder endvidere efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de for-
hold, beretningen vedrører.  
 
Årsregnskabet godkendes hermed. 
 
 
København, 29. juni 2020 
 
 
Administrator 
 
 
 

Hanne Elkjær  

 
 

Bestyrelse 
 

 

 

    

Poul Pedersen 
Formand 

 Jørgen Eriksen 
Næstformand 

 Camilla Udsen 

 
 
 

    

Hans-Erik Jørgensen  Jens Otto Rasmussen  Jesper Lund-Larsen 

 
 
 
 

    

Lis Roborg  Mads Helms   Per Kølster 

 
 
 

  
 
 

  
 
 

Thomas Helle 
 

 Uffe Bie    Vibeke Langer 
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning 
 
Til bestyrelsen for Fonden for økologisk landbrug 
 
Revisionspåtegning på årsregnskabet  
 

Konklusion  
Vi har revideret årsregnskabet for Fonden for økologisk landbrug for regnskabsåret 1. januar - 31. de-
cember 2019, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. 
Årsregnskabet udarbejdes efter bekendtgørelse 1663 af 14. december 2018 om administration og revi-
sion af promille- og produktionsafgiftsfonde m.v. inden for jordbrugsområdet. 
 
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og fi-
nansielle stilling pr. 31. december 2019 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 1. ja-
nuar - 31. december 2019 i overensstemmelse med bekendtgørelse 1663 af 14. december 2018 om ad-
ministration og revision af promille- og produktionsafgiftsfonde m.v. inden for jordbrugsområdet. 
 
Grundlag for konklusion  
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderli-
gere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, idet revisionen udføres 
på grundlag af bestemmelserne i bekendtgørelse 1663 af 14. december 2018 om administration og revi-
sion af promille- og produktionsafgiftsfonde m.v. inden for jordbrugsområdet. Vores ansvar ifølge disse 
standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen 
af årsregnskabet”. Vi er uafhængige af fonden i overensstemmelse med internationale etiske regler for 
revisorer (IESBA’s etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har op-
fyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det op-
nåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. 
 
Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen 
Fonden har som sammenligningstal til indtægter og udgifter, noter samt supplerende oplysninger med-
taget godkendte budgetter. Budgetterne har, som det fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt 
revision. 
 
Ledelsens ansvar for årsregnskabet 
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overens-
stemmelse med bekendtgørelse 1663 af 14. december 2018 om administration og revision af promille- 
og produktionsafgiftsfonde m.v. inden for jordbrugsområdet. Ledelsen har endvidere ansvaret for den 
interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlin-
formation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. 
 
Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere fondens evne til at fortsætte 
driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregn-
skabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at 
likvidere fonden, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette. 
 
Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet 
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlin-
formation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en 
konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revi-
sion, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, 
der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, altid vil afdække væsentlig fejlin-
formation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan be-
tragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indfly-
delse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet. 
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   14 

 
Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de 
yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, foretager vi faglige 
vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:  
 
• Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om 

denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på 
disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores 
konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er hø-
jere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammen-
sværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol. 

• Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisi-
onshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en kon-
klusion om effektiviteten af fondens interne kontrol.   

• Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om 
de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige. 

• Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet 
om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig 
usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om fondens 
evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores 
revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne 
oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på 
det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begi-
venheder eller forhold kan dog medføre, at fonden ikke længere kan fortsætte driften. 

• Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder no-
teoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenhe-
der på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf. 

 
Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige 
placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betyde-
lige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.  
 
Udtalelse om ledelsesberetningen 
Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen. 
 
Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for 
konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen. 
 
I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den 
forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores 
viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation. 
 
Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i hen-
hold til bekendtgørelse 1663 af 14. december 2018 om administration og revision af promille- og pro-
duktionsafgiftsfonde m.v. inden for jordbrugs- og fiskeriområdets regler. 
 
Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse 
med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med kravene i bekendtgørelse 1663 af 14. 
december 2018 om administration og revision af promille- og produktionsafgiftsfonde m.v. inden for 
jordbrugsområdet. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.  
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Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering 
 
Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision 
Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overens-
stemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig 
praksis. Ledelsen er også ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af 
de midler og driften af de virksomheder, der er omfattet af årsregnskabet. Ledelsen har i den forbin-
delse ansvar for at etablere systemer og processer, der understøtter sparsommelighed, produktivitet og 
effektivitet. 
 
I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk revision 
og forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision. I 
vores juridisk-kritiske revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de 
undersøgte dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med de rele-
vante bestemmelser i bevillinger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I 
vores forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, proces-
ser eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften 
af de virksomheder, der er omfattet af årsregnskabet.  
 
Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske be-
mærkninger, skal vi rapportere herom i denne udtalelse.  
 
Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse. 
 
København, 29. juni 2020 
 
Deloitte 
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab  
CVR-nr.: 33 96 35 56 
 
 
__________________________ 
John Hauschildt Ladekarl   
statsautoriseret revisor   
MNE-nr.: mne9937 
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Anvendt regnskabspraksis 
 
Årsregnskabet for perioden 1. januar – 31. december 2019 er udarbejdet i overensstemmelse med reg-
lerne i bekendtgørelse nr. 1663 af 14. december 2018 om administration og revision af promille- og pro-
duktionsafgiftsfonde mv. inden for jordbrugsområdet. 
 
Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. 
 
Regnskabet er opdelt i et hovedskema inkl. balancen samt noter og supplerende oplysninger for anven-
delsen af de fondens midler.  
 
Resultatopgørelsen 
 
Indtægter 
Indtægter er periodiseret i fuldt omfang.  
 
Udgifter 
Bevilgede tilskud er udgiftsført i henhold til indkomne tilskudsregnskaber udarbejdet i overensstem-
melse med reglerne i bekendtgørelse nr. 1663 af 14. december 2018 om administration og revision af 
promille- og produktionsafgiftsfonde mv. inden for jordbrugsområdet. 
 
 
Balancen 
 
Tilgodehavende tilskud 
Tilgodehavende tilskud er afsat i forhold til indkomne tilskudsregnskaber fratrukket udbetalt tilskud i lø-
bet af bevillingsåret.  
 
Derudover indgår der tilgodehavende tilskud vedrørende projekter, som er udbetalt i bevillingsåret, og 
hvor der er godkendt en projektforlængelse. Det projektforlængede tilskud er overført til næste bevil-
lingsår.  
 
Skyldige tilskud 
Skyldige tilskud er afsat i forhold til indkomne tilskudsregnskaber fratrukket tidligere udbetalt tilskud i lø-
bet af bevillingsåret 
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Beløb i 1000 kr.

 Ændrings-

budget 2019

(Ej revideret) 

 Regnskab 2019 

Relativ 

fordeling

af B i %

Ændring

A  => B 100*(B-

A)/A

Note  A  B  C D

INDTÆGTER:
Overført fra forrige år 35.926 35.926 0,0

1 Produktionsafgifter 0 0 -

2 Promillemidler 10.000 10.000 0,0

3 Særbevilling og anden indtægt 30.000 31.059 3,5

4 Renter -80 -87 8,8

I. Indtægter i alt 75.846 76.898 6,0

UDGIFTER:

Samlede tilskud fordelt på formål 

Afsætningsfremme i alt 25.673 23.378 64 -8,9

Forskning og forsøg i alt 6.225 5.581 15 -10,3

Produktudvikling i alt 0 0 - -

Rådgivning i alt 9.944 7.341 20 -26,2

Uddannelse i alt 529 259 1 -51,0

Sygdomsforebyggelse i alt 0 0 - -

Sygdomsbekæmpelse i alt 0 0 - -

Dyrevelfærd i alt 0 0 - -

Kontrol i alt 0 0 - -

5 Særlige foranstaltninger i alt 0 0 - -

Medfinansiering af initiativer under EU-

programmer i alt 53 35 0 -34,0

11 II. Udgifter til formål i alt 42.424 36.594 100,0 -13,7

6 Fondsadministration 

7 Fondsadministration - særpuljer 300 366 32 22,0

Revision 150 141 16 -6,0

Advokatbistand 55 38 6 -30,9

12 Effektvurdering 60 1 6 -98,3

Ekstern projektvurdering 0 0 - -

8 Bestyrelseshonorar/ befordringsgodtgørelse 369 370 40 0,3

9 Tab på debitorer 0 500 - -

III. Administration i alt 934 1.416 100 0,0

IV. Udgifter i alt 43.358 38.010 200 4,4

13 Overførsel til næste år 32.488 38.888 19,7

Overførsel til næste år i pct. af årets udgift 74,9 102,3 36,5

10 Heraf udisponerede midler 32.488 35.928

Overførsel af udisponerede midler i pct. af årets udgift 74,9 94,5

Fonden for økologisk landbrug - Regnskab  2019
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Beløb i 1000 kr.

 Ændrings-

budget 2019

(Ej revideret) 

 Regnskab 2019 

Relativ 

fordeling

af B i %

Ændring

A  => B 100*(B-

A)/A

Note  A  B  C D

Fonden for økologisk landbrug - Regnskab  2019

Supplerende oplysninger:

Samlede tilskud fordelt på tilskudsmodtagere

1 Økologisk Landsforening i alt 17.119 16.409 44,8 -4,3

2 Landbrug & Fødevarer i alt 8.289 6.862 18,8 -18,3

3 Landbrug & Fødevarer, SEGES i alt 7.393 5.176 14,1 -33,8

4 Aarhus Universitet i alt 1.935 1.816 5,0 -6,1

5 Organic by Nørskov/NewNordica i alt 1.349 1.282 3,5 -5,0

6 Food from Denmark i alt 1.029 956 2,6 -7,1

7 Producentsammenslutningen BAD (Bio Aus 

Dänemark) i alt 901 901 2,5 0,0

8 Producentsammenslutningen Fremme af 

Økologisk Kvalitets Svinekød (FØKS) i alt 700 700 1,9 0,0

9 Randers Regnskov i alt 600 481 1,3 -19,8

10 Zealand Business College i alt 731 531 1,5 -27,4

11 Dansk Vegetarisk Forening (DVF) i alt 383 382 1,0 -0,3

12 Frugtformidlingen i alt 375 287 0,8 -23,5

13 Foreningen for Biodynamisk Jordbrug i alt 536 282 0,8 -47,4

14 Center for Frilandsdyr i alt (tidl. Udviklingscenter 

for Husdyr på Friland) 230 230 0,6 0,0

15 Økologisk VKST i alt 281 226 0,6 -19,6

16 Norm IVS 73 73 0,2 0,0

17 Fonden Københavns Madhus i alt 500 0 - -100,0

V. I alt 42.424 36.594 100,0 4,5

18
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Fonden for økologisk landbrug - Regnskab  2019

Beløb i 1000 kr.  Regnskab 2019 

VI. Balance pr. 31/12

Aktiver i alt 50.792

Bankbeholdning 48.495

Tilgodehavende tilskud i alt: 2.297

Ordinær pulje i alt 617

Økologisk Landsforening, ej anvendt tilskud 2019 437

Landbrug & Fødevarer, ej anvendt tilskud 2019 18

Foreningen for Biodynamisk jordbrug, projektforlængelse til næste år 107

Økologisk Vkst, projektforlængelse til næste år 55

Eksportfremme i alt 665

Landbrug & Fødevarer, ej anvendt tilskud 2019 355

Landbrug & Fødevarer, projektforlængelse til næste år 291

Økologisk Landsforening, ej anvendt 2019 2019 19

National Afsætningsfremme i alt 402

Økologisk Landsforening, ej anvendt tilskud 2019 107

Landbrug & Fødevarer, ej anvendt tilskud 2019 94

Zealand Business College, ej anvendt tilskud 2019 200

Dansk Vegetarisk Forening, ej anvendt tilskud 2019 1

Viden og Kompetence i alt 613

Landbrug & Fødevarer, SEGES, ej anvendt tilskud 2019 566

Økologisk Landsforening, ej anvendt tilskud 2019 47

Passiver i alt 50.792

Revision 156

Advokat 3

Landbrug & Fødevarer 367

Skyldige tilskud i alt: 1.378

Ordinær pulje i alt 478

Landbrug & Fødevarer, SEGES 90

Aarhus Universitet 388

Viden og Kompetence i alt 195

Landbrug & Fødevarer 195

National Afsætning 280

Randers Regnskov 181

Frugtformidlingen 99

Eksportfremme 425

Organic by Nørskov 203

Food from Denmark 222

14.Periodeafgrænsningsposter:

Yderligere midler til år 2 i Økologiaftalen 2019-2021 10.000

Fondskapital:

Overførsel til næste år 38.888
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Fonden for økologisk landbrug - Regnskab  2019
Noter til regnskabet

Note 1. Produktionsafgifter
Fonden opkræver ikke produktionsafgifter. 

Note 2. Promillemidler
Der er indtægter på 10 mio. kr., jf. §24.24.51 i finansloven for 2019. 

Note 3. Særbevilling og anden indtægt
Der er en indtægt på 30 mio. kr. i 2019, som led i første år i Økologiaftalen 2019-2021. Derudover er der indtægter på 
1.029 t.kr. i henhold til en tillægsaftale til pesticaftalen. Udmøntningen af midlerne er sket ved ansøgningsrunder 
afviklet i 2019 og er bevilget til projekter, som gennemføres i 2020. Midlerne, som er overført fra Landbrugsstyrelsen i 
2019, er ligeledes indtægtsført i 2019, idet der er anvendt midler heraf til administration i forbindelse med afviklingen af 
ansøgningsrunderne i 2019. Hovedparten af midlerne indgår dog i overførslen til næste år. Landbrug & Fødevarer har 
konstateret, at en faktura vedr. 2018 er betalt to gange. På baggrund heraf er der tilbagebetalt 30 t.kr. til fonden. 

Note 4. Renter
Som følge af renteforholdene på pengemarkedet har der været et negativt afkast af indeståender i banken.

Note 5. Særlige foranstaltninger
Ingen bemærkninger.

Note 6. Fondsadministration
Opgaverne vedrørende fondens sekretariat og generelle omkostninger varetages af Landbrug & Fødevarer. 
Omkostningerne udgør 300 t.kr., som er finansieret af Landbrug & Fødevarer. Udgifter til generel fondsadministration 
er ikke finansieret af fondsmidler. 

Note 7. Fondsadministration - særpuljer
Der er indgået aftale med Landbrugsstyrelsen om, at op til 2 pct. af særbevillingerne kan bruges til administration af 
særpuljerne.

Note 8. Bestyrelseshonorar / befordringsgodtgørelse
Der er udgifter på 10 t.kr. til befordringsgodtgørelse til bestyrelsesmedlemmer i forbindelse med bestyrelsesmøder. 
Dækning af udgifter er sket efter reglerne i statens tjenesterejseaftale og i det årlige satsreguleringscirkulære. 
Udgifterne består af dækning af kørsel i egen bil, broafgift og togbilletter. Derudover er der udgifter på 360 t.kr. til 
honorar til bestyrelsesmedlemmer. 

Note 9. Tab på debitorer
Fonden Københavns Madhus fik for 2019 bevilget et tilskud på 500 t.kr. under puljen National Afsætning. Fonden 
Københavns Madhus gik konkurs i november 2019. Fonden rettede efterfølgende henvendelse til kurator. Der er 
imidlertid ikke modtaget afrapporteringer herunder tilskudsregnskab vedr. projektet. På baggrund heraf er det udbetalte
tilskud i alt 500 t.kr. anført som tab på debitorer. 

Note 10. Om udisponerede midler
Forskellen på "Overførslen til næste år" og "Heraf udisponerede midler" udgør 2.960 t.kr. Baggrunden er, at fonden har
projektforlænget 13 projekter, i alt 2.960 t.kr. ned henblik på at de planlagte aktiviteter færdiggøres i 2020. Hovedparten
af de udisponerede midler er indgået i budgetlægningen for 2020, jf. fondens budget 2020. Der er henvises desuden til 
ledelsesberetningen. 

Note 11. Udgifter til formål i alt
Udgifter til formål i alt er mindre end budgetteret. Der er i ledelsesberetning redegjort herfor. 

Note 12. Effektvurdering
Fonden har haft færre udgifter til effektvurdering end budgetteret, idet fonden i løbet af året besluttede at benytte en 
anden metode til effektvurdering end oprindeligt forudsat ved at reducere brugen af ekstern bistand.

Note 13. Overførsel til næste år

Der er indgået en 3-årige økologiaftale 2019-2021. Udmøntningen af puljerne for det første år af økologiaftalen er sket 
med afvikling af ansøgningsrunder i 2019 og bevilget til projekter, som gennemføres i 2020 og som vil blive udgiftsført i
2020. Midlerne til finansiering af 2020-projekterne er overført til fonden i 2019 og indgår derfor i overførslen fra 2019 til 
2020.

Note 14 Periodeafgrænsningsposter
Landbrugsstyrelsen har ultimo 2019 overført 10 mio. kr., som skal udmøntes ved ansøgningsrunderne som afvikles i 
2020 sammen med de øvrige midler, der er afsat til år 2 i Økologiaftalen 2019-2021 til at styrke udviklingsmuligheder, 
konkurrenceevne og afsætningsfremme til fordel for økologisk landbrug. Midlerne bliver bevilget til projekter, som 
afvikles i 2021. 20
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Anvendelsen af midler fordelt efter hovedformål og tilskudsmodtager

1. Fondens ordinære pulje

2. Særlig pulje: Eksportfremme

3. Særlig pulje: National afsætningsfremme

1. Fondens ordinære pulje

Beløb i 1.000 kr.

 Ændrings-

budget 2019

(Ej revideret) 

 Regnskab 2019 

Relativ 

fordeling

af B i %

Ændring

A  => B 100*(B-

A)/A i %

B C D

Samlede tilskud fordelt på formål 

1 Afsætningsfremme i alt 1.446 1.350 13 -6,6

2 Forskning og forsøg i alt 6.225 5.581 54 -10,3

3 Produktudvikling i alt 0 0 - -

4 Rådgivning i alt 4.066 3.200 31 -21,3

5 Uddannelse i alt 529 259 2 -51,0

6 Sygdomsforebyggelse i alt 0 0 - -

7 Sygdomsbekæmpelse i alt 0 0 - -

8 Dyrevelfærd i alt 0 0 - -

9 Kontrol i alt 0 0 - -

10 Særlige foranstaltninger i alt 0 0 - -

11 Medfinansiering af initiativer under EU-

programmer i alt 53 35 0 -34,0

Tilskud til formål i alt 12.319 10.425 100 -15,4

Samlet tilskud fordelt på tilskudsmodtagere

1 Økologisk Landsforening i alt 4.822 4.285 41 -11,1

2 Landbrug & Fødevarer, SEGES i alt 3.281 2.711 26 -17,4

3 Aarhus Universitet i alt 1.935 1.816 17 -6,1

4 Landbrug & Fødevarer i alt 1.475 1.116 11 -24,3

5 Foreningen for Biodynamisk Jordbrug i alt 295 41 0 -86,1

6 Økologisk VKST i alt 281 226 2 -19,6

7 Center for Frilandsdyr i alt (tidl. 

Udviklingscenter for Husdyr på Friland)
230 230

2 0,0

8 Agrologica i alt 0 0 - -

9 GartneriRådgivningen i alt 0 0 - -

10 Danmarks Biavlerforening i alt 0 0 - -

Tilskud i alt 12.319 10.425 100 -15,4

Fonden for økologisk landbrug har for 2019 bevilget tilskud til projekter under følgende puljer:

4. Særlig pulje: Viden & Kompetencer

I tabel 1 - 4  på denne og de efterfølgende sider vises anvendelsen af midlerne fordelt på landbrugs-støttelovens 

hovedformål.

Fonden for økologisk landbrug - Regnskab  2019
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Anvendelsen af midler fordelt efter hovedformål og tilskudsmodtager

Fonden for økologisk landbrug - Regnskab  2019

2. Særlig pulje: Økologisk eksportfremme

Beløb i 1.000 kr.

 Ændrings-

budget 2019

(Ej revideret) 

 Regnskab 2019 

Relativ 

fordeling

af B i %

Ændring

A  => B 100*(B-

A)/A i %

1.000 kr. A B C D

Samlede tilskud fordelt på formål 

1 Afsætningsfremme i alt 11.763 10.854 100 -7,7

2 Forskning og forsøg i alt 0 0 - -

3 Produktudvikling i alt 0 0 - -

4 Rådgivning i alt 0 0 - -

5 Uddannelse i alt 0 0 - -

6 Sygdomsforebyggelse i alt 0 0 - -

7 Sygdomsbekæmpelse i alt 0 0 - -

8 Dyrevelfærd i alt 0 0 - -

9 Kontrol i alt 0 0 - -

10 Særlige foranstaltninger i alt 0 0 - -

11 Medfinansiering af initiativer under EU-

programmer i alt
0

0 - -

Tilskud til formål i alt 11.763 10.854 100 -7,7

Samlet tilskud fordelt på tilskudsmodtagere

1 Økologisk Landsforening i alt 5.184 5.165 48 -0,4

2 Landbrug & Fødevarer i alt 3.300 2.550 23 -22,7

3 Organic by Nørskov/NewNordica i alt 1.349 1.282 12 -5,0

4 Food from Denmark i alt 1.029 956 9 -7,1

5 Producentsammenslutningen BAD (Bio Aus 

Dänemark) i alt 901 901 8 0,0

Tilskud i alt 11.763 10.854 100 -7,7
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Anvendelsen af midler fordelt efter hovedformål og tilskudsmodtager

Fonden for økologisk landbrug - Regnskab  2019

3. Særlig pulje: National Afsætningsfremme

Beløb i 1.000 kr.

 Ændrings-

budget 2019

(Ej revideret) 

 Regnskab 2019 

Relativ 

fordeling

af B i %

Ændring

A  => B 100*(B-

A)/A i %

A B C D

Samlede tilskud fordelt på formål 

1 Afsætningsfremme i alt 12.464 11.174 100 -10,3

2 Forskning og forsøg i alt 0 0 - -

3 Produktudvikling i alt 0 0 - -

4 Rådgivning i alt 0 0 - -

5 Uddannelse i alt 0 0 - -

6 Sygdomsforebyggelse i alt 0 0 - -

7 Sygdomsbekæmpelse i alt 0 0 - -

8 Dyrevelfærd i alt 0 0 - -

9 Kontrol i alt 0 0 - -

10 Særlige foranstaltninger i alt 0 0 - -

11 Medfinansiering af initiativer under EU-

programmer i alt
0

0 - -

Tilskud til formål i alt 12.464 11.174 100 -10,3

Samlet tilskud fordelt på tilskudsmodtagere

1 Økologisk Landsforening i alt 5.364 5.257 47 -2,0

2 Landbrug & Fødevarer i alt 3.038 2.763 25 -9,1

3 Zealand Business College i alt 731 531 5 -27,4

4 Producentsammenslutningen Fremme af 

Økologisk Kvalitets Svinekød (FØKS) i alt

700

700 6 0,0

5 Landbrug & Fødevarer, SEGES i alt 700 700 6 0,0

6 Randers Regnskov i alt 600 481 4 -19,8

7 Fonden Københavns Madhus i alt 500 0 - -100,0

8 Dansk Vegetarisk Forening (DVF) i alt 383 382 3 -0,3

9 Frugtformidlingen i alt 375 287 3 -23,5

10 Norm IVS 73 73 1 0,0

Tilskud i alt 12.464 11.174 100 -10,3
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Anvendelsen af midler fordelt efter hovedformål og tilskudsmodtager

Fonden for økologisk landbrug - Regnskab  2019

4. Særlig pulje: Viden & Kompetencer

Beløb i 1.000 kr.

 Ændrings-

budget 2019

(Ej revideret) 

 Regnskab 2019 

Relativ 

fordeling

af B i %

Ændring

A  => B 100*(B-

A)/A i %

A B C D

Samlede tilskud fordelt på formål 

1 Afsætningsfremme i alt 0 0 - -

2 Forskning og forsøg i alt 0 0 - -

3 Produktudvikling i alt 0 0 - -

4 Rådgivning i alt 5.878 4.141 100 -29,6

5 Uddannelse i alt 0 0 - -

6 Sygdomsforebyggelse i alt 0 0 - -

7 Sygdomsbekæmpelse i alt 0 0 - -

8 Dyrevelfærd i alt 0 0 - -

9 Kontrol i alt 0 0 - -

10 Særlige foranstaltninger i alt 0 0 - -

11 Medfinansiering af initiativer under EU-

programmer i alt
0

0 - -

Tilskud til formål i alt 5.878 4.141 100 0,0

Samlet tilskud fordelt på tilskudsmodtagere

1 Landbrug & Fødevarer, SEGES i alt 3.412 1.765 43 -48,3

2 Økologisk Landsforening i alt 1.749 1.702 41 -2,7

3 Landbrug & Fødevarer i alt 476 433 10 -9,0

4 Foreningen for Biodynamisk Jordbrug i alt 241 241 6 0,0

Tilskud i alt 5.878 4.141 100 -29,6
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Fonden for økologisk landbrug - Regnskab 2019
1. Fondens ordinære pulje

Note

VI. Aktiviteter fordelt på tilskudsmodtagere

Økologisk Landsforening i alt 4.822 4.285

Forskning og forsøg

1 Recirkulering – fra affald til bedre økologisk 

næringsstofforsyning
700 700 §4

2 KLIMALANDMAND – værktøj til klimahandling på bedriften 600 591 §4

3 InTRÆgrer 2.0 – integration af træer i økologisk landbrug 550 550 §4

4 Carbon-Farm – Bæredygtige dyrkningssystemer i landbrug 265 244 §4

5 Flere sunde og bitre grønsager til foodservice sektoren og 

forbrugeren (Bitter-Sund)

116 94 §4

Forskning og forsøg i alt 2.231 2.179

Rådgivning

6 Styr på den økologiske jordfrugtbarhed 550 458 §2

7 Værdiskabelse via samspil med vandværker og kommuner: 

Klima, drikkevandsbeskyttelse, naturpleje og recirkulering af 

næringsstoffer. 

477 462 ej statstøtte

8 Alternative innovative dyrkningssystemer i landbruget 400 307 §2

9 Udvikling af mobile staldsystemer – med fokus på svin og 

fjerkræ 

250 0 §2

10 Næringsstofforsyning til højere udbytter (NutHY) 214 195 §2

11 Topkvalitet i økologiske spisekartofler 200 191 §2
Rådgivning i alt 2.091 1.613

Afsætningsfremme
12 Økodag 2019 500 493 §6

Afsætningsfremme i alt 500 493

Landbrug & Fødevarer, SEGES i alt 3.281 2.711

Rådgivning

13 At mestre det økologiske håndværk – Økologikongres 2019 650 650 §2

14 Økologer som naturhåndværkere 600 530 §2

15 Økologisk produktion af kalkun, and og gås 149 140 §2
Rådgivning i alt 1.399 1.320

Forskning og forsøg
16 Økologiske markforsøg til udvikling af økologien 800 676 §4
17 Kortlægning af smittepres i økologisk svineproduktion 694 384 §4
18 Bælgplanter - i pagt med de underjordiske 335 296 §4

Forskning og forsøg i alt 1.829 1.356

Medfinansiering af initiativer under EU-programmer

19 Forsøgsviden om økologisk kløvergræsproduktion 53 35 LDP

Medfinansiering af initiativer under EU-programmer i alt 53 35

Beløb i 1000 kr.

Specifikation af 

anvendt 

statsstøtteregel

 Ændrings-

budget 2019

(Ej revideret) 

 Regnskab 2019 
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Fonden for økologisk landbrug - Regnskab 2019
1. Fondens ordinære pulje

Note

Beløb i 1000 kr.

Specifikation af 

anvendt 

statsstøtteregel

 Ændrings-

budget 2019

(Ej revideret) 

 Regnskab 2019 

Aarhus Universitet i alt 1.935 1.816

Forskning og forsøg
20 Græsmælk 600 595 §4

21 GreenPork – Økologisk svinekød produceret med græs-protein 544 544 §4

22 Udvikling af økologiske mælkeproduktionssystemer med 

forlænget ko-kalv-samvær i mælkefodringsperioden

415 301 §4

23 Kortlægning af dansk økologisk mejerimælk - Danmilk 376 376 §4
Forskning og forsøg i alt 1.935 1.816

Landbrug & Fødevarer i alt 1.475 1.116

Afsætningsfremme
24 Økologi på uddannelser 946 857 §6

Afsætningsfremme i alt 946 857

Uddannelse
25 Økoboost til fremtidens landmænd 250 0 §2

26 Økologi for de mindste – til grundskolens 1. - 3. klasse 279 259 §6
Uddannelse i alt 529 259

230 230

Forskning og forsøg

27 Øget produktion af øko-ungtyre af malkekvægsrace 230 230 §4
Forskning og forsøg i alt 230 230

Økologisk VKST i alt 281 226

Rådgivning

28 Dyrkningsvejledning for økologiske æbler og pærer 281 226 §2
Rådgivning i alt 281 226

Foreningen for Biodynamisk Jordbrug i alt 295 41

Rådgivning

29 Klogere på biodynamiske principper og praksis - kurser for 

landmænd, medarbejdere og konsulenter
295 41 §2

Rådgivning i alt 295 41

Puljen i alt 12.319 10.425

Center for Frilandsdyr i alt (tidl. Udviklingscenter for Husdyr på 

Friland)
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2. Særlig pulje: Eksportfremme

Note

VI. Aktiviteter fordelt på tilskudsmodtagere

Økologisk Landsforening i alt 5.184 5.165

Afsætningsfremme

1 BioFach – mangfoldig fællesstand med øget kommerciel fokus 2.650 2.650 DMG

2 Organic Export Academy - Øget økologisk eksportpotentiale via 

kompetencegivende akademi
900 900 §6

3 Fælles eksportfremstød på PLMA 2019 850 839 DMG

4 Branding af verdens førende økologination 500 492 §6

5 BioFach – forprojekt til 2020 284 284 DMG
Afsætningsfremme i alt 5.184 5.165

Landbrug & Fødevarer i alt 3.300 2.550

Afsætningsfremme

6 Deltagelse og markedsføring af økologiske fødevarer på ANUGA 

2019 i Köln
1.213 1.168 DMG

7 BioFach Shanghai 2019 – deltagelse på fødevaremesse og 

markedsføring af økologiske fødevarer
603 577 DMG

8 Food service indsats på nærmarkeder – Sverige og Tyskland 500 462 DMG

9 Dansk-kinesisk samarbejde om lettere markedsadgang og 

fordoblet øko-eksport

445 198 &6

10 Fremstød i Italien for økologiske fødevarer 436 145 DMG

11 Foodservice indsats på nærmarkeder – Sverige og Tyskland 103 0 DMG
Afsætningsfremme i alt 3.300 2.550

Organic by Nørskov/NewNordica i alt 1.349 1.282

Afsætningsfremme

12 Dansk Økologisk Fællesstand på Internationale Grüne Woche 

2019 i Berlin
1.349 1.282 DMG

Afsætningsfremme i alt 1.349 1.282

Food from Denmark i alt 1.029 956

Afsætningsfremme

13 Økologisk fællesstand på ANUGA 2019 591 518 DMG

14 International markedsføring af dansk økologi på PLMA 

Amsterdam 2019
438 438 DMG

Afsætningsfremme i alt 1.029 956

Producentsammenslutningen BAD (Bio Aus Dänemark) i alt 901 901

Afsætningsfremme

15 Anuga 2019 Eksport af økologiske produkter rettet mod nye 

afsætningskanaler, hovedsageligt i Tyskland
901 901 DMG

Afsætningsfremme i alt 901 901

Puljen i alt 11.763 10.854

Fonden for økologisk landbrug - Regnskab  2019

Beløb i 1000 kr.

Specifikation af 

anvendt 

statsstøtteregel

 Ændrings-

budget 2019

(Ej revideret) 

 Regnskab 2019 
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Fonden for økologisk landbrug - Regnskab 2019
3. Særlig pulje: National afsætningsfremme

Note

VI. Aktiviteter fordelt på tilskudsmodtagere

Økologisk Landsforening i alt 5.364 5.257

Afsætningsfremme
1 Det Økologiske Spisemærke – 10 års jubilæum 1.600 1.600 §6

2 Økologisk Høstmarked 2019 1.500 1.500 §6 + DMG

3 Kompetenceløft af økologiske virksomheder – specielt 

målrettet SMV’ere

800 800 §6

4 Mad til bierne 2019 550 550 §6

5 De gode fortællinger om økologi og bæredygtighed 500 499 §6

6 Lokal og direkte afsætning – udnyt nye markedsmuligheder 

gennem viden og kompetenceløft

414 308 §6

Afsætningsfremme i alt 5.364 5.257

Landbrug & Fødevarer i alt 3.038 2.763

Afsætningsfremme
7 Ambassadører for økologisk grønt i foodservice 721 706 §6

8 Økologisk ost og iscenesættelse i detail og foodservice  600 585 §6

9 Fart på økologien i de hurtige måltider  500 476 §6

10 Mere økologi hos slagterne – indsats hos supermarkeds- og 

privatslagtere

365 164 §6

11 Økologi i store gryder – økologiske køkkenroser 354 350 §6

12 Økologi som middel til vækst, velfærd og bæredygtighed i 

kommuner og regioner (tidl. Økologi på Velfærdens 

innovationsdag)

334 318 §6

13 Økologi i Foodservice 2.0 164 164 §6

Afsætningsfremme i alt 3.038 2.763

700 700

Afsætningsfremme
14 Sofari 2019 – Mere øko-gris i indkøbsvognen 700 700 §6

Afsætningsfremme i alt 700 700

Landbrug & Fødevarer, SEGES i alt 700 700

Afsætningsfremme
15 Styrket markedsposition for den økologiske kylling 700 700 §6

Afsætningsfremme i alt 700 700

Producentsammenslutningen Fremme af Økologisk Kvalitets 

Svinekød (FØKS) i alt

 Regnskab 2019 

 Ændrings-

budget 2019

(Ej revideret) 

Beløb i 1000 kr.

Specifikation af 

anvendt 

statsstøtteregel
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Fonden for økologisk landbrug - Regnskab 2019
3. Særlig pulje: National afsætningsfremme

Note

 Regnskab 2019 

 Ændrings-

budget 2019

(Ej revideret) 

Beløb i 1000 kr.

Specifikation af 

anvendt 

statsstøtteregel

Randers Regnskov i alt 600 481

Afsætningsfremme
16 Æd den og red den! 600 481 DMG

Afsætningsfremme i alt 600 481

Zealand Business College i alt 731 531

Afsætningsfremme
17 Økologi på Danmarks største slagteriskole 731 531 DMG

Afsætningsfremme i alt 731 531

Dansk Vegetarisk Forening (DVF) i alt 383 382

Afsætningsfremme
18 Grøn fremtid i fødevaresektoren: Fremme af økologiske 

vegetariske produkter

383 382 DMG

Afsætningsfremme i alt 383 382

Frugtformidlingen i alt 375 287

Afsætningsfremme
19 Råd til Økologi – fremtidens husholdning 375 287 §6

Afsætningsfremme i alt 375 287

Norm IVS 73 73

Afsætningsfremme
20 Økologisk omlægning på efterskoler: Råvarer, drift og tanke 73 73

Afsætningsfremme i alt 73 73 DMG

Fonden Københavns Madhus i alt 500 0

Afsætningsfremme
21 Omlægningstjek til private professionelle spisesteder 500 0

Afsætningsfremme i alt 500 0

Puljen i alt 12.464 11.174
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4. Særlig pulje: Viden & Kompetence

Note

VI. Aktiviteter fordelt på tilskudsmodtagere

Landbrug & Fødevarer, SEGES i alt 3.412 1.765

Rådgivning

1 Omlægningstjek – viden og kompetencer indenfor økologisk 

landbrugsproduktion
3.076 1.597 §§2+3

2 Bæredygtighedstjek for nyomlagte bedrifter 336 168 §3
Rådgivning i alt 3.412 1.765

Økologisk Landsforening i alt 1.749 1.702

Rådgivning

3 Omlægningstjek 2019 1.749 1.702 §3
Rådgivning i alt 1.749 1.702

Landbrug & Fødevarer i alt 476 433

Rådgivning

4 Økologiske omlægningstjek af SMV´er – slagter og bager 476 433 DMG
Rådgivning i alt 476 433

Foreningen for Biodynamisk Jordbrug i alt 241 241

Rådgivning

5 Biodynamiske omlægnings-, fastholdelses- og 

bæredygtighedstjek

241 241 §§2+3

Rådgivning i alt 241 241

5.878 4.141

Fonden for økologisk landbrug - Regnskab  2019

Puljen i alt 

Beløb i 1000 kr.

Specifikation af 

anvendt 

statsstøtteregel

 Ændrings-

budget 2019

(Ej revideret) 

 Regnskab 2019 
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Fonden for økologisk landbrug - Opgørelse over de seneste 5 regnskabsår

Beløb i 1000 kr.
Regnskab  

2015
Regnskab 2016 Regnskab 2017 Regnskab 2018 Regnskab 2019

INDTÆGTER:

Overført fra forrige år 24.416 48.025 39.685 35.533 35.926

Produktionsafgifter 0 0 0 0 0

Promillemidler 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000

Særbevilling og anden indtægt 48.640 33.000 30.002 30.038 31.059

Renter -105 -233 -216 -164 -87

I. Indtægter i alt 82.952 90.792 79.471 75.407 76.898

UDGIFTER:

Samlede tilskud fordelt på formål 

Afsætningsfremme 19.886 29.694 26.906 24.936 23.378

Forskning og forsøg 3.791 7.499 4.821 4.942 5.581

Produktudvikling 0 0 0 0 0

Rådgivning 6.628 9.333 9.203 7.266 7.341

Uddannelse 839 672 273 346 259

Sygdomsforebyggelse 0 0 0 0 0

Sygdomsbekæmpelse 0 0 0 0 0

Dyrevelfærd 0 282 0 0 0

Kontrol 0 0 0 0 0

Særlige foranstaltninger 0 0 0 0 0

Medfinansiering af initiativer under EU-

programmer

3.208 2.962 1.971 849 35

II. Udgifter til formål i alt 34.352 50.442 43.174 38.339 36.594

Fondsadministration 

Fondsadministration - særpuljer 401 421 464 471 366

Revision 98 165 127 184 141

Advokatbistand 16 8 88 42 38

Effektvurdering 59 71 82 76 1

Ekstern projektvurdering 0 0 0 0 0

Bestyrelseshonorar/befordringsgodtgørelse 1 0 3 369 370

Tab på debitorer 0 0 0 0 500

III. Administration i alt 575 665 764 1.142 1.416

IV. Udgifter i alt 34.927 51.107 43.938 39.481 38.010

Overførsel til næste år 48.025 39.685 35.533 35.926 38.888
Overførsel til næste år i pct. af årets udgift 137,5 77,7 80,9 91,0 102,3
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Fonden for økologisk landbrug - Opgørelse over de seneste 5 regnskabsår

Beløb i 1000 kr.
Regnskab  

2015
Regnskab 2016 Regnskab 2017 Regnskab 2018 Regnskab 2019

Supplerende oplysninger:

Samlet tilskud fordelt på tilskudsmodtagere

1 Økologisk Landsforening 16.590 20.752 18.964 17.985 16.409

2 Landbrug & Fødevarer 2.920 6.393 6.849 6.885 6.862

3 Landbrug & Fødevarer, SEGES 7.294 10.759 6.931 6.109 5.176

4 Aarhus Universitet 112 783 538 745 1.816

5 Organic by Nørskov / NewNordica ApS 0 0 483 339 1.282

6 Food from Denmark 0 0 483 0 956

7 Producentsammenslutningen Bio Aus 

Dänemark

0 391 483 0 901

8 Producentsammenslutningen Fremme af 

Økologisk Kvalitets Svinekød (FØKS)

573 766 762 753 700

9 Randers Regnskov 0 0 0 0 481

10 Zealand Business College 0 0 0 0 531

11 Dansk Vegetarisk Forening (DVF) 0 0 0 0 382

12 Frugtformidlingen 0 0 0 0 287

13 Foreningen for Biodynamisk Jordbrug 237 274 568 585 282

14 Center for Frilandsdyr (tidl.Udviklingscenter 

for Husdyr på Friland)

0 1.738 552 398 230

15 Økologisk VKST 0 0 0 0 226

16 NORM IVS 0 0 405 161 73

17 Fonden Københavns Madhus 0 328 2.770 2.809 0

- Agrologica 441 500 500 500 0

- By Land Gro 0 0 0 320 0

- Danmarks Biavlerforening 0 286 257 272 0

- GartneriRådgivningen a/s 0 300 300 253 0

- Velfærdsdelikatesserne, UHF 0 0 0 225 0

- Producentsammenslutningen Sønderjysk 

Økologi

0 0 514 0 0

- Producentforeningen De Økologiske 

Gårdbutikker

0 0 450 0 0

- SØRIS A/S 0 0 355 0 0

- Hans Henrik Thomsen 0 174 325 0 0

- Børnehuset Bakkebo 0 0 250 0 0

- Økologisk Rådgivning 0 0 159 0 0

- Producentsammenslutningen Økologi Nord 0 301 112 0 0

- Kernegaarden Fejø 0 35 78 0 0

- Havredal Praktiske Uddannelser 0 167 46 0 0

- Seerupgaard Udvikling 288 181 40 0 0

- Producentforeningen Organic Denmark 0 1.386 0 0 0

- Syddansk Økologi, Syddansk Kvæg 519 0 0 0

- Københavns Universitet 371 508 0 0 0

- Naturmælk amba 0 458 0 0 0

- Thise Mejeri 0 385 0 0 0

- Landsforeningen Praktisk Økologi 0 329 0 0 0

- Producentforeningen De Økologiske 

Gårdbutikker

299 289 0 0 0

- Smag på Landskabet 0 267 0 0 0

- Danish Food & Trading Company 0 260 0 0 0

- Helge Bülow 0 240 0 0 0

- Ostebørsen 0 234 0 0 0

- Hegnsholt Hønseri 0 225 0 0 0

- Økogårdene Skjern Enge 250 203 0 0 0
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Fonden for økologisk landbrug - Opgørelse over de seneste 5 regnskabsår

Beløb i 1000 kr.
Regnskab  

2015
Regnskab 2016 Regnskab 2017 Regnskab 2018 Regnskab 2019

- Lejre Grøntsagskonsortium 0 197 0 0 0

- Blakgården 0 196 0 0 0

- Danmarks Tekniske Universitet 352 194 0 0 0

- Comida Fødevarerådgivning 275 175 0 0 0

- Halkær Kro og Madhus 169 126 0 0 0

- Landboforeningen Gefion, Økologisk 

rådgivning 

237 62 0 0 0

- Landboforening Syd 0 61 0 0 0

- Danske Økologiske Erhvervsfrugtavlere 543 0 0 0 0

- Københavns Fødevarefællesskab 525 0 0 0 0

- Lejre Kommune 335 0 0 0 0

- Knuthenlund Gods 293 0 0 0 0

- Natur-Oksen 290 0 0 0 0

- Bornholms Landbrug 285 0 0 0 0

- Råd & Dåd 273 0 0 0 0

- Det Længste Strå v/ Birgitte Ravn Olesen 210 0 0 0 0

- Troldgaarden v/ Phillip Dam 202 0 0 0 0

- Mørdrupgård Korn 200 0 0 0 0

- Skærtoft Mølle 196 0 0 0 0

- Krogerup Avlsgaard 185 0 0 0 0

- ØsterGro 150 0 0 0 0

- Dyrenes Beskyttelse 100 0 0 0 0

- Westergaards Planteskole 86 0 0 0 0

- Lille Raneladegaard / Janne Brændbyge 51 0 0 0 0

- Bjarne Krog - Krogagergård 20 0 0 0 0
I alt 34.352 50.442 43.174 38.339 36.594
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Note 1. Recirkulering – fra affald til bedre økologisk næringsstofforsyning 
Tilskudsmodtager: Økologisk Landsforening 
Hovedformål: Forskning og forsøg 
Projektets formål: 
Udvikle forretningsmodel, der sikrer tilbageførsel af næringsstoffer i affald til økologisk planteavl, hvor po-
tentialet er størst. Og skabe incitament og engagement for recirkulering fra by til land. 
 
Projektets aktiviteter: 
AP1: Fra husholdningsaffald til økologisk gødning  
• Analyse og beskrivelse af caseområde i Østjylland med opgørelse af ressourcer i KOD og restprodukter 
og potentialet for recirkulering af KOD, husdyrgødning og anden biomasse i Østjylland.  
• Analyse af gødning og visuelle vurderinger i markforsøg for undersøgelse af gødningens kvalitet og ind-
hold af fysiske urenheder, herunder særligt plastik/mikroplast.  
 
AP2: Markforsøg - gødningsværdi af kildesorteret organisk dagrenovation KOD  
• Markforsøg der kortlægger næringsstof og gødningsværdi af afgasset KOD rent og i realistisk blan-
dingsforhold med husdyrgødning. Gødningsforsøg med KOD i vårbyg, fem forsøgsled på fem lokaliteter i 
Østdanmark, sammenlignet med svinegylle og Øgro.  
 
AP3: Recirkulering af andre organiske restprodukter  
• Analyse af tilgængelighed, optimal tildeling/anvendelse og barrierer herfor af andre betydelige organiske 
rest- og affaldsprodukter end KOD. Analysen omfatter de organiske rest- og affaldsprodukter, der alle-
rede findes i bilag 1 i ’Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion’ og produkter, der forventes snarligt at 
kunne optages i bilaget.  
 
AP4: Formidling, initiativ, igangsætning og rådgivning  
• Udarbejde materiale der øger kendskabet og formidler viden om de krav, der er til affalds- og restpro-
dukter, der anvendes til økologisk produktion til kommuner og affaldsselskaber.  
• Dialog- og interessentmøder med centrale aktører i recirkuleringskæden for at opnå fælles forståelse for 
udfordringer, muligheder og udviklingspotentiale ved recirkulering til den økologiske produktion. 
 
Note 2. KLIMALANDMAND – Værktøj til klimahandling på bedriften 
Tilskudsmodtager: Økologisk Landsforening 
Hovedformål: Forskning og forsøg 
Projektets formål: 
Projektets formål er at udvikle et klimaværktøj, KLIMALANDMAND, som er validt, operationelt og i stand 
til at estimere den enkelte bedrifts klimabelastning. Klimaværktøjet danner grundlag for at udarbejde en 
handlingsplan for bedriften ud fra hvilken, landmanden kan træffe konkrete og klimavenlige valg for sin 
bedrift. 
 
Projektets aktiviteter: 
Projektet består af fire arbejdspakker (AP1-4).  
I AP1 blev viden om emissionskilder, deres emissionsfaktorer samt klimatiltag og disses reduktionspoten-
tiale indsamlet og systematiseret. Den viden, der blev opbygget i AP1 dannede grundlag for udviklingen 
af klimaværktøjet KLIMALANDMAND for økologiske mælke- og kødproducenter og planteavlere (AP2).  
I AP3 blev der udviklet en handlingsplan for videreudviklingen af KLIMALANDMAND, målrettet økologiske 
fjerkræ og svinebedrifter. Projektets resultater blev udbredt i AP4 gennem en bred formidlingsindsats.  
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Arbejdspakke 1 (AP1): 
Emissionskilder, emissionsfaktorer, klimatiltag og reduktionspotentiale Viden er indsamlet om emissions-
kilder, deres emissionsfaktorer samt veldokumenterede klimatiltag og deres reduktionspotentiale. Der er 
screenet for viden inden for følgende fire områder:  
1. Energiforbrug og -produktion  
2. Metanudledning  
3. Lattergasudledning  
4. Kulstofopbygning 
Bedriftsspecifikke data er benyttet i videst mulig udstrækning. Hvor dette ikke har værer muligt, er an-
vendt data baseret på nationale gennemsnitsværdier eller fra IPCC Guidelines. Vidensindsamlingen er 
udført af to faggrupper. Den ene gruppe bestod af klimafaglige eksperter i landbrugssektoren. Den anden 
ekspertgruppe bestod af et landmandspanel af klimabevidste landmænd. 
 
Aktiviteter i AP1:  
1. Systematisering af viden om emissionskilder og deres emissionsfaktorer samt om klimatiltag og disses 
reduktionspotentiale  
2. Opdatering af Økologisk Landsforenings eksisterende Klimakatalog med nye klimatiltag og ny viden 
om eksisterende tiltags reduktionspotentiale  
 
Arbejdspakke 2 (AP2): Udvikling af klimaværktøjet KLIMALANDMAND  
Eksisterende emissionsberegningsværktøjer er gennemgået for at inddrage komponenter herfra i KLIMA-
LANDMAND.  
En IT-løsning og en protokol er udarbejdet for automatisk at kunne trække bedriftsspecifikke data fra Ø90 
Online til KLIMALANDMAND. 
En modulopbygget excel- og databasebaseret version af værktøjet er udviklet, hvori en del manuel ind-
tastning er nødvendig for at køre værktøjet. En klimaworkshop for interesserede parter, hvor indhold, 
struktur og retning blev diskuteret, er afholdt. Input herfra er inkorporeret i den endelige version af værk-
tøjet. 
 
Aktiviteter i AP2:  
1. Gennemgang af eksisterende emissionsberegningsværkstøjer  
2. Analyse af, hvordan bedriftsdata fra Ø90 Online integreres i klimaværktøjet, og udarbejdelse af nød-
vendige protokoller herfor  
3. Udvikling af klimaværktøj til brug på mælkekvægs-, kødkvægs- og planteavlsbedrifter  
4. Afholdelse af klimaworkshop med interessenter fra erhvervet omhandlende udvikling og forankring af 
værktøjet i erhvervet  
5. Test af KLIMALANDMAND på to bedrifter  
 
Arbejdspakke 3 (AP3): Videreudvikling af KLIMALANDMAND  
Der er udarbejdet en handlingsplan for videreudviklingen af KLIMALANDMAND fra et Excel-baseret kli-
maværktøj til et fuldt udfoldet regneprogram med en grafisk brugerflade, som er i stand til at servicere alle 
større driftsgrene.  
 
Aktiviteter i AP3: 1. Udarbejdelse af en handlingsplan for KLIMALANDMANDs fremtidige udvikling inden-
for frugt-/grøntsagsproducenter, fjerkræ- og svinebedrifter.  
 
Arbejdspakke 4 (AP4): Formidling  
Projektets resultater og konklusioner er formidlet bredt til landmænd, rådgivere og interessenter kontinu-
erligt i projekt-perioden via tilgængelige platforme og kanaler.  
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Aktiviteter i AP4:  
1. Løbende nyhedsflow om projektets resultater på hjemmeside (okologi.dk) og i nyhedsbreve (tre indlæg 
hvert sted)  
2. Formidling til Økologikongres 2019 på en stand og til et temamøde 
3. To artikler i avisen Økologisk Landbrug om projektet og dets resultater 
 

Note 3. InTRÆgrer 2.0 – integration af træer i økologisk landbrug 
Tilskudsmodtager: Økologisk Landsforening 
Hovedformål: Forskning og forsøg 
Projektets formål: 
Projektets formål er gennem skovlandbrug at kunne anvise et nyt økologisk produktionssystem med en 
mere robust økonomi, mindre klimabelastning samt større biodiversitet. Projektet bygger videre på resul-
tater fra projektet InTRÆgrer, som gennemførtes i 2018. 
 
Projektets aktiviteter: 
Projektet var inddelt i tre arbejdspakker (AP1-3), som har genereret viden, der anviser veje til integration 
af træer og buske i den økologiske produktion med økonomiske, klima- og biodiversitetsmæssige gevin-
ster.  
 
I AP1 blev skovlandbrug implementeret på tre økologiske bedrifter. I AP 2 blev fordele og barrierer for-
bundet med en udbygning af skovlandbruget i den danske økologiske landbrugssektor analyseret, mens 
AP3 har haft til mål at formidle skovlandbrug og dets fordele som driftsgren, henvendt til økologiske land-
mænd.  
 
Arbejdspakke 1 (AP1): Implementering af skovlandbrug i økologiske landbrug 
På baggrund af resultater fra projektet InTRÆgrer blev tre kombinationsmuligheder i skovlandbrug ud-
valgt, som efterfølgende blev etableret som mindre forsøg på 2-16 ha på tre forskellige bedrifter. Der blev 
etableret et skovlandbrug hos en planteavler med en kombination af planteval til konsum og frugt- og 
nøddetræer, hos en mælkeproducent med en kombination af foderafgrøder/malkekæg og fodertræer, og 
endeligt hos en kødkvægsproducent med en kombination af foderafgrøder/kødkvæg og bærbuske. Inden 
implementering blev der udarbejdet dyrkningsvejledninger for hvert skovlandbrug. Baselinemålinger for 
biodiversitet og produktionsøkonomi blev udarbejdet forud for etableringen, for herved at kunne estimere 
systemernes samlede effekter for de to parametre på langt sigt. Der blev lavet analyse af de implemente-
rede skovlandbrugs fremtidige produktionsøkonomi i samarbejde med en driftsøkonom, og der blev udar-
bejdet en forretningsplan for hver af de tre bedrifter, baseret på fremskrivninger af vedplanternes vækst 
over en 20-årig periode. 
 
Aktiviteter i AP1:  
a. Etablering af samarbejde med tre landmænd, som vil afprøve skovlandbrug i praksisforsøg  
b. Udarbejdelse af dyrkningsplan og -vejledning for de tre skovlandbrug  
c. Indsamling af baselinemålinger for biodiversitet og økonomi på de tre skovlandbrug  
d. Etablering af skovlandbrug hos de tre landmænd  
e. Udarbejdelse af fremtidig produktionsøkonomi og forretningsplaner for de tre skovlandbrug  
f. Estimering af langsigtede effekter for kulstofopbygning og biodiversitet i de tre skovlandbrug  
 
Arbejdspakke 2 (AP2): Fordele og barrierer forbundet med skovlandbrug  
Fordele og barrierer forbundet med udvikling og udbredelse af skovlandbrug i dansk landbrugsproduktion 
blev identificeret og beskrevet i det udarbejdede skovlandbrugskatalog.  
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Aktiviteter i AP2: a. Identificering af produktionsmæssige fordele ved skovlandbrug, herunder bl.a. biologi-
ske, miljømæssige, økonomiske og samfundsmæssige fordele  
b. Identificering af barrierer for udbygning af skovlandbruget, herunder bl.a. biologiske, fysiske, tilskudsre-
laterede og afsætningsmæssige barrierer  
 
Arbejdspakke 3 (AP3): Implementering og formidling Projektets resultater er blevet formidlet bredt til øko-
logiske landmænd, for herigennem at kunne aktivere fremtidige potentielle skovlandbrugs-praktikere. Pro-
jektet er blevet formidlet via flere platforme og kanaler.  
 
Aktiviteter i AP3:  
a. Formidling af projektet og projektresultater ved en stand og et temamøde på Økologikongres 2019  
b. Løbende nyhedsflow om projektets undersøgelser og resultater på hjemmeside (okologi.dk), sociale 
medier (Facebookgruppe målrettet interessenter indenfor skovlandbrug er oprettet og nyheder er delt 
herigennem - www.facebook.com/groups/skovlandbrug) og i nyhedsbreve  
 
c. To artikler i fagligt relevante medier om projektet og dets resultater d. Åbent hus-arrangementer hos en 
af forsøgsværterne (planteavleren) med fokus på implementering, dyrkningsplan, økonomi, fordele og ud-
fordringer.  
 

Note 4. Carbon-Farm - bæredygtige dyrkningssystemer i landbruget 
Tilskudsmodtager: Økologisk Landsforening 
Hovedformål: Forskning og forsøg 
Projektets formål:  
Formålet med projektet er at udvikle, undersøge, implementere og udbrede bæredygtige dyrkningssyste-
mer i Danmark. Dyrkningssystemerne skal bevare og opbygge jordens frugtbarhed i både konventionelt 
og økologisk landbrug. Det økologiske landbrug udvikler sig hen i mod mere bæredygtige og klimavenlige 
dyrkningsmetoder. 
 
Projektets aktiviteter: 
Projektet er delt op i følgende arbejdspakker med den ansvarlige part nævnt i parentes. Det er kun ar-
bejdspakke 1.1 og 3, fonden medfinansierer.  
 
AP 1: Bæredygtige dyrkningssystemer. AP 1 er opdelt i 4 under-arbejdspakker:  
AP 1.1 Udvikling og afprøvning af bæredygtige dyrkningssystemer (ØL)  
AP 1.2 Agronomiske og miljømæssige effekter (AU Agro-Økologi)  
AP 1.3 Dyrkningssystemernes effekter på biodiversitet (AU-BioScience)  
AP 1.4 Kvantificering af effekten af dyrkningssystemer til opbygning af jordens kulstofpulje (KU-Institut for 
Plante- og Miljøvidenskab)  
 
AP 2: Udvikling af maskintekniske løsninger (FRDK)  
 
AP 3: Projektledelse, formidling og implementering (ØL)  
 
AP1.1 Udvikling og afprøvning af bæredygtige dyrkningssystemer. Arbejdspakkeleder: Janne Aalborg Ni-
elsen, Økologisk Landsforening. CarbonFarm dyrkningssystemerne udvikles og afprøves i store forsøgs-
plots i markerne hos de fire landmænd, som deltager i projektet - to økologiske og to konventionelle. For-
søgene er godt i gang. Dyrkningssystemerne udvikles gennem i alt tre vækstsæsoner. Der indgår fire for-
søgsbehandlinger i forsøgene, som afprøves på alle fire bedrifter. Det er pløjning som reference i forsøg-
sled 1 og reduceret jordbearbejdning og Conservation Agriculture i forskellige grader i de øvrige forsøg-
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sled. I forsøgene er der moniteret sygdomme, ukrudt og skadedyr. Forsøgene danner det vigtige grund-
lag for undersøgelser af effekter af dyrkningssystemerne, som udføres af Københavns Universitet og Aar-
hus Universitet i arbejdspakke 1.2-1.4. Endvidere bruges forsøgene som grundlag for deling og imple-
mentering af den opnåede viden gennem bl.a. markdemonstrationsdage hos de deltagende bedrifter og i 
erfagruppearrangementer, se også AP 3.  
 
AP 3. Arbejdspakkeleder: Janne Aalborg Nielsen, ØL. Der er fortsat stor interesse for projektet. Der er 
bl.a. holdt indlæg om projektet ved forskellige arrangementer, se projekthjemmesiden. Der er udgivet en 
video om projektet. I juli måned var ca. rådgivere 30 rådgivere, økologiske og konventionelle, samlet til 
erfa-gruppe arrangement på Sjælland med besøg på forskellige bedrifter. Arbejdet med at udarbejde en 
værktøjskasse er godt i gang. I projektgruppen er der holdt koordinerende projektmøder for at sikre frem-
drift og koordination i projektet. 
 

Note 5. Flere sunde og bitre grøntsager til foodservice sektoren og forbrugeren (BitterSund) 
Tilskudsmodtager: Økologisk Landsforening 
Hovedformål: Forskning og forsøg 
Projektets formål: 
Formålet med dette projekt er, at gennemføre dyrkningsforsøg med grøntsagsarter og sorter, teste for bit-
terhed og stærke smage samt for indholdsstoffer samt teste sorternes egenskaber i køkkener. 
 
Projektets aktiviteter: 
BitterSund projektet er opdelt i fire arbejdspakker:  
1. Effektiv dyrkning af flere sunde og bitre kål og rodfrugter samt øget indtjening  
2. Udvikling og afprøvning af sunde og bitre grønsagskoncepter til foodservicesektoren og forbrugeren  
3. Undersøgelse af effekt på økonomi, sundhed og miljø af ændrede kostvaner mod øget forbrug af 
sunde og bitre kål og rodfrugter  
4. Formidling og projektledelse  
 
Projektet medfinansierer GUDP-samarbejdsprojekt ’BitterSund’ mellem Økologisk Landsforening, Aarhus 
Universitet, Regionshospital Randers, Aarstiderne A/S, Axel Månsson Øko og Københavns Universitet. 
Økologisk landsforening har stået for projektledelsen og har i samarbejde med projektets partnere stået 
for fremdriften, afholdelse af projektmøder, beskrivelse af resultater, formidling heraf bl.a. i oversigter og 
pjecer samt på hjemmesiden www.bittersund.dk. Specielt i 2019 har Økologisk landsforening stået for et 
afslutningsarrangement på Catering Midt 2019 for storkøkkener i samarbejde med AB Catering. Endelig 
har Økologisk Landsforening stået for projektets samlede afrapportering. 
 

Note 6. Styr på den økologiske jordfrugtbarhed 
Tilskudsmodtager: Økologisk Landsforening 
Hovedformål: Rådgivning 
Projektets formål: 
Projektets formål er at øge udbytterne i økologisk planteproduktion gennem målrettet fokus på livet i jor-
den, en afgørende faktor i opbygningen af jordens frugtbarhed. Formålet er endvidere at gøre viden på 
området operationelt og tilgængeligt for landmanden. 
 
Projektets aktiviteter: 
Arbejdspakke 1: Status på jordfrugtbarhed ud fra "state of the art" - metoder Data fra fem bedrifter, som 
indgik i en undersøgelse af jordmodstand og jordstruktur i 2004, er anvendt i nærværende projekt. Data 
fra 2004 er suppleret, idet der er udarbejdet en grundig status for jordens egnethed som dyrkningsmedie i 
2019, udtrykt i kvalitet og frugtbarhed ved brug af analysemetoder, der er gængse i dag.  
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Denne status udarbejdes ved at analysere og beskrive følgende parametre: dræningstilstand, kalkning-
stilstand, jordtype- og jordstruktur (herunder spadediagnose), penetreringsmodstand, regnormebestand, 
jordbearbejdnings- og maskinstrategi, samt kulstof- og næringsstofindhold ud fra standard jordanalyser.  
Dyrkningshistorien fra 2004-2019, herunder udbyttehistorikken, er indsamlet for de fem bedrifter. Ved at 
sammenholde status for de fem bedrifter i 2004 med den grundige status i 2019 og dyrkningshistorien, 
inklusive udbyttehistorik, i perioden 2004-2019 er status og udvikling beskrevet for de enkelte bedrifter i et 
katalog, som danner udgangspunkt for det videre arbejde. Det er opgjort og vurderet, hvilken effekt dyrk-
ningshistorien har haft på jordens frugtbarhed frem til i dag. Status er udarbejdet i samarbejde med land-
mændene på bedrifterne og planteavlskonsulenter. 
 
Arbejdspakke 2: Next step i jordens frugtbarhed Der er bygget oven på metoder og resultater fra AP 1 
med vægt på at inddrage livet i jorden som en aktiv og meget betydende parameter. Følgende metoder er 
afprøvet og beskrevet; Solvita soil test, Mikroskopi af jordprøver hos to laboratorier og Albrecht jordana-
lyse. Metoderne skal også valideres med hjælp fra eksterne partnere. Dette arbejde udføres i 2020, jf. 
projektforlængelse.  
 
Resultaterne fra test 1) - 3) er sammenholdt med resultaterne fra AP 1, og sammenfattet for den enkelte 
bedrift, med henblik på at udarbejde handlingsplaner i år 2020, hvor dette er relevant. Arbejdspakke 3: 
Involvering, implementering og formidling af next step i jordens frugtbarhed Dette arbejde udføres i 2020 
 

Note 7. Værdiskabelse via samspil med vandværker og kommuner: Klima, drikkevandsbeskyt-
telse, naturpleje og recirkulering af næringsstoffer 
Tilskudsmodtager: Økologisk Landsforening 
Hovedformål: Rådgivning 
Projektets formål: 
Formålet med projektet er at skabe nye udviklingsmuligheder for de økologiske landmænd ved at ud-
brede succesfulde erfaringer med kommunale samspil med økologer om øget næringsstofforsyning, na-
turpleje, drikkevandsbeskyttelse og klimahandling. 
 
Projektets aktiviteter: 
Samlet har aktiviteterne haft følgende formål: Dokumentation af samt formidling af viden og erfaring med 
de nævnte metoder mhb. øget kendskab til metoderne og deraf udbredelse af metoderne i kommunerne. 
Hovedaktiviteterne i projektet er:  
• Dokumentation  
• Formidling via fagnetværk  
• Formidling via fagmedier  
• Formidling via faglige konferencer og workshops  
 
Dokumentation:  
Faktaark: Der er lavet fire faktaark om lokale løsninger med økologi og hhv. drikkevandsbeskyttelse, 
klima, naturpleje og recirkulering af næringsstoffer fra kommunale affaldsstrømme. 
Casebeskrivelser: Beskrivelser der viser, hvordan økologien kan bruges til at blive en mere bæredygtig 
kommune.  
Peter Nordholm Andersen, Omlægningstjek er et godt grundvandsværktøj i kommunerne, Magasinet 
Økologisk, efterår 2019.  
Peter Nordholm Andersen, Kunsten af pleje borgere, blomster og køer, Løft verdensmålene, forår 2019. 
Peter Nordholm Andersen, Handlingsplan letter gårdens klimaaftryk, Løft verdensmålene, forår 2019.  
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Formidling via faglige netværk, medier, konferencer og workshops  
Deltagelse med oplæg på følgende: 

- DANVA Årsmøde i Esbjerg. D. 20. maj.  
- Vandets hus d. 23.-24. maj.  
- Natur & Miljøkonference d. 27.-28. maj 2019.  
- Grundvandsseminar for DANVA og EnViNa den 30. september med oplæg og stand. 
- Løsningsgalleriet, Økologi Kongres 20. november 2019.  
- Grundvandsnetværkets Årsmøde d. 20. maj.  

 
Artikler: Henrik Hindby Koszyczarek, Opråb til borgere: Hjælp din lokale øko-landmand ved at sortere af-
fald rigtigt, okologisk.nu, 30. oktober 2019.  
Irene Brandt-Møller, Vårbyg gror godt i afgasset KOD, okologisk.nu, 17. September 2019.  
Peter Nordholm Andersen, Økologi, en genvej til pesticidfrit drikkevand, Dansk vand, #3 Juni 2019. 
 

Note 8. Alternative innovative dyrkningssystemer i landbruget 
Tilskudsmodtager: Økologisk Landsforening 
Hovedformål: Rådgivning 
Projektets formål: 
At etablere og drive netværk for landmænd med hurtig udveksling af viden om og erfaringer med alterna-
tive og innovative dyrkningssystemer i landbruget med henblik på at videreudvikle produktionen. 
 
Projektets aktiviteter: 
Projektet har samlet erfaringer fra praksis om en række alternative og innovative dyrkningssystemer, som 
afprøves af landmænd. Steder, hvor der afprøves relevante tiltag, er primært lokaliseret gennem en spør-
geundersøgelse hos landmænd. Der er også indsamlet viden om aktiviteter inden for alternative og inno-
vative dyrkningssystemer hos udenlandske landmænd. Denne viden er hovedsageligt indsamlet via soci-
ale medier i netværk med fokus på emnet, specielt Twitter.  
 
Et udvalg af de danske bedrifter, som er lokaliseret i spørgeundersøgelsen, har gennem besøg og 
interviews dannet grundlag for en første version af et inspirationskatalog over dyrkningssystemerne. Vi-
den og erfaringer fra udenlandske bedrifter er samlet, bearbejdet og delt i Facebook gruppen, ”Frugtbar 
landbrugsjord – gruppe til erfaringsudveksling”. På siden deler landmænd også selv erfaringer.  
 
I projektet etableres der netværk for rådgivere og landmænd, som ønsker at dele erfaringer med alterna-
tive og innovative dyrkningssystemer. Dette netværk får mere fokus i 2020. Der er arrangeret markmøder, 
hvor aktuelle emner er taget op. Det har bl.a. været fokus på frugtbar jord, grøngødning, kompostering, 
erfaringer med at bruge afgasset gylle i grøntsager og demonstration af maskinen der vedligeholder øko-
logiske græsmarker eller nedmulder efterafgrøder. Der er planlagt og gennemført en studietur til Irland 
med 7 deltagere fra Danmark i oktober 2019. 
 

Note 9. Udvikling af mobile staldsystemer – med fokus på svin og fjerkræ 
Tilskudsmodtager: Økologisk Landsforening 
Hovedformål: Rådgivning 
Projektet blev ikke gennemført med støtte fra fonden.  
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Note 10. Næringsstofforsyning til højere udbytter (AP 5 i RDD3-projektet NutHY) 
Tilskudsmodtager: Økologisk Landsforening 
Hovedformål: Rådgivning 
Projektets formål: 
Projektets formål er at fremme højere udbytter og større bæredygtighed i økologisk planteproduktion. Det 
opnås ved sammen med økologikonsulenter og økologiske landmænd at udvikle rådgivningsprocesser, 
der er mere helhedsorienterede og langsigtet optimerende i forhold til sædskifte, næringsstofforsyning og 
miljø. 
 
Projektets aktiviteter: 
Projektet er en del af et større projekt (Nutrients for Higher organic crop Yields - NutHY), som er søgt 
sammen med en række partnere i puljen Organic RDD3 (ICROFS/GUDP) og bevilget ultimo 2016. Ne-
denfor beskrives aktiviteterne i arbejdspakke 5, som er den arbejdspakke, Økologisk Landsforening (ØL) 
får medfinansiering til fra Fonden for Økologisk Landbrug.  
 
Arbejdspakke 5: Implementering af en ny og strategisk optimeringsproces for planteproduktionen i den 
daglige rådgivning af økologiske planteavlere. Ansvarlig: Janne Aalborg Nielsen, Økologisk Landsfor-
ening. Der er udvalgt ti rådgivere, som deltager i projektet. En er sprunget fra i 2019. Fem rådgivere fra 
ØkologiRådgivning Danmark og fire rådgivere fra DLBR. De ni rådgivere er blandet i to grupper. Hver 
gruppe består af rådgivere fra ØkologiRådgivning Danmark og DLBR. Den ene gruppe koordineres af 
SEGES og den anden gruppe af Økologisk Landsforening. Hver rådgiver har udvalgt en landmand/be-
drift, som han/hun arbejder med i projektet med henblik på langsigtet, strategisk rådgivning. Der er i 2019 
afholdt rådgiverskole i maj måned og et fælles møde for rådgivere, landmænd og forskere i projektet i 
september. Rådgivere og landmænd i projektet arbejder løbende med langsigtede rådgivningskoncepter. 
 

Note 11. Topkvalitet i økologiske spisekartofler 
Tilskudsmodtager: Økologisk Landsforening 
Hovedformål: Rådgivning 
Projektets formål: 
At styrke forudsætningerne øget afsætning og udbytte i økologisk kartoffelproduktion ved øget dialog mel-
lem produktions og afsætningsled og ved at øge aftagere og forbrugeres kendskab til fordele ved at 
bruge danske økologiske spisekartofler. 
 
Projektets aktiviteter: 
Projektet styrker produktion og afsætning af danske økologiske spisekartofler. Projektets gennemføres i 
fire arbejdspakker:  
1) Øget dyrkningssikkerhed  
2) Sammenhæng mellem produktion og marked  
3) Øget samarbejde mellem avlere, rådgivere og pakkerier  
4) Kend din kartoffel 
 

Note 12. Økodag 2019 
Tilskudsmodtager: Økologisk Landsforening 
Hovedformål: Afsætningsfremme 
Projektets formål: 
Formålet med Økodag 2019 er at øge forbrugernes viden om de værdier, der ligger bag den økologiske 
mælkeproduktion for derved at øge loyaliteten og salget af økologiske mejeriprodukter. Til Økodag invite-
res forbrugerne ud på økologiske gårde i hele landet. Her er gæsterne med til at lukke de økologiske køer 
ud på græs for første gang i foråret, efter køerne har stået inde i stalden hele vinteren. 
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Projektets aktiviteter: 
Projektets aktiviteter: (maks. 1 side) 59 økologiske værtsgårde inviterede danskerne indenfor til Økodag 
2019. I alt benyttede 204.000 danskere sig af tilbuddet og besøgte en økologisk landmand til Økodag. 
Nedenstående aktiviteter blev gennemført i samarbejde med både værter og mejerier:  
• Der har været en rekrutteringsindsats for at tiltrække nye værter til Økodag. Det er lykkes at få ni nye 
gårde med og for at hjælpe dem bedst muligt, blev de tilbudt et besøg af Økologisk Landsforening inden 
Økodag. De fik tilsendt en velkomstpakke med, fx diverse bannere, velkomsttræskilte, Øflag, 
store formidlingsplakater, budskabs- og navigeringsskilte, folder om sikkerheden på gården, idékatalog 
samt presseguide.  
• Den 8. januar blev der afholdt et fællesmøde, hvor både eksisterende og potentielle værter var invite-
rede. Også ægtefæller deltog. På mødet foregik erfaringsudveksling og dialog, ligesom værterne også 
blev klædt på i forhold til at kunne svare på klimaspørgsmål fra gæsterne på Økodag. Fællesmødet var 
populært blandt værterne. I alt deltog 73 personer.  
• Hovedbudskabet i Økodag var ”Køer på græs”, men derudover var FN’s Verdensmål nr. 13 ”Klimahand-
ling” et undertema. Det betød bl.a., at gæsterne i gårdbeskrivelserne på økodag.dk kunne læse, hvilke 
konkrete klimatiltag den enkelte gård havde gennemført. Derudover var der info-plakater om klima og 
køer på gårdene, ligesom gæsterne kunne få en pixibog med hjem om køer og klima. Pixibogen har des-
uden det formål, at den er med til at forlænge oplevelsen ude på gårdene.  
• Der blev foretaget et omfattende arbejde for at finde ud af, hvilke sikkerhedsregler værterne til Økodag 
var underlagt. Projektet var i kontakt med både politi og beredskabsstyrelse, og resultatet blev en fælles 
national ordning på tværs af landets 12 politikredse.  
Konklusionen blev, at værterne ikke skulle udarbejde og indsende en sikkerhedsplan forud for Økodag. 
Overfor værterne blev det dog præciseret, at de er ansvarlige for sikkerheden på gården og skal gen-
nemgå de processer og tjekliste, der er nedskrevet i den udarbejdede folder til Økodag.  
• Der blev udarbejdet en guide til, hvordan værterne bedst muligt udnytter Facebook. Etablering af en luk-
ket Facebookgruppe for værter, hvor de kan hente råd og vejledning hos hinanden.  
• Den eksisterende hjemmeside www.økodag.dk blev benyttet og fungerede som hjertet i markedsførin-
gen, idet gæsterne på siden kunne finde et danmarkskort og læse en individuel gårdbeskrivelse af alle de 
deltagende gårde til Økodag. Al markedsføring op til Økodag henviser til hjemmesiden, og derfor er hjem-
mesiden en væsentlig kanal for udbredelse af Økodag. Der blev foretaget mindre forbedringer på hjem-
mesiden af funktionel karakter. I perioden op til Økodag lavede Google om i deres betaling for at anvende 
google maps, som danmarkskortet på hjemmesiden er koblet op på. Det gav en ekstra udgift til Økodag. 
Indledende opstart af, hvordan projektet kan undgå dette i fremtiden blev igangsat. • Der blev lavet et gra-
fisk univers, der blev brugt i markedsføringen. Layoutet blev brugt på mælkekartonannoncer hos både 
Arla, Thise, Naturmælk og Øllingegaard. Derudover blev universet anvendt på sociale medier, i tilbudsavi-
ser og i markedsføringsplakater, som alle værter fik tilsendt til ophæng i lokalområdet.  
• Der blev udviklet forskellige markedsføringsmaterialer til en elektronisk toolbox, som detailhandlen og 
andre interessenter kunne gøre brug af for at finde relevante markedsføringsmaterialer. Dette resulterede 
i minimum otte omtaler i detailkæderne (Aldi, SuperBrugsen, Dagrofa, Føtex, Lidl, Nemlig.com, Netto og 
Rema). Derudover lavede, fx Dyrenes Beskyttelse opslag om Økodag på deres Facebookside, ligesom 
materialet blev benyttet af såvel værter som mejerier.  
• For i endnu højere grad at koble Økodag tættere sammen med mejeriprodukter og for også at give de 
forbrugere, der ikke selv har bilmuligheden for at komme til Økodag, blev der lavet et ”opsamlingssted” i 
henholdsvis Aarhus og København, hvor forbrugere på forhånd havde sikret sig en busbillet mod sym-
bolsk betaling. I alt deltog 76 forbrugere i arrangementet, der startede med morgenmad, hvorefter gæ-
sterne i bus blev kørt ud til to gårde til Økodag og retur igen om eftermiddagen. Arrangementet var popu-
lært hos deltagerne, og det var mejerierne, der havde sponsoreret mejeriprodukter til indsatsen.  
• Der blev afholdt en åbningsevent på en gård på Djursland. Åbningen havde et klimafokus, og åbningsta-
len blev afholdt af Den Grønne Studenterbevægelse.  
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• Alle værter fik mulighed for at få tilsendt hæftet ”Forstå hvorfor økologi” til uddeling blandt gæsterne. 
Hæftet formidler de økologiske værdier både i tekst og billeder. Derudover fik værterne tilsendt budskabs-
skilte samt træskilte, der havde til formål at vejlede gæsterne i, hvordan de skal opholde sig på gården, fx 
skilte om, at der kan være strøm i hegnet, skilte, der formidler, at køerne er store dyr, og at de voksne 
skal holde øje med børnene. Disse skilte var en del af den skærpede sikkerhed på gårdene. Derudover 
fik gårdene også, fx forskellige bannere, tatoveringer, hånddesinfektion, vejledning i håndtering af vega-
nere.  
• Der er udført et omfattende pressearbejde, der resulterede i 189 omtaler herunder i TV-Avisen, TV2 Ny-
hederne og TV2 News samt samtlige regionale TV-stationer og et antal radioklip. Det betyder, at værdi-
erne i Økodag ikke alene er nået ud til de forbrugere, der fysisk var ude på en gård til Økodag, men også 
er nået ud til de mange forbrugere, der har læst og set billeder på TV, i aviser eller på de sociale medier.  
• For at øge synligheden af Økodag blev der lavet opslag og stories på Økologisk Landsforenings sociale 
medier primært Facebook og Instagram, men også Twitter. En del af opslagene har været annoncer for 
de deltagende værter. Opslagene er nået ud til i alt 635.148 personer, hvilket anses for at være ret til-
fredsstillende. Til formålet er der taget billeder og optaget små filmklip. 
• Der har været et samarbejde med Seges om screening af gårdene. 
• Der er afholdt opstartsmøde, statusmøde samt evalueringsmøde med mejerierne.  
• Der er foretaget værtsevaluering samt en gæsteevaluering. Sidstnævnte blev udført af Epinion. 
 
Note 13. At mestre det økologiske håndværk – Økologikongres 2019 
Tilskudsmodtager: SEGES 
Hovedformål: Rådgivning 
Projektets formål: 
Formålet er at planlægge og gennemføre Økologikongres 2019, for her at skabe et fælles forum med vi-
densformidling og netværk indenfor det økologiske landbrug og indenfor den økologiske værdikæde fra 
producent til forbruger. Alt sammen med henblik på at sikre den økologiske primærproduktions konkur-
rencekraft.  
 
Projektets aktiviteter: 
Der blev planlagt og gennemført en to-dages Økologikongres i 2019. Kongressen blev afholdt den 20.-21. 
november. Kongressen havde 59 forskellige kongresmøder at deltage i og der var et bredt spekter af 
økologifaglige emner at vælge imellem. Der var 2-4 oplægsholdere og ordstyrere på alle kongresmøder. 
Projektet har bidraget til rejseomkostninger for nogle af oplægsholderne/ordstyrerne. Materialet fra kon-
gresmøderne blev uploadet på www.okologi-kongres.dk 
 
Arbejdsopgaverne og omkostningerne for planlægnings-gruppen er delvis dækket af dette projekt. Desu-
den er der anvendt ressourcer på at offentliggøre programmet via hjemmeside, facebook og medier. Kon-
gressen havde 1.100 deltagere. 30% af deltagerne var landmænd, hvilket er en forøgelse af deltagende 
antal landmænd sammenlignet med tidligere kongresser. Projektet er gennemført i et samarbejde mellem 
Økologisk Landsforening, ICROFS, Biodynamisk jordbrug, Landbrug & Fødevarer samt SEGES. 
 
Note 14. Økologer som naturhåndværkere 
Tilskudsmodtager: SEGES 
Hovedformål: Rådgivning 
Projektets formål: 
Formålet er at gøre de økologiske landmænd til bedre naturhåndværkere og bane vejen for en større og 
mere fokuseret naturindsats, der bidrager til større troværdighed omkring økologerne som landbrugets 
naturfrontløbere. Således kan økologer højne naturkvaliteten på deres bedrifter samtidig med en rentabel 
forretning. 
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Projektets aktiviteter: 
AP 1: Afprøvning og demonstration Konceptudvikling: Der er blevet udviklet et færdigt koncept inklude-
rende instruktion, skabeloner og en informations-værktøjskasse, som Naturtjek-rådgiveren skal bruge til 
at udføre Naturtjek. Efteruddannelse af 8 landbrugsrådgivere: Der er blevet afholdt et to-dages seminar 
på Samsø med faglige oplæg og demonstration af Naturtjek-metoden via feltarbejde og udførsel af Natur-
tjekmetoden- og planen. To af de i alt 20 Naturtjek, som er udarbejdet i dette projekt, blev til som resultat 
af det gruppearbejde, som rådgiverne udførte på Samsøseminaret. Hver rådgiver har efterfølgende som 
selvstændig opgave foretaget 2-4 Naturtjek i sit lokalområde, inkluderende forberedelse, landmandsbe-
søg og opsætning af Naturtjek. De selvstændige Naturtjek er blevet til i tæt faglig sparring med naturspe-
cialister hos SEGES, samt kvalitetssikret inden de er udsendt til landmanden.  
 
AP 2: Formidlings- og implementeringsindsats:  
En vigtig del af formidlingsindsatsen i ”Økologer som naturhåndværkere” er sket gennem lokale arrange-
menter hos værtslandmænd, som har fået lavet Naturtjek. Det har været en del af de nye Naturtjek-rådgi-
veres uddannelse at afholde erfamøde hos en af deres Naturtjek-landmænd. I 2019 blev der afholdt er-
famøde for landmænd i Aabenraa (arrangeret af LHN, med deltagelse af SEGES), i Brande for land-
mænd (arrangeret af SAGRO), i Brande for Økologirådgivningen Danmark (arrangeret af SAGRO), samt 
på Samsø for naturrådgivere fra hele landet (arrangeret af SEGES). I medierne har gode historier om 
landbrugsbedriftens gode naturværdier og effektive tiltag, været med til at sætte fokus på naturindsatsen 
hos økologerne. Der er bragt en artikel om Naturtjek-uddannelsen i nyhedsbrevet "Økologi Inspiration til 
jordbruget", og især de små videoer om hhv, ”Døde træer” og ”3 nemme tiltag som booster naturen” med 
økologisk svineavler Torben Langer og han rådgiver, har tiltrukket meget opmærksomhed efter de er ble-
vet offentliggjort på Facebook og Twitter.  
 
Gennem en elektronisk test om natur har det desuden været muligt at formidle de gode eksempler fra 
projektet på sjov måde, som også rammer folk uden for landbrugsverdenen. SEGES Natur har præsente-
ret projektet på flere kongresser, senest på Økologikongres 2019, hvor også en af de lokale Naturtjek-
rådgivere holdt et oplæg om projektet. For at udbrede viden om natur til næste generation af økologer, er 
der udarbejdet et kursusprogram for Kalø Økologiske Landbrugsskole, som over to kursusdage, dækker 
naturen i arealtyper, som landmanden forvalter. 
 
Kurset er en blanding af teoretiske oplæg, gruppearbejder og feltture til agerlandets småbiotoper, men 
også de egentligt beskyttede naturarealer, som mange landmænd også har berøring med. Der har gen-
nem projektets første år været god sparring med relevante aktører inden for den økologiske sektor, bl.a. 
angående idégenerering i forbindelse med inkorporering af naturhensyn på økologiområdet, samt i forbin-
delse med RISE. Da man i det økologiske landbrug allerede har en metode til opmåling af diverse bære-
dygtighedsparametre i RISE, har det været oplagt at bygge ovenpå biodiversitetsparameteren i RISE, 
som er kommenteret og diskuteret i et notat. 
 

Note 15. Økologisk produktion af kalkun, and og gås 
Tilskudsmodtager: SEGES 
Hovedformål: Rådgivning 
Projektets formål: 
Formålet er at give landmænd et solidt vidensgrundlag for at producere økologisk kalkun, and og gås - 
dyr der leverer magert, sundt og smagfuldt kød - og opfylder mange forbrugerønsker. Projektet vil gene-
rere ny og praktisk viden om, hvordan man kommer i gang med at producere økologiske kalkuner, ænder 
og gæs.  
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Projektets aktiviteter: 
Projektets aktiviteter i 2019 er gennemførelsen af de aktiviteter i 2018 projektet, som ikke kunne gennem-
føres i 2018 og som vi fik bevilget en projektforlængelse til at gennemføre. Det drejer sig om følgende ak-
tiviteter: 
1. Vidensindsamling og formidling. Her er gennemført en studietur til Polen med deltagelse i en europæ-
isk konference om bæredygtig fjerkræfodring. Ny viden herfra er beskrevet i FjerkræNyt, som er udsendt 
til landmænd og rådgivere.  
2. Vejledning om opdræt og fodring af økokalkuner Vejledningen er opdateret og udsendt, og dele heraf 
er beskrevet i Dansk Erhvervsfjerkræ.  
3. Nøgle til økologisk ande- og gåseproduktion Der er udformet vejledninger/nøgler som landmænd kan 
bruge til at komme godt i gang med at producere ænder, gæs og kalkuner. 
 

Note 16. Økologiske markforsøg til udvikling af økologien 
Tilskudsmodtager: SEGES 
Hovedformål: Forskning og forsøg 
Projektets formål: 
At økologiske landmænd kan forbedre deres produktion på basis af veldokumenteret viden og dermed 
opnå højere udbytter, mere stabil produktion og indføre nye dyrkningsmetoder. Formålet nås ved at sikre 
ny dokumenteret viden fra økologiske landsforsøg, som landmanden kan implementere direkte i sin dyrk-
ningspraksis 
 
Projektets aktiviteter: 
Arbejdspakke 1: Næringsstofforsyning til forårssåede afgrøder og rettidig såning  
Der er gennemført fem forsøg med delt gødskning i vårsæd. Resultaterne er offentliggjort i Oversigten 
over Landsforsøg 2019 og i Nordic Field Trial System. Der er lavet en annonce for markvandringer i Ma-
gasinet Økologi Inspiration til jordbruget og bilag til de enkelte markvandringer. 
Desuden er der lavet et Facebook opslag med markvandringer. Forsøg er fremvist ved markvandringer 
afholdt i Nordjylland d. 1. juli og på Lolland d. 20. juni.  
 
Arbejdspakke 2: Økologisk vinterraps – forbedret næringsforsyning Der er anlagt to forsøg i efteråret 
2019.  
 
Arbejdspakke 3: Majs – sikker start af afgrøden  
Der er gennemført to forsøg med priming af 
majs. Der er gennemført tre forsøg med gødskning. Resultaterne er offentliggjort i Oversigten over Lands-
forsøg 2019 og i Nordic Field Trial System. Der er lavet en annonce for markvandringer i Magasinet Øko-
logi Inspiration til jordbruget og bilag til de enkelte markvandringer. Desuden er der lavet et Facebook op-
slag med markvandringer. Forsøg er fremvist ved markvandring afholdt i Sønderjylland d. 19. juni.  
 
Arbejdspakke 4: Ukrudt – biologi og mekanisk renholdelse  
Der er gennemført fire forsøg med forskellige ukrudtsstrategier i sædskiftet. Resultaterne er offentliggjort i 
Oversigten over Landsforsøg 2019 og i Nordic Field Trial System. Der er lavet en annonce for markvan-
dringer i Magasinet Økologi Inspiration til jordbruget og bilag til de enkelte markvandringer. Desuden er 
der lavet et Facebook opslag med markvandringer. Forsøg er fremvist ved markvandring afholdt på Djurs-
land d. 4. juni.  
 
Arbejdspakke 5: Alternativer I kornproduktionen  
Der er for etablering af vårsæd om efteråret etableret fire forsøg i efteråret 2019.  
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Arbejdspakke 6: 
Efterafgrøder – etableringssikkerhed Der er gennemført fem forsøg med efterafgrøder etableret i kraftige 
kornafgrøder. Resultaterne er offentliggjort i Oversigten over Landsforsøg 2019 og i Nordic Field Trial Sy-
stem. Der er lavet en annonce for markvandringer i Magasinet Økologi Inspiration til jordbruget og bilag til 
de enkelte markvandringer. Desuden er der lavet et Facebook opslag med markvandringer. Forsøg er 
fremvist ved markvandring afholdt i Vrenderup og i Nordjylland. Forsøg er også fremvist til LMO Økotræf i 
Hammel d. 12. juni. 
 
Note 17. Kortlægning af smittepres i økologisk svineproduktion 
Tilskudsmodtager: SEGES 
Hovedformål: Forskning og forsøg 
Projektets formål: 
Projektets formål er at give landmanden et redskab til at fremme sundheden i økologisk svineproduktion – 
uden brug af medicinsk zink eller antibiotika. 
 
Projektets aktiviteter: 
Aktiviteter: Ud fra erfaringer fra 2018 blev der i 2019 arbejdet videre med kortlægning af smittetrykket i 
økologisk svineproduktion. Sygdomsårsager hos grise i dieperioden og to uger efter fravænning blev di-
agnosticeret, primært ud fra obduktioner og analyse af tarmindhold på disse. Som tiltag blev der valgt at 
teste et planteekstrakt med bakteriehæmmende effekt. Dette blev givet i foderet både til diegivende søer, 
pattegrise og grise efter fravænning. Foderet indeholdt også probiotika og andre helseprodukter. Der blev 
gennemført 5 testhold i alt. Efter hold 2 blev der justeret i råvarevalg til pattegrisefoderet og i det sidste 
hold blev dosis af planteekstraktet fordoblet. Der er sket en tæt koordinering til andre projekter, herunder 
også i konventionelt regi, så der indsamles viden og erfaringer fra flest mulige vinkler. Resultatet samles i 
en kort vejledning til de økologiske svineproducenter. P.g.a. forsinkelse i arbejdet blev vejledningen ikke 
færdig indenfor den ordinære projektperiode, hvorfor der er søgt projektforlængelse. Vejledningen vil an-
befale flere samtidige tiltag, samt at porteføljen af tiltag tilpasses den individuelle bedrift. 
 
Note 18. Bælgplanter - i pagt med de underjordiske 
Tilskudsmodtager: SEGES 
Hovedformål: Forskning og forsøg 
Projektets formål: 
Formålet er, at bælgplanter kan dyrkes forsvarligt i den økologiske produktion samtidig med, at ønsket om 
hyppigere dyrkning af bælgplanter tilgodeses. Dette opnås gennem øget kendskab til bælgplanternes pa-
togener, så misvækst i afgrøderne undgås og bælgplanternes opbyggende egenskaber i det økologiske 
sædskifte kan udnyttes optimalt. 
 
Projektets aktiviteter: 
Del 1: Udvikling af vejledning til landmænd om inddragelse af bælgplanter i sædskiftet på forsvarlig vis. 
På baggrund af en gennemgang af relevant litteratur fra Danmark, Skandinavien, Europa og Canada 
vedr. jordbårne sygdomme i bælgplanter er der udarbejdet en vejledning om bælgplanter i sædskiftet. Ud-
over at være baseret på viden fra litteraturen er den også et produkt af viden fra kommunikation om erfa-
ringer hos fagpersoner fra Danmark, Sverige og England.  
 
Del 2: Der er sideløbende med udarbejdelsen af vejledningen blevet noteret, hvilke områder der er min-
dre eller slet ikke belyst og lavet en kort oversigt over disse emner.  
 
Del 3: På baggrund af plante- og jordprøveanalyser er der udarbejdet en rapport over resultaterne hvori 
sygdomsrisici ved hestebønnedyrkning belyses. Planteprøveanalyserne er foretaget via SEGES eget la-
boratorium og jordprøveanalyserne er foretaget via firmaet Agro Plantarum i Sverige. 
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Note 19. Forsøgsviden om økologisk kløvergræsproduktion 
Tilskudsmodtager: SEGES 
Hovedformål: Medfinansiering under EU-programmer /Det danske landdistriktsprogram / Er-
hvervsudviklingsordningen 
Projektets formål: 
Formålet er, at der sker en fortsat udvikling af den økologiske produktion gennem højere udbytter i økolo-
giske kløvergræsmarker. Der dyrkes kløvergræs på 1/3 af det økologiske areal, og på økologisk kvæg-
brug dyrkes der kløvergræs på 60-75 pct. af markerne. Målet er også at forbedre sammensætningen af 
græsarterne, så kløvergræsmarkerne er produktive i flere år. 
 
Projektets aktiviteter: 
Projektet indeholder forsøg i økologiske kløvergræsmarker. Der blev i 2013 udlagt fire forsøg med forskel-
lig sammensætning af kløvergræsblandinger for at undersøge, hvordan blandinger skal sammensættes 
for at have en optimal produktion set over 5 brugsår. 2018 var 5. og sidste brugsår og forsøget høstedes 
med fokus på udbytte og kvalitet, hvilket sammen med de foregående års forsøgsresultater giver unik vi-
den om produktionen fra 1. til 5. brugsår. Der er lavet økonomiberegninger på baggrund af forsøgene for 
at sammenligne forskellige sædskiftestrategier i markerne tæt ved gården, hvor der er behov for arealer til 
afgræsning 
 
Note 20. Græsmælk  
Tilskudsmodtager: Aarhus Universitet 
Hovedformål: Forskning og forsøg 
Projektets formål: 
Formålet med projektet er at udvikle og dokumentere produktionen af mælk, baseret på en høj andel 
græs, dels som et differentieret mælkeprodukt, dels som et økologisk system, der kan bidrage til forsynin-
gen af de øvrige sektorer med foder og næringsstoffer. 
 
Projektets aktiviteter: 
Projektets aktiviteter: Projektet anvender intensive forsøg, gård- og modelstudier samt laboratorieanaly-
ser til at dokumentere effekten af fodring med store mængder græs i forhold til mælkens sammensætning 
og teknologiske egenskaber, dyrenes sundhed og produktivitet, bedriftens afgrødeproduktion, økonomi 
og miljøbelastning, samt det overordnede perspektiv i relation til systemets potentiale i forhold til en for-
øget og mere afbalanceret produktion af økologiske fødevarer.  
 
AP1: Bedriften  
Samarbejdet med de to case-bedrifter er fortsat i 2019. På bedrifterne blev der udarbejdet planer for 
græsmarksudnyttelse og baseret på en let revideret udgave af 2018 registreringerne, blev der lavet regi-
streringer af køernes foderoptagelse, produktion, tilstand og sundhed og oplysninger om bedriftens mark-
drift, herunder næringsstoftildeling og udbytter i 2019. Herudover blev der på den ene bedrift iværksat in-
dividuelle vejninger af kælvekvier for om muligt at identificere årsagerne til en relativ lav ydelse i første 
laktation. På den anden bedrift blev der opsat udstyr til registrering af køernes adfærd såvel ude som un-
der afgræsning – projektet vil i 2020 udnytte det til at understøtte analysen af store mængder frisk græs. 
Der er udarbejdet en årsrapport 2018 for hver bedrift (se hjemmesiden) som giver oplysninger omkring 
bedrifterne produktion. De foreløbige opgørelser fra 2019 viser et optag af frisk græs på ca. 3000 kg tør-
stof pr ko ved en kombination af frisk græs på stald og afgræsning, samt et udbytte i græsmarken som er 
betydeligt højere end i 2018. Der blev, som supplement til projektet, sået fem forskellige græsblandinger i 
foråret 2018, sponsoreret af DSV frø, med 4 gentagelser, i alt 9 ha med det formål at se nærmere på ud-
vikling i botanisk sammensætning og dyrenes præferencer under afgræsning.  
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AP2: Fodringsforsøg  
Ved et intensivt fodringforsøg på DKC blev frisk græs sammenlignet med 
ensilage med henblik på at dokumentere effekten på foderoptagelse, ydelse og metanproduktion. Der var 
4 behandlinger, frisk græs på to udviklingstrin, tidligt (beh 1) og sent (beh 2), begge uden tilskud af kraft-
foder, beh 3 frisk græs på sent udviklingstrin med kraftfodertilskud og beh 4 græsensilage på samme ud-
viklingstrin med kraftfodertilskud. Forsøget blev gennemført med 16 køer i 4 blokke som overkrydsnings-
forsøg med 2 perioder hver á 3 uger. Metanmålingerne blev foretaget i respirationskamre. Der blev i mar-
ken registreret tilvækst og botanisk sammensætning og i stalden blev der registreret foderoptagelse, ud-
taget vom- og fæcesprøver til bestemmelse af foderets fordøjelighed, registreret æde- og drikkeadfærd 
samt daglig mælkeydelse og –sammensætning, og leveret mælkeprøver til detaljeret analyser af mælke-
sammensætning i AP3. Forsøget blev planmæssigt igangsat i uge 20 og blev afsluttet i juli 2019. Den 
planlagte styring af græsarealet med to kvaliteter af græs, 3 og 5 ugers slæt interval, fungerede fint, og 
der blev opnået de forventede forskelle i græskvalitet og køernes tørstofoptag samt mælkeydelse. De fo-
reløbige resultater fra forsøget blev præsenteret på Økologi kongressen og er på projektets hjemmeside.  
 
AP3: Mælken  
Der blev i 2019 indsamlet 5-6 tankprøver fra de to bedrifter til beskrivelse af variationen i mælkens sam-
mensætning over sæsonen. Tidspunkterne for indsamlingen blev fastlagt ud fra forventet niveau og skift i 
græsmarksfoder således at der kan beskrives en årsprofil som kan knyttes til optaget af græs og græs-
marksprodukter på besætningsniveau. Til sammenligning blev der desuden udtaget siloprøver på Thise 
fra henholdsvis økologisk og konventionel produktion. De indledende analyser af mælken fra 2018 viste 
bl.a. at fodring udelukkende med græs gav mest omega 3 fedtsyrer (n-3) efterfulgt af høj andel af græsfo-
der og at økologisk silo mælk ligger højere end konventionel. For omega 6 fedtsyrer (n-6) har fodring ude-
lukkende med græs lavest indhold mens økologisk og konventionel silomælk ligger ens og højest. Notat 
med de foreløbige resultater er på hjemmesiden. Herudover viste de foreløbige analyser af mælken fra 
fodringsforsøget (AP2) de forventede forskelle afhængig af andel og type af græsfoder på bl.a. urea og 
fedtsyreprofil. 
 
AP4: Systemet   
Baseret på data fra de to case-bedrifter (AP1) er der lavet de første beregninger omkring driftsøkonomi – 
med specielt fokus på omkostninger til græsmarksproduktionen. Resultaterne blev præsenteret på øko-
logi kongressen. Til at understøtte implementering af projektets resultater er de indledende scenariebe-
regninger på omlægning af 2-3 konkrete ejendomme med traditionel økologisk mælkeproduktion til en 
mere græsbaseret produktion iværksat. Ved projektmøde blev rammerne for det videre arbejde diskute-
ret, idet system grænser og forudsætninger er særdeles afgørende for udfaldet. Der er udviklet en proto-
type af en model til at lave analyse af græsbaseret mælkeproduktions potentiale for at understøtte en af-
balanceret økologisk udvikling, og de første beregninger er gennemført baseret på data fra sæsonen 
2018. De meget afvigende vækstforhold i 2018 betyder dog at resultaterne i sig selv ikke er interessante, 
med arbejdet med model og data har klarlagt behovet for data og de udfordringer der er i at vurdere pro-
dukteffektiviteten i et kompleks system. 
 

Note 21. GreenPork – Økologisk svinekød produceret med græs-protein 
Tilskudsmodtager: Aarhus Universitet 
Hovedformål: Forskning og forsøg 
Projektets formål: 
GreenPork vil beskrive kød- og spisekvaliteten af svinekød fra slagtesvin fodret med 0, 5, 10 og 15% 
græs-protein, og dermed anvise hvordan græs-protein kan indgå som proteinkilde til økologiske slagte-
svin med optimal kød- og spisekvalitet 
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Projektets aktiviteter: 
Aktiviteter i GreenPork: Kød og spisekvalitetsanalyser  
1. Prøveudtagning: 24 timer efter slagtning udtages to muskler (filet og yderlår) fra alle slagtesvin og kø-
det transpor-teres til Forskningscenter Foulum til bestemmelse af kød- og spisekvalitetsegenskaber.  
 
2. Kødkvalitets målinger: pH og farve måles på de to muskler, og der udtages prøver til bestemmelse af 
fedtsyreprofil i kødet, samt oxidation efter lagring i hhv. 2, 5 og 7 dage ved 4°C. Teksturen måles med 
Warner Bratz-ler Shear force efter modning ved 4°C i hhv. 2 og 7 dage.  
 
3. Spisekvalitetsanalyser: Dele af de to muskler vakuumpakkes og modnes i yderligere 6 dage ved 4°C (i 
alt 7 dage), hvorefter de anvendes til sensorisk analyse for aroma, smag og mørhed.  
Den sensoriske analyse gennemføres af trænet smagspanel på DMRI, Teknologisk Institut, Høje Tåstrup.  
 
4. Dataanalyse: Der gennemføres en statistisk analyse af effekten af forskellige mængder græs-protein i 
foderet til økologiske slagtesvin på de målte kød- og spisekvalitetsegenskaber beskrevet i aktivitet 2 og 3.  
 
5. Formidling af resultater: 
Resultaterne og konklusionerne er blevet vil blive formidlet gennem fagtidsskrifter og på internettet via 
DCA, og vil kunne præsenteres ved Dansk Økologi Kongres i efteråret 2019. Derudover forventes det, at 
resultaterne vil blive publiceret i et videnskabeligt peer reviewed tidsskrift. 
 

Note 22. Udvikling af økologiske mælkeproduktionssystemer med forlænget ko-kalv-samvær i 
mælkefodringsperioden 
Tilskudsmodtager: Aarhus Universitet 
Hovedformål: Forskning og forsøg 
Projektets formål: 
Projektets hovedformål er at udvikle mælkeproduktionssystemer, hvor kalvene går hos deres mødre i 
mælkefodringsperioden. Projektet har fire delmål, som hver refererer til en arbejdspakke.  
1) Uddrage essentiel læring gennem analyse af eksisterende malkekvægssystemer med ko-kalv-samvær 
i Tyskland og Holland.  
2) Udvikle realistiske scenarier for ko-kalv-samvær i danske besætninger gennem screening af forskellig-
artede økologiske malkekvægsbesætninger og teoretiske vurderinger.  
3) Gennemføre forsøg som fokuserer på succesfuld tilknytning mellem ko og kalv, virkning af hel-og halv-
dags ko-kalv kontakt samt metoder til senere skånsom adskillelse af ko og kalv.  
4) Udvikle strategier og pasningsrutiner, som sikrer tilknytning mellem ko og kalv, skånsom fravænning og 
velfærd for både ko og kalv gennem hele samværsperioden i forskellige malkekvægssystemer. 
 
Projektets aktiviteter: 
Projektet er opdelt i fire arbejdspakker, som hver især korresponderer med ovennævnte delmål.  
 
Arbejdspakke 1: Syntese og analyse af nuværende systemer med ko-kalv-samvær i Tyskland og Holland 
(2019-2020):  
Formålet med AP1 er at opsamle erfaringer med praktiske, produktivitetsmæssige og økonomiske konse-
kvenser af implementering af ko-kalvsamvær i en bred vifte af mælkeproduktionssystemer i bl.a. Tyskland 
og Holland. I AP1 har der været studietur til Holland og Tyskland med indsamling af data fra eksisterende 
ko-kalv-besætninger, hhv. 5 hollandske og 3 tyske besætninger. Denne første studietur er gennemført i 
samarbejde med projektet ‘GrazyDaisy’, der har betalt udgifterne for selve studieturen. Herudover er 2 
Danske systemer med ko-kalv samvær besøgt og beskrevet. Og endelig har der været en studietur til 
Skotland hvor endnu 2 gårdsystemer med ko-kalv samvær blev besøg og beskrevet.  
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AP1 skulle efter planen være afsluttet med udgangen af 2019 men der er søg og bevilliget udskydelse af 
nogle af projektets midler. Dataindsamlingen er stort set gennemført men der mangler en studietur til nor-
ske ko-kalv systemer, ligesom analysen og syntesen af disse resultater er udskudt til 2020. Beskrivel-
serne af systemerne med ko kalv bliver tilgængelig online (f.eks. via Organic Eprint) endvidere er de for-
midlet på EAAP 2019 og til Den danske Økologi Kongres 2019, samt vil blive beskrevet i paper til Forkon-
gres til IFOAM i efteråret 2020.  
 
Arbejdspakke 2: Forskellige scenarier for implementering af systemer med ko-kalv-samvær i danske øko-
logiske malkekvægsbesætninger (2020): 
Formålet med AP2 er at udvikle realistiske scenarier for ko-kalv-samvær i danske besætninger gennem 
screening af forskelligartede danske økologiske mælkeproduktionsbedrifter samt teoretiske vurderinger 
og beregninger. Denne AP påbegyndes først i 2020. 
 
Arbejdspakke 3: Forsøg med ko-kalv tilknytning, hel- og halv-dags ko-kalv kontakt og skånsom fravæn-
ning i ko-kalv systemer (2019 og 2020): 
Formålet med AP3 er at udvikle og teste metoder til  
1) at styrke tilknytning mellem ko og kalv,  
2) at holde køer og kalve sammen og  
3) at reducere stress ved fravænning.  
 
AP3 gennemføres i samarbejde med planlagte aktiviteter i projektet ‘GrazyDaisy’.  
I AP3 blev der i foråret 2019 gennemført et forsøg med det formål at udvikle metoder til at facilitere isolati-
onssøgning hos kælvende køer på græs. Denne aktivitet blev gennemført i samarbejde med projektet 
‘GrazyDaisy’ på gården Sommerbjerg ved Ejstrupholm. Der blev etableret to forsøgsfolde på ca. 75 x 150 
m. I den ene fold var placeret 12 afskærmninger (kælveskjul), jævnt fordelt i folden, mens den anden fold 
var uden kælveskjul. Der er ensartet adgang til foder, vand og skygge i begge folde. Forsøget blev igang-
sat 17 juni. Hver anden tirsdag blev der indsat 14 køer i fold med kælveskjul og hver anden tirsdag indsat 
14 køer i fold uden kælveskjul. Forsøgskøerne er mindst 6 dage fra forventet kælvning, men så tæt på 6 
dage fra forventet kælvning som muligt. Køerne udgår af forsøget efterhånden som de kælver, og køer 
der ikke kælver indenfor 14 dage udgår af forsøget. Hver fold dækkes af 8 videokameraer, der tillader re-
gistrering af detaljeret data for hvor koen kælver, samt placering, positur og adfærd fra 3 timer før kælv-
ning, indtil 3 timer efter kælvning omfattende maternel adfærd og forstyrrelser fra andre køer. Kalvens 
placering, positur og adfærd registreres 3 timer efter kælvning. 82 køer kælvede i forsøget og det var mu-
ligt at registrere adfærd via for 72 køer (36 med skjul og 36 uden skjul). Disse video er nu indsamlet og 
under editering. Der søges efter en vært for næste sæson, hvor tilknytning og skånsom fravænning skal 
undersøges  
 
Arbejdspakke 4: Analyse og udvikling af strategier og pasningsrutiner under forskellige danske produkti-
onsforhold (2019 og 2020):  
Formålet med AP4 at udvikle vejledninger til valg af ko-kalv-systemer, samt konkrete pasningsanvisninger 
på et velundersøgt grundlag I AP4 blev der i 2019 indsamlet materiale, dels baseret på interviews i Hol-
land, Norge, Frankrig og Danmark, og dels litteratur, herunder rapporter fra Schweiz, Holland, Sverige og 
Tyskland om emnet. På baggrund heraf er en dansk rapport med den planlagte titel ”Strategier og mana-
gementrutiner, som sikrer tilknytning, blid fravænning og velfærd gennem samværsperioden i besætnin-
ger med ko-kalv-samvær”, under udarbejdelse og de første elementer af en web-baseret pasningsvejled-
ning udarbejdes med billeder, illustrationer, tekst-forklaringer og video-klip, som følger nedenstående di-
sposition:  
 
1) Indledning 
2) Ko og kalv i et naturligt forhold  
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3) Vejledninger til ko-kalv-samvær i følgende typer af systemer: a. Malkestald b. Robot c. Heltids-samvær 
d. Deltids-samvær e. På græs f. Dybstrøelse g. Sengebåse h. Jævn kælvningsfordeling i. 
Kælvningssæson  
4)  Som driftsleder skal du særligt overvåge følgende …  
5) Case-beskrivelser Herved beskrives alle faser af koens og kalvens liv gennem mælkefodringsperioden 
i forskellige systemer, og med eksempler fra case-beskrivelser.  
 
Rapporten og det første materiale til den web-baserede version blev præsenteret og debatteret ved 3 lej-
ligheder i slutningen af 2019. Råmaterialet til denne vejledning er blevet udarbejdet, men der mangler sta-
dig nogle detaljer i nogle af case-beskrivelserne fra udlandet, samt krydshenvisninger mellem case-be-
skrivelserne og de specifikke afsnit. Der indgår Rapporten og materialet blev debatteret ved 1) et aftense-
minar på Hellevad Vandmølle 25. september 2019, hvor en gruppe på 19 personer på studietur om ko-
kalv-systemer debatterede egne indtryk i forhold til de fremlagte fund i casestudierne, 2) et temamøde 
den 6. oktober i samarbejder mellem ØL og Them Mejeri med deltagelse fra bygningsrådgivere, kvæg-
rådgivere, forskere og landmænd, 3) ved den danske økologikongres den 21. november 2019 i Vingsted-
centret, hvor der var en session om ko-kalv samvær med 114 deltagere, og 3) et arbejdsseminar afholdt 
den 12. december på Forskningscenter Foulum indenfor projektgrupperne GrazyDaiSy og KALVvedKO, 
hvor de konkrete cases og planer for rapporten blev gennemgået. Dette projekt samarbejder med Gra-
zyDaisy projektet, der finansierer grundforsøget i AP3, men hvor der ikke er lønmidler til de meget vigtige 
registreringer, der gennemføres i dette projekt. Endvidere har projektpartnere i GrazyDaisy hjulpet med at 
skaffe kontakt til landmænd i Holland, der praktiserer ko-kalv-samvær (AP1). 
 

Note 23. Kortlægning af dansk økologisk mejerimælk - Danmilk 
Tilskudsmodtager: SEGES 
Hovedformål: Forskning og forsøg 
Projektets formål: 
Projektets hovedformål er at indsamle og udføre en omfattende monitorering af den indvejede økologiske 
silomælk fra et repræsentativt antal danske mejerier (15 mejerier) og deres forskellige linier over en peri-
ode på 2 år, og undersøge hvordan dens sammensætning og specifikke komponenter varierer hen over 
året. Der tages prøver månedligt.  
 
Projektets aktiviteter: 
Milepæl 2019 2020  
M1: Udvælgelse af mejerier  
M2: Indsamling af kernedata for udvalgte økologiske mejerier  
M3: Indsamling af mælkeprøver  
M4: Analyser på frisk mælk  
M5: Analyser på frossen mælk  
M6: Publicering og øvrig vidensspredning  
 
M1: Udført M2: Udført. M3: i gang M4: i gang M5: Ikke i gang endnu M6: i gang  
 
Projektet er i gang som planlagt. Der er ansat en PhD studerende fra 1. april 2019, og prøvetagninger er i 
fuld gang siden maj/juni 2019. Den største del af forårets aktiviteter i 2019 har omhandlet udarbejdelse af 
plan for prøvetagning og analyser, herunder kontakt og aftaler med mejerier, som indgår i projektet. Der 
er gennemført 8 prøvetagningsrunder fra de deltagende mejerier (pr januar 2020), og dette vil pågå over 
samlet 2 år. Vi har, sammen med mejerierne, udvalgt ca. 30 forskellige linier af mælk, dækkende geo-
grafi, produktionsformer, racer mv, og den indvejede silomælk kommer fra 15 individuelle mejerilokalite-
ter. De analyser, der laves på frisk, rå mælk laves løbende, ligesom den ved modtagelsen også bliver 
fraktioneret og udportioneret til videre analyser på frosne prøver. Som noget nyt er der indgået aftale med 
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Eurofins Milk Testing om at de måler celletal (SCC), differentieret celletal (DSCC) samt kimtal uden be-
regning, og dermed indgår i projektet. 
 
Løbende plan for analyser på frisk (fuld/skummet) mælk: 

- Indsamling af månedlige mælkeprøver fra samarbejdende mejerier oOverordnet sammensætning 
(Milkoscan) o Celletal, både SCC og DSCC (eksternt analyselaboratorium, Eurofins)  

- o Kimtal (eksternt analyselaboratorium, Eurofins)  
- o pH  
- o Ledningsevne  
- o Fedtkuglefordeling  

 
Frossen mælk: Der analyseres desuden en række parametre på frosne mælkeprøver, bl.a. er fytoøstro-
gener planlagt. Vi har haft en specialestuderende fra Kemisk Institut (Jeanette Würts, 60 ECTS) tilknyttet 
projektet i 2019, hvor hun har arbejdet med prøveforberedelse af mælk til LC-MS analyse, samt metode-
udvikling af disse komponenter. 
 
Note 24. Økologi på uddannelser 
Tilskudsmodtager: Landbrug & Fødevarer 
Hovedformål: Afsætningsfremme 
Projektets formål: 
Formålet med projektet var at øge fokus på økologi blandt elever, studerende og faglærere på landets 
fødevarerelaterede uddannelser samt skabe dialog mellem producenter og aftagere, hvilket på sigt skal 
føre til øget udvikling og afsætning af økologiske varer. 
 
Projektets aktiviteter: 
Projektets aktiviteter: 
AP1: Økologiske Food Figthers 
Gennem en tre-dages tur med teoretiske oplæg og produktionsbesøg blev 12 elever og studerende fra 
forskellige fødevarerelaterede uddannelser klædt på med viden om og indsigt i økologiens fortrin. De 12 
Økologiske Food Fighters har efterfølgende ageret ambassadører for økologien på deres skoler og lære-
pladser. Konkret er følgende aktiviteter blevet udført: - Udarbejdelse og strategisk planlægning af tre-da-
ges tur, som præsenterer de Økologiske Food Fighters for relevant viden om økologi og bæredygtighed. 
- Rekrutteringsindsats for at finde og udvælge årets 12 Økologiske Food Fighters – herunder indsats på 
Facebook.  
- Oplæg og vidensdeling om økologi fødevarerelaterede uddannelsesinstitutioner.  
- Planlægning, afvikling og evaluering af Økologisk Food Fighter-forløb, som præsenterede teoretiske og 
praktiske elementer af økologien og introducerede til formidlingsdisciplinen  
 
AP2: Brush-up dag 
 I december blev der samlet 20 tidligere, Økologiske Food Fighters. Disse er nu færdiguddannede og be-
sidder forskellige jobs i fødevarebranchen – fra slagterjob med kundebetjening til medarbejder i køkkener 
med indkøbsansvar. På Brush-up-dagen blev de tidligere, Økologiske Food Fighters opdateret med viden 
om den økologiske produktion og forbrugerindsigter ift. økologisk forbrug. De fik også mulighed for at 
dyrke hinandens tværfaglighed, hvilket gav grobund for samarbejder på tværs. Konkret er følgende aktivi-
teter blevet udført: - Rekrutteringsindsats, som førte til 22 tilmeldinger (2 meldte afbud på dagen pga. syg-
dom) - Planlægning, afvikling og evaluering af brush-up dag - Samling af 
20 tidligere, Økologiske Food Fighters, som bliver opdateret med viden om økologi og trends, som de ak-
tivt kan bruge og videreformidle i deres professionelle virke.  
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AP3: Fra Greb til Gaffel  
40 kokke- og landbrugselever deltog i øko-praktik i hhv. et økologisk køkken og et økologisk landbrug. 
Her fik de indsigt i hele råvarernes rejse fra jord til bord, samt hvilke udfordringer og muligheder der er ift. 
at samarbejde på tværs af værdikæden.  
 
Konkret er følgende aktiviteter blevet udført:  
- Rekruttering af kokkeelever, landbrugselever og landbrugs- og køkkenværter  
- Planlægning, afvikling og evaluering af faglig introdag på Dalum Landbrugsskole.  
- Planlægning, afvikling og evaluering af øko-praktik i samarbejde med de deltagende skoler (Hotel- og 
restaurantskolen, Dalum Landbrugsskole, Asmildkloster Landbrugsskole og Bygholm Landbrugsskole)  
- Genoptryk af undervisningsmaterialer  
- Strategisk indsats overfor skolerne, som har ført til at de i højere grad tager ejerskab for projektet.  
- Fælles presseindsats med de deltagende skoler 
 

Note 25. Økoboost til fremtidens landmænd 
Tilskudsmodtager: Landbrug & Fødevarer 
Hovedformål: Uddannelse 
Projektet blev ikke gennemført i 2019. 
 

Note 26. Økologi for de mindste – til grundskolens 1-3. Klasse 
Tilskudsmodtager: Landbrug & Fødevarer 
Hovedformål: Uddannelse 
Projektets formål: 
Formålet med projektet er at give børn i grundskolens yngste klasser viden om, hvad det røde Ø-mærke 
betyder og hvilken produktionsform, der gemmer sig bag mærket. Ved at udnytte børns naturlige nysger-
righed over for dyr og mad får de en grundlæggende viden om økologi, som de senere kan bygge videre 
på. 
 
Projektets aktiviteter: 
Der er produceret et læremiddel som vi samlet set har kaldt Økologiens ABC, der består af følgende de-
lelementer:  
Klare og Elias ser på økologi - Fagbog til 1.- 3. klasse på 24 sider.  
Trykt Mogens Måge på eventyr i økologien - Fagbog til 1.-3. klasse på 28 sider.  
Trykt Huske-øko; Et vendespil med 2x30 brikker i stofpose med påtrykt logo.  
Trykt. Materialerne er pakket i kasser med klassesæt af materialer.  
 
Note 27. Øget produktion af øko-ungtyre af malkekvægsrace (2) 
Tilskudsmodtager: Center for frilandsdyr 
Hovedformål: Forskning og forsøg  
Projektets formål: 
Projektets formål er at skaffe vidensgrundlag for at kunne øge produktionen af økologiske ungtyre og der-
med øge udbuddet af økologisk oksekød. Den samlede indtjening vil blive højere, hvis de økologiske ty-
rekalve forbliver økologiske. Forbrugerne vil få mere økologisk hakket oksekød og tilmed kan en effektiv 
økologisk ungtyreproduktion imødekomme ønsket om økologiske fødevarer med lavere klimabelastning 
pr kg kød. 
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Projektets aktiviteter: 
AP 1) Produktionssystemer og håndtering af ungtyre  
Der er indsamlet erfaringer vedr. hvordan produktionsformen gennemføres i praksis igennem besæt-
ningsbesøg på to bedrifter (månedlige besøg), herunder fokus på håndtering af ungtyrene, fodring, ad-
færd, holdstørrelse, arealet, arbejdstid. I projektet er det valgt at tage på kursus indenfor håndtering 
af kvæg/arbejdssikkerhed, for at få den nyeste viden med i vejledningen. Forskellige strategier i forhold til 
afgræsning/fodring og slagtetidspunkt er drøftet med landmænd (bedriftsniveau). Viden fra de to bedrifter  
er indarbejdet i bl.a. fakta-arkene. Grundlaget til økonomiberegninger samt økonomimodellen udarbejdet i  
AP 2 er lavet. Praktiske anbefalinger om fodring, produktionssystem og håndtering målrettet landmænd 
er udbredt via bl.a. artikler, video og fakta-ark beskrevet under AP 3).  
 
AP 2) Økonomi  
Der er lavet beregninger på produktionsøkonomien i en økologisk ungtyreproduktion af malkekvægsrace. 
Det er valgt at have fokus på økonomiresultater fra besætning 1, som har været en god case-besætning 
og hvor tilstrækkelige data er indsamlet i AP 1. Der er lavet en økonomi-model som er bedriftsspecifik, 
hvor landmanden selv skal indtaste egne oplysninger. Med modellen kan landmanden selv estimere, 
hvornår det er optimalt at slagte sine øko ungtyre af malkekvægsrace bl.a. afhængig af kalvens fødsels-
tidspunkt og fodringsintensitet. Data fra arbejdspakken er ligeledes blevet brugt til 10 forskellige strategier 
udregnet i projektet ”Produktion af øko-ungtyre med lav klimabelastning”, finansieret af KAF. Økonomibe-
regningerne er fremlagt bl.a. ved Kvægkongressen 2019, Økologikongressen 2019, i fakta-ark og artikler 
beskrevet i AP 3.  
 
AP 3) Formidling og implementering  
Projektets formidling er målrettet landmænd og formidlet via flere forskellige kanaler fra kongresser, artik-
ler, videoer og nyhedsbreve. På denne måde er viden kommet ud til så mange som muligt med finansie-
ren i dette projekt.  
• Note i Frilands Halvårsrapport (juni 2018).  
• Fællesmøde med SEGES ved øko ungtyre-producent med fokus på fodring, slagtestrategi og avl, no-
vember 2018, herunder notat til landmand om slagtestrategi/fodring/avl målrettet producenten (november 
2018).  
• Opslag på SEGES Økologi Facebook-side med landmands strategi til vurdering af slagtevægt. Dette er 
delt til Økokalvekampens Facebookside (december 2018).  
• Artikel med slagtestrategi/vurdering af slagtevægt på Landbrugsinfo og Landmand.dk ”Grundig vurde-
ring af ungtyrene kan give bedre afregning” (december 2018). 
• Video med slagtestrategi på SEGES.tv  
• Vurdering af slagtevægt og projektet er fremlagt ved Frilands Årsmøde (november 2018, november 
2019)  
• Artikel om slagtestrategi på øko-ungtyrebedrift i ”Økologi – Inspiration til jordbruget”: Runde ”ballontyre 
kontra bisonoksetræk” (februar 2019).  
• Artikel ”Sæsonslagtning kan optimere økonomien på øko-oksekød” (delvist finansieret af ØkoKød) i 
Økologi – Inspiration til jordbruget (november 2019)  
• Video: Praktisk hold af ungtyre (Frilandsdyr.dk)  
• Kongresmøde: ”Økologisk kød på handyr”, Kvægkongres 2019  
• Kongresmøde: ”Produktion af økologiske ungtyre”, Økologikongres 2019 samt præsentation på stand 
(bl.a. film på Ipad og uddeling af fakta-ark) 
• Afsluttende møde i projektgruppen med præsentation af ungtyrenes adfærd på de to bedrifter (novem-
ber 2019)  
• 4 fakta-ark er lavet omhandlende: 1) Fodring, 2) Produktionssystemer og strategier, 3) Håndtering og 4. 
Økonomi. Hertil et omslag, som samler denne viden. Omslaget favner også fakta-ark om klima i ungtyre-
produktionen finansieret af KAF, således alt viden samles. 
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 • Regneark med model for optimering af slagtetidspunkt, hvor landmænd på bedriftsniveau kan vælge 
slagtestrategi ud fra bedriftsspecifikke forudsætninger.  
• Nyhedsbreve: Frilands Nyhedsbrev den 16/8 2019 og nyhedsbrev første kvartal 2020. Derudover arbej-
des der på, at der udkommer nyheder via Dyrenes Beskyttelse vedr. projektresultaterne første halvår af 
2020.  
• Der arbejdes desuden på 3 artikler til Landbrugsinfo (hhv. økonomi, produktionssystemer og fodring), 
som udkommer første kvartal af 2020. Projektets hjemmeside er opdateret: https://www.frilands-
dyr.dk/2019/03/31/oeget-produktion-af-oeko-ungtyre-af-malkekvaegsrace/. 
 
Note 28. Dyrkningsvejledning for økologiske æbler og pærer 
Tilskudsmodtager: Foreningen for biodynamisk jordbrug 
Hovedformål: Rådgivning 
Projektets formål: 
Projektets formål er at gøre det lettere for frugtavlere at opnå et godt hektarudbytte i økologiske æbler og 
pærer og dermed mindske klimabelastningen pr. kg frugt. Når vejledningen bliver fulgt, vil chancen for at 
opnå et højt og stabilt udbytte af økologiske æbler og pærer øges. Dermed bliver der øget adgang til dan-
ske økologiske æbler og pærer i butikkerne, noget forbrugerne efterspørger meget. 
 
Projektets aktiviteter: 
Der er produceret en del af en skriftlig dyrkningsvejledning for økologiske æbler og pærer. Vejledningen 
består af tekst, fotos og filmklip og er skrevet i et samarbejde mellem konsulenterne Maren Korsgaard 
(Økologisk VKST) og Hanne Lindhard Pedersen (Hortiadvice). Filmklippene viser alle årets arbejdspro-
cesser i plantagen. Råfilmene er blevet optaget løbende i hele 2019 i 10 forskellige plantager. 12 af fil-
mene blev færdigredigeret i 2019, mens de resterende 21 filmklip redigeres færdig i 2020. Filmklippene 
blev optaget af begge konsulenter i 8 økologiske frugtplantager samt på forsøgsarealer på Aarhus univer-
sitet og Københavns universitet. Teksten til vejledningen bliver ligeledes færdigredigeret i 2020. 
 
Note 29. Klogere på biodynamiske principper og praksis - kurser for landmænd, medarbejdere og 
konsulenter. 
Tilskudsmodtager: Foreningen for Biodynamisk Jordbrug 
Hovedformål: Rådgivning 
Projektets formål: 
Formålet med projektets aktiviteter er at højne vidensniveauet om de biodynamiske principper og dyrk-
ningsmetoder hos nye biodynamiske landmænd og deres medarbejdere, ’omlæggere’ og interesserede 
økologiske landmænd samt konsulenter med henblik på at øge deres viden, engagement, faglige dygtig-
hed og driftsmæssige robusthed. Det er tale om kursusindhold, der ikke tilbydes andre steder i den økolo-
giske branche 
 
Projektets aktiviteter: 
Projektet er blevet udsat til at blive gennemført i 2020 pga. af projektleders sygdom. Dette er sket efter 
aftale med Fonden for økologisk landbrug. Projektleder i 2020 er Klaus Loehr-Petersen 
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2. Særlig pulje: Økologisk Eksportfremme  
 

Note 1.  BioFach – mangfoldig fællesstand med øget kommerciel fokus 
Tilskudsmodtager: Økologisk Landsforening 
Hovedformål: Afsætningsfremme 
Projektets formål 
Formålet med projektet var at etablere en dansk økologisk fællesstand på verdensstørste økologimesse, 
BioFach, for derigennem at styrke og videreudvikle afsætningen af økologiske fødevarer til nære såvel som 
nye eksportmarkeder. Fokus for fællesstanden var et kommercielt fokus både før, under og efter messen 
med henblik på at øge den økologiske afsætning samt inspirere og motivere de internationale beslutningsta- 
gere til at udvide deres økologiske sortiment. Fællesstanden blev etableret i samarbejde med netværket Bio 
Aus Dänemark. 
 
Projektets aktiviteter 
BioFach i Nürnberg blev afholdt i februar 2019, og messen har over 50.000 besøgende. BioFach er et vigtigt 
sted at promovere økologi og dermed fremme eksporten, såvel som det er et oplagt forum at markedsføre 
Danmark som økologination. Deltagelse på messen er desuden med til at synliggøre, at virksomheder med 
økologisk udbud er klar til at eksportere, og giver samtidig beslutningstagere fra afsætningskanalerne i hele 
verden mulighed for at få et nemt overblik over økologi på ét sted. 
 
Der blev gennemført følgende aktiviteter i projektet: 
1. Forberedelse og planlægning af den økologiske fællesstand 
2. Dialog med og invitationer til beslutningstagere hos detailkæder og grossister på eksportmarkeder 
3. Sparring med udstillere om deres forventninger til messedeltagelsen 
4. Opbygning og etablering af fællesstanden i samarbejde med standopbygger 
5. Gennemførelse, facilitering og værtskab på den danske fællesstand 
6. Øget kommercielt fokus under messen med henblik på at afsætte flere økologiske varer 
7. Presseindsats og markedsføring på sociale medier både før, under og efter messen 
8. Opfølgning og evaluering med udstillere og internationale beslutningstagere 
 
Note 2. Organic Export Academy - Øget økologisk eksportpotentiale via kompetencegivende akademi 
Tilskudsmodtager: Økologisk Landsforening 
Hovedformål: Afsætningsfremme 
Projektets formål 
Formålet med projektet er at understøtte, videreudvikle og styrke virksomhedernes eksportkompetencer for 
derigennem at øge afsætningen af økologiske fødevarer på eksportmarkederne. Mange virksomheder er 
stadig på et tidligt stadie i deres eksportarbejde og søger derfor fortsat viden, værktøjer, erfaring og inspira- 
tion. 
 
Projektets aktiviteter 
Der er gennemført følgende aktiviteter i projektperioden: 
1. Planlægning af program med seminarer og inspirationsture 
2. Formidling af program for seminarer og inspirationsture og indhold til virksomheder med økologisk sorti-
ment via nyhedsbreve, annoncer og website 
3. Detaljeret planlægning samt afholdelse af de enkelte seminarer og inspirationsture 
4. Opfølgning, evaluering og udsendelse af materiale fra seminarer 
 
Følgende fire seminarmoduler (i alt 8 halvdagsseminarer og 2 inspirationsture) blev udbudt under projektet: 
1. Øget markedskendskab - økologisk eksport til oplagte nære eksportmarkeder samt nye udvalgte eksport-
markeder. 
2. Eksportløft ift. varetagelse af dialog med økologiske eksportkunder på messer eller til kundemøder 
3. Øget kendskab til trends og konceptudvikling for økologiske fødevarer på eksportmarkeder 
4. Inspirationsture til markeder, der kan være med til at øge trends- og innovationsniveauet og derved ek-
sporten af økologiske fødevarer 
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1. Øget markedskendskab - økologisk eksport til oplagte nære eksportmarkeder samt nye udvalgte eksport-
markeder (4 halvdagsseminarer) 
• Seminar om Private Label, oplæg ved Markus Krick, BioZentrale 
• Seminar om Amazon, oplæg ved Yara Molthan, E-Tribes og Jens Madsen, Davafoods 
• Seminar om bæredygtighed/Tyskland ved Tanja Asmussen, Ambassaden i Berlin 
• Seminar om Polen – nye eksportmarkeder ved Nanna Navntoft og Pernille Bundgård, Organic Denmark 
2. Eksportløft ift. varetagelse af dialog med økologiske eksportkunder på messer eller til kundemøder (2 
halvdagsseminarer) 
• Oplæg om eksportløft via private label messe ved Organic Denmark 
• Oplæg om international messe forberedelse ved Organic Denmark 
3. Øget kendskab til trends og konceptudvikling for økologiske fødevarer på eksportmarkeder (2 halv- dags-
seminarer) 
• Seminar om online salg og sociale medier ved OTW 
• Seminar om fremtidens fødevarer trends og markedstendenser ved Flemming Birch 
4. Inspirationsture til markeder, der kan være med til at øge trends- og innovationsniveauet og derved ek-
sporten af økologiske fødevarer 
• Inspirationstur til Amsterdam 
• Inspirationstur til New York 
 
Note 3. Fælles eksportfremstød på PLMA 2019 
Tilskudsmodtager: Økologisk Landsforening 
Hovedformål: Afsætningsfremme 
Projektets formål 
Formålet med projektet var at etablere en 100% økologisk fællestand på PLMA og derigennem fremme af- 
sætningen af økologiske fødevarer til nære og nye eksportmarkeder ved bl.a. at skabe kontakt mellem udstil- 
lende virksomheder og internationale beslutningstagere. Dette skete via en målrettet indsats mod de interna- 
tionale beslutningstagere både før, under og efter messen. Erfaringer fra dette års messe såvel som tidligere 
års deltagelse viser, at Økologisk Landsforening netop spiller en vigtig rolle i at skabe kontakt mellem beslut- 
ningstagere og udstillerne. 
 
Projektets aktiviteter 
PLMA er et stærkt brand og verdensførende private label-messe med knap 15.000 besøgende i 2018. Øko- 
logisk Landsforenings deltagelse på messen i 2019 bekræftede, at PLMA er et vigtigt og aktuelt kontaktska- 
bende mødested for virksomheder og internationale beslutningstagere. De besøgende er højtrangerede ind- 
købere fra verdensførende detailkæder og grossister, og det gør PLMA til en utrolig vigtig afsætningsplat- 
form for økologiske produkter. 
 
Der blev gennemført følgende aktiviteter i projektet: 
I. Forberedelse og planlægning af en 100% økologisk fællesstand med 10 udstillere 
II. Dialog med og invitationer til internationale beslutningstagere hos detailkæder og -grossister 
III. Sparring med udstillerne om deres forventninger til messedeltagelsen 
IV. Etablering af en 100% økologisk fællestand på PLMA 2019 
V. Gennemførelse og værtskab på fællesstanden under messedagene 
VI. Øget kommercielt fokus under messen med henblik på at afsætte flere økologiske fødevarer 
VII. Presseindsats og markedsføring på sociale medier både før, under og efter messen 
VIII. Opfølgning og evaluering med udstillere og internationale beslutningstagere 
 
Note 4. Branding af verdens førende økologination 
Tilskudsmodtager: Økologisk Landsforening 
Hovedformål: Afsætningsfremme 
Projektets formål 
Projektets formål var at brande Danmark som verdens førende økologination for derigennem at øge afsæt- 
ningen af økologiske fødevarer på eksisterende og nye eksportmarkeder samt bruge formidling af now-how 
til at skabe adgang til kommercielle samarbejdspartnere hos detailkæder og grossister samt til medier og 
meningsdannere på de største eksportmarkeder. 
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Projektets aktiviteter 
Branding af ”Verdens førende økologination” omfatter en offensiv kommunikation af de resultater og erfarin- 
ger, der er opnået i Danmark i både detailhandlen, foodservice og forbrugerformidlingen samt en direkte for- 
midling af know-how til udenlandske beslutningstagere via præsentationer skræddersyet til deres interesser 
og vidensbehov. Projektet har bidraget til at øge adgangen til nye internationale beslutningstagere samt fast- 
holde samarbejdet med eksisterende kontakter og de konkrete præsentationer har bidraget til øget afsæt- 
ning af økologiske fødevarer hos virksomheder. 
 
Der blev gennemført følgende aktiviteter i projektet: 
• Præcisering af markeder og specifikke aktører som fokus for brandingfremstød 
• Planlægning og udarbejdelse af præsentationer til udvalgte eksportmarkeder og til udvalgte nøgleaktører 
• Udarbejdelse af markedsføringsmateriale for ”Verdens førende økologination” 
• Formidling af præsentationer tilpasset udvalgte eksportmarkeder for udvalgte målgrupper 
• PR-indsats og kommunikation via sociale medier 
 
Der er ligeledes givet anvisninger på, hvorledes økologi effektivt kan anvendes til at understøtte de forskel- 
lige målsætninger, der er blandt både kommercielle aktører og hos myndigheder. 
 
Note 5. BioFach – forprojekt til 2020 
Tilskudsmodtager: Økologisk Landsforening 
Hovedformål: Afsætningsfremme 
Projektets formål 
Formålet med dette projekt var at gennemføre et effektivt, retvisende og grundigt forarbejde for fællesstan-
den på BioFach i 2020 for således at opnå en succesfuld gennemførelse af messen for udstillerne.  
 
Projektets aktiviteter 
Der blev gennemført følgende aktiviteter i projektet: 
• Dialog og forhandling med BioFach-ledelsen i Nürnberg om standareal, placering m.m. I BioFach 2020 flyt-
ter den danske fællesstand ind i en ny hal, som forventelig vil være en opkvalificering af placeringen. 
• Udarbejdelse og udsendelse af invitation til fællesstanden på BioFach 2020 til virksomheder med økologisk 
produktion 
• Koordinering af tilmeldinger, indsamling af De Minimis og forventningsafklaring med udstillerne 
• Forberedelse af kommercielle tiltag målrettet internationale beslutningstagere 
• Forhandling og samarbejde med standopbygger om standudstyr, indretning, plantegning, kontrakter m.m. 
 
Note 6. Deltagelse og markedsføring af økologiske fødevarer på ANUGA 2019 i Köln 
Tilskudsmodtager: Landbrug & Fødevarer 
Hovedformål: Afsætningsfremme 
Projektets formål 
Projektets formål var at udvikle og fastholde eksporten af økologiske fødevarer til en række nøglemarkeder 
gennem deltagelse med fællesstand for økologiske fødevareeksportører på verdens største fødevareudstil- 
ling ANUGA i Køln. Deltagelse på fællesstand skabte mulighed for adgang til det største marked i Europa for 
økologi samt til en række andre nøglemarkeder. 
 
Projektets aktiviteter 
Projektet var fokuseret omkring én hovedaktivitet, deltagelse på ANUGA 2019, som er verdens største føde- 
varemesse og et vigtigt samlingspunkt for hele industrien. Den fælles økologiske stand dannede rammer for 
en indsats, hvor deltagerne fik et optimalt set-up for at (gen)møde relevante indkøbere og samarbejdspart- 
nere. Standen var et vigtigt udstillingsvindue for de økologiske producenter, og fungerede som fælles plat- 
form for en samlet økologisk indsats. 
 
I den økologiske hal har Landbrug & Fødevarer i en række år været synlige med en fælles økologisk stand 
og gennem tiden opbygget en solid ekspertise i deltagelse med økologiske virksomheder på messen. De be- 
søgende kendte derfor fællesstanden, der med sit åbne og indbydende design var samlingspunkt for dialog 
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om økologisk produktion. Standen var således et vigtigt udstillingsvindue for de økologiske producenter, og 
fungerede som fælles platform for en samlet økologisk indsats. 
 
Forud for selve messen afholdtes et udstillermøde, hvor gruppen foruden de praktiske detaljer og informatio- 
ner om set-up’et, blev præsenteret for muligheder på markedet. Her havde virksomhederne også mulighed 
for at møde to øko-grossister, der præsenterede deres forretningsstrategi og mødte virksomhederne til 1:1 
møder. Udstillergruppen var således særdeles godt forberedt til at deltage på messen. 
 
Note 7. BioFach Shanghai 2019 – deltagelse på fødevaremesse og markedsføring af økologiske føde-
varer 
Tilskudsmodtager: Landbrug & Fødevarer 
Hovedformål: Afsætningsfremme 
Projektets formål 
Projektets formål var at støtte økologieksporten til Kina gennem tilstedeværelse på Kinas vigtigste messe for 
økologiske fødevarer, BIOFACH CHINA. Formålet var at uddanne de besøgende i økologiens kvaliteter for 
således at højne interessen for de økologiske fødevarer gennem information om økologiens produktionsme- 
toder og kvaliteter. 
 
Projektets aktiviteter 
Den primære aktivitet var deltagelse på den økologiske fødevaremesse BIOFACH CHINA i Shanghai fra d. 
15. – 17. maj 2019. Den økologiske fællesstand var placeret meget centralt ved indgangen til hallen. Stan-
den var opbygget i et åbent moderne standdesign og indbød de forbipasserende til dialog om kvaliteter, krav 
og principper i den økologiske produktion. Der blev til de besøgende på standen uddelt kinesisk markedsfø-
ringsmateriale om økologi. De enkelte virksomheder præsenterede de besøgende, som var indkøbere, myn-
digheder og certifi- ceringsbureauer osv. for deres produkter. 
 
Fællesstanden var centralt placeret og adskilte sig fra de øvrige på messen med sit åbne, nordiske design, 
der tiltrak messens gæster. Standen modtog også anerkendelsen som ’Best Pavilion’ og flere af virksomhe- 
der tog del i den organiserede ’messe-tour’, hvor de var en del af turen og dermed tiltrak yderligere gæster. 
 
For at forberede virksomhederne optimalt, blev dialogen med relevante aktører startet forud for messen. En 
reception og networking event var arrangeret i samarbejde med Generalkonsulatet i Shanghai. Formålet 
med eventen var at give virksomhederne mulighed for at møde/genmøde kinesiske aktører fra det kinesiske 
marked. 
 
Note 8. Food service indsats på nærmarkeder – Sverige og Tyskland  
Tilskudsmodtager: Landbrug & Fødevarer 
Hovedformål: Afsætningsfremme 
Projektets formål 
Projektets formål var at støtte producenterne i deres afsætning af økologiske varer til Tyskland. Dette gjor- 
des ved at skabe afsætningsaktiviteter rettet mod foodservicesektoren på markedet. Gennem seminarer, 
produktpræsentationer og møder fik eksportører af økologiske fødevarer kontakt til grossister, cateringsel- 
skaber og storkøkkener/restauranter på begge markeder. Gennem præsentationer af omlægningscases fra 
Danmark og Tyskland skabtes opmærksomhed omkring leverandørerne af økologiske fødevarer. 
 
Projektets aktiviteter 
Økologi i tysk foodservice er i vækst og det handler om, at være med når det virkelig går løs – og tyskerne 
ikke selv kan levere i de efterspurgte mængder. ”Indtil videre findes der ikke mange økologiske produkter i 
tysk foodservice. Men jeg har arbejdet mere end 20 år med tysk foodservice og jeg kan spore en stor inte-
resse for økologiske varer. I løbet af de næste 5 år vil tyske grossister efterspørge mange økologiske varer. 
Derfor er det vigtig at man holder sig orienteret.” Danish Biorganic.  
 
Projektet bestod af tre hovedaktiviteter: (1) fremstød ifm. GV Praxis Trendtage, (2) tyske økoaktører til Dan- 
mark og (3) virksomhedsfremstød i Berlin. 
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(1) Første fremstød blev afholdt ifm. GV Praxis’ årlige Trendtage. GV Praxis er Tysklands førende foodser- 
vice magasin og når ud til alle væsentlige aktører i branchen. ”GV-Praxis er det vigtigste fagblad indenfor 
tysk foodservice. Alle beslutningstager i tysk foodservice læser det. Derfor er det også et meget dyrt blad (...) 
Derfor er det rigtig flot at vi sammen med L&F er præsenteret på 1/1 side.” Danish Biorganic om synlighed i 
GV Praxis.  
 
Udover synlighed på konferencen samt annoncering og faglige artikler om dansk økologi og den danske mo- 
del, blev dette yderligere forstærket af dansk oplæg på konferenceprogrammet samt networking og produkt- 
præsentation i pauserne. Deltagere på konferencen var absolutte nøgleaktører indenfor den tyske foodser- 
vice industri, så de danske deltagere vil også fremadrettet kunne bruge konferencen som referencepunkt i 
fremtidige aktiviteter på markedet. 
 
(2) I september kom en gruppe tyske foodserviceaktører med interesse for økologi til København. Gruppen 
bestod af grossister, cateringfirmaer, storkøkkener (både offentlige og private), journalister, myndigheder, 
der på hver deres måde arbejder med økologi i storkøkkener. Gennem et to-dages intensivt program kom de 
rundt om alle vinkler på økologi i foodservicesektoren og blev præsenteret for konkrete cases, det forudgå- 
ende arbejde med branchens aktører, politiske prioriteringer på området, og danske økologiske virksomhe- 
der samarbejde med grossister og køkkener. Den samlede vurdering af udbytte for markedsbesøget var 4,7 
ud af 5. 
 
(3) Fødevarefremstødet i Berlin var bygget op omkring dialog i hele kæden, fra fødevareproducent, til gros- 
sist og cateringselskab og helt ud til de enkelte storkøkkener. Ved at samle branchen forkortedes processen 
væsentligt og konkrete aftaler blev indgået. Et intensivt program muliggjorde en række indkøbermøder, hvor 
virksomhederne kunne præsentere produkter og forventningsafstemme. 
 
Note 9. Dansk-kinesisk samarbejde om lettere markedsadgang og fordoblet øko-eksport 
Tilskudsmodtager: Landbrug & Fødevarer 
Hovedformål: Afsætningsfremme 
Projektets formål 
Projektet skal medvirke til at øge den økologiske eksport til i alt 800 mio. kr. til Kina i 2020. Det skal opnås 
via et forstærket samarbejde med de kinesiske myndigheder for at fuldende processen mod en lettere mar- 
kedsadgang til gavn for nuværende og nye eksportører. Derudover skal generel økologibranding og vidende- 
ling overfor myndigheder, meningsdannere og indkøbere om kontrol og certificering, fødevaresikkerhed, 
markedstrends/udvikling være med til at nå målet om den øgede økologieksport. 
 
Projektets aktiviteter 
1. Afholdelse af seminar for myndighederne, i Beijing/Kina 
Der har i foråret og forsommeren været afholdt flere skypemøder med det kinesiske landbrugsministerie og 
kontrolmyndigheder (SAMR/CNCA/CAIQ) om diverse uafklarede regler og kontrolforhold, som optakt til at 
danske kontrolmyndigheder skal kunne foretage økologikontrollen på vegne af de kinesiske kontrolmyndig-
heder. Møderne er gået så godt, at Fødevareminister Mogens Jensen efter et møde med sin kinesiske kol-
lega den 10. september udtalte, at "han forventer at der snart falder en aftale på plads, så Danmark lettere 
kan eksportere økologi til Kina" (pressemeddelelse fra Miljø- og Fødevareministeriet d. 10. sep. 2019). 
Ovennævnte opfattelse havde projektleder ligeledes på dette tidspunkt, da vores møder med de kinesiske 
myndigheder som nævnt var gået godt. 
 
Desværre kommer det primo oktober ud i offentligheden - og også i Kina - at der er fundet væsentlige over-
trædelser af økologireglerne hos en kinesiskejet virksomhed i Danmark, som primært eksporterer mælkepul-
ver til Kina (bl.a. FødevareWatch d. 15. oktober 2019). Efterfølgende blev kom munikationen med de kinesi-
ske myndigheder noget "tungere", og bl.a. bliver en planlagt besøg fra de kinesiske kontrolmyndigheder over 
flere omgang udskudt til senere. Et ligeledes omtalt seminar om økologi i Danmark og Kina - dvs. denne ar-
bejdspakke - bliver ligeledes udskudt til senere uden nærmere fastsat tidspunkt. Det betyder, at selv om der 
er lavet forberedelse til afholdelse af selve seminaret, så er det ikke blevet afholdt. Hensigten var, at semina-
ret skulle afholdes i Beijing/Kina, og de i projektet afsatte 'øvrige projektudgifter' til mødeafholdelse, flybillet-
ter samt ophold i Kina er der- for ikke blevet anvendt. 
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2. Kinesiske "feltstudier" i Danmark 
En delegation fra de kinesiske kontrolmyndigheder besøgte Danmark d. 27. juni 2019, og i forbin- delse her-
med blev der afholdt møde om økologikontrol i både Kina og Danmark - samt netværket. Da delegationen 
skulle videre til andre europæiske lande, og da flere fra delegationen tidligere har besøgt dansk økologiske 
bedrifter, var det ikke aktuelt at besøge øko-landbrug i denne omgang. 
 
3. Branding af økologiske fødevarer i Kina overfor indkøbere og blogqere/meningsdannere 
I forbindelse med BioFach China i Shanghai d. 15-17. maj 2019 blev der givet oplæg om økologi på 'the Da-
nish Way' samt om økologiske fødevarer og hvorfor danske forbrugere køber mest økologi i Verden. Der 
blev ligeledes netværket med kinesiske blogger/meningsdannere og i den forbindelse ligeledes givet inter-
views til journalister. 
 
Den 28. nov. 2019 deltog projektleder sammen med den danske ambassade i Beijing i 'China Inter- national 
Organic Food Expo' i Zhengzhou, hvor der ligeledes blev holdt oplæg om økologi og økolo- giske fødevarer. 
Her blev der ligeledes netværket og holdt møde med kinesiske myndigheder. Selv om der er langt til Zhengz-
hou for et endagsmøde - hvilket blev bemærket - blev det prioriteret højt efter et efterår med udfordringer, 
som nævnt under pkt. 1. Det var vigtigt at vise, at vi fra dansk side værdsætter samarbejdet med Kina. Dette 
var formentlig medvirkende til, at der efterfølgende er aftalt besøg i februar 2020. 
 
Som det fremgår af ovennævnte, så har der i efteråret 2019 været udfordringer med fremskridt mod målet 
om en lettere markedsadgang og forstærket samarbejde. Det skyldes desværre forhold, som dette projekt 
ikke har indflydelse på. Men heldigvis er der nu igen velvilje fra kinesisk side til at komme videre i samarbej- 
det. Det er således aftalt, at de kinesiske myndigheder (CAIQ) kommer på besøg i Danmark ifb. med deres 
besøg på BioFach Niirnberg, februar 2020. Det er samtidig besluttet at der afholdes et dansk-kinesisk økolo- 
giseminar i forbindelse med økologimessen BioFach i Shanghai i maj 2020. Der er ligeledes udarbejdet ud- 
kast til en ny samarbejdsaftale mellem Danmark og Kina på økologiområdet, hvori lettere markedsadgang 
indgår. Planen er, at samarbejdsaftalen skal underskrives i løbet af foråret 2020. 
 
Note 10. Fremstød i Italien for økologiske fødevarer 
Tilskudsmodtager: Landbrug & Fødevarer 
Hovedformål: Afsætningsfremme 
Projektets formål 
Projektet havde til formål at øge eksporten af økologiske fødevarer til det italienske marked. Først og frem- 
mest skulle potentielle eksportører informeres om markedsmuligheder og dernæst præsenteres for markedet 
og de muligheder, der findes i de forskellige varekategorier og endeligt skulle eksportørerne introduceres og 
præsenteres for indkøberne i de italienske dagligvarekæder 
 
Projektets aktiviteter 
Projektets aktiviteter bestod af følgende arbejdspakker: 
 
Præsentation af markedet for potentielle eksportører Forberedelse og planlægning af fremstødet Gennemfø-
relse af fremstødet. Opfølgning på fremstød og gennemførelse af promotion periode i supermarkedskæden 
 
Kun en del af forberedelserne har kunne gennemføres i 2019. Således har der i samarbejde med VisitDen- 
mark og ambassaden i Rom kunne gennemføres møder med indkøbskontoret hos økologikæden Naturarsi, 
indkøbere hos detailkæden Esselunga og en event med introduktion af dansk økologi til det italienske mar- 
ked i Milano overfor presse. 
 
Det har p.g.a. kædernes planer ikke været muligt at gennemføre et egentligt markedsfremstød, men der fø- 
res nu en konstruktiv dialog om inspiration til udvikling af det økologiske marked. Det vurderes at det i 2020 
vil være muligt at gennemføre konkrete aktiviteter med virksomhedsdeltagelse De kategorier der er mest po-
tentielle for eksport udvælges og dialog indgås med eksportørerne. Der udarbejdes en foreløbig præsenta-
tion af markedet for potentielle eksportører Der søges derfor om projektforlængelse for dette projekt. 
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Note 11. Food service indsats på nærmarkeder – Sverige og Tyskland  
Tilskudsmodtager: Landbrug & Fødevarer 
Hovedformål: Afsætningsfremme 
Projektet blev ikke gennemført.  
 
Note 12. Dansk Økologisk Fællesstand på Internationale Grüne Woche 2019 i Berlin 
Tilskudsmodtager: Organic by Nørskov/NewNordica 
Hovedformål: Afsætningsfremme 
Internationale Grüne Woche (IGW) er verdens største fødevaremesse. IGW er et mix mellem B2B og B2C..  
Projektets formål 
Formålet var at etablere og gennemføre en økologisk fællesstand på den danske National Pavillon på Inter-
nationale Grüne Woche (IGW) 2019 i Berlin. Standarealet var sat til 200 kvm med 25 deltagende virksomhe-
der. 
 
Projektets aktiviteter 
Projektet bestod af 3 arbejdspakker: 
1. Forberedelse til messen.  
Der er afholdt individuelle forberedelsesmøder med de deltagende virksomheder. Møderne bestod af fysiske 
og telefoniske møder, da perioden fra projektstart til messens start d. 18. januar 2019. Virksomhederne fik 
introduktion til IGW samt den danske økologiske fællesstand. De fik mulighed for at komme med input til fæl-
lesstanden, særligt i tilknytning til deres eget område og de tilknyttede omgivelser. 
 
2. Messegennemførelse af fællesstanden 
Der blev gennemført en dansk økologisk fællesstand på den danske National Pavillon. Det økologiske areal 
udgjorde i alt 200 kvm. Fællesstanden indeholdt præsentationsområde, lager og fælles areal (køkken, vask, 
kølelager m.m.) Standen var placeret i hal 8.2 sammen med de nordiske og baltiske lande. 
 
3. Opsamling. 
Efter messen har vi været i kontakt med udstillerne. Dette primært for at minde dem om at samle op på de 
kontakter de har fået, desuden for at formidle de kontakte vi centralt har opsamlet. Dette er primært foregået 
telefonisk, men også i form af fysiske møder. 
 
Note 13. Økologisk fællesstand på ANUGA 2019 
Tilskudsmodtager: Food from Denmark 
Hovedformål: Afsætningsfremme 
Projektets formål 
Projektets formål har været at skabe rammerne for en fortsat vækst af dansk økologisk fødevareeksport med 
særligt fokus på de økologiske industriproduktioner, som har økologi som en lille niche, så man gør opmærk-
som på at økologiske produkter kan købes for en attraktiv pris.  
 
Projektets aktiviteter 
Projektets hovedaktivitet har været at arrangere en dansk økologisk fællesstand på verdens største fødeva-
remesse – ANUGA, og den økologiske fællesstand var fysisk placeret ved siden af en anden dansk fælles-
stand, så der var samlet en stor gruppe af danske virksomheder et sted, hvor virksomhederne kunne udnytte 
den positive synergi der er forbundet med at være en del af en gruppe – der blev udvekslet viden og erfarin-
ger på tværs af gruppen. Der blev udbredt viden om projektet via pressemeddelelser, via direkte mailkam-
pagner og via LinkedIn.  
 
Virksomhedsgruppen bestod af 9 virksomheder. I samarbejde med virksomhedsgruppen blev de praktiske 
messeopgaver koordineret. Virksomhederne blev også rådgivet omkring hvordan de skal forberede sig opti-
malt op til messen. Op til messen blev en række relevante internationale kontakter identificeret og inviteret til 
at besøge virksomhedsgruppen på messen. Virksomhedsgruppen blev også markedsført på LinekdIn over-
for relevante internationale kunder. Under messen udstillede virksomhederne deres produkter, og de afholdt 
kundemøder på standen.  
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Note 14. International markedsføring af dansk økologi på PLMA Amsterdam 2019 
Tilskudsmodtager: Food from Denmark 
Hovedformål: Afsætningsfremme 
Projektets formål 
Projektets formål har været at skabe omtalte og fokus omkring de danske økologiske producenter og deres 
produkter ved at udstille på verdens største private label messe i Amsterdam. På sigt skal virksomhedernes 
deltagelse i projektet resultere i øget omsætning af dansk økologi på eksportmarkederne.  
 
Projektets aktiviteter 
Projektet indeholdt følgende arbejdspakker: 
 
1.Markedsføring af projektet overfor alle danske økologiske virksomheder: 
Projektet blev markedsført overfor alle danske fødevarevirksomheder med økologisk produktion. Virksomhe-
derne blev kontaktet og de fik tilsendt projektoplæg. Virksomhederne blev også inviteret til et informations-
møde, hvor projektet blev diskuteret og forventningerne blev afstemt. Projektet aktiviteter blev fastlagt og ko-
ordineret med gruppen. Fælles markedsføringsmaterialer blev udarbejdet.  
 
2. Markedsføring overfor potentielle kunder: 
Via LinekdIn markedsførte vi virksomhedsgruppen overfor et internationalt publikum. Der blev kørt forskellige 
opslag, som præsenterede virksomhederne og deres produkter, og gjorde opmærksom på den danske øko-
logiske fællesstand. Der blev udarbejdet en virksomhedsbrochure, som blev sendt til udvalgte kontakter og 
under messen var den tilgængelig på fællesstanden og i messens presserum.  
 
3. Udstilling på messen: 
10 danske virksomheder udstillede på den danske økologiske fællesstand, som fysisk var placeret ved siden 
af den konventionelle danske fællesstand. Virksomhederne kunne udnytte de positive synergier, som var for-
bundet med at være en del af en fælles gruppe. 38 danske fødevareproducenter udstillede på den anden 
danske fællesstand, så der var tilsammen 48 danske fødevareproducenter placeret ved siden af hinanden. 
Den økologiske fællesstand havde et speciel design og skilte sig ud fra resten. Det gav god mening at være 
placeret ved siden af den konventionelle fællesstand.   
 
4.Opfølgning: 
Den tredje fase var opfølgningsfasen, hvor virksomhedsgruppen blev kontaktet for at følge op på projektet 
og de opnåede resultater og for at snakke om der var interesse for et nyt projekt i fremtiden.  
 
Note 15. Anuga 2019 Eksport af økologiske produkter rettet mod nye afsætningskanaler, hovedsage-
ligt i Tyskland 
Tilskudsmodtager: Producentsammenslutningen BAD (Bio Aus Dänemark) 
Hovedformål: Afsætningsfremme 
Projektets formål 
Formål: At styrke produktion og afsætning af danske økologiske fødevarer ved at identificere og bearbejde 
nye afsætningskanaler på eksportmarkederne og give de deltagende virksomheder indsigt i udvalgte marke- 
ders forretningskulturer samt løfte deres kompetencer i at bruge denne indsigt aktivt i mødet med kunden. 
 
Projektets aktiviteter 
AP I: Eksportseminar 
Der blev afholdt et eksportseminar på Skarø d. 19. August 2019 med deltagelse fra 17 repræsentanter fra 12 
af de i alt 21 producenter af økologiske fødevarer, som udstillede på Anuga på Bio Aus Dånemark standen. 
Første del af seminaret foregik på træskonnerten Fionia, som tog delegationen ud til Skarø, og hvor der blev 
fortalt om eksport af økologiske fødevarer i Tyskland af Malene Aaris, som har ekspertise i distribution af 
økologiske fødevarer i Tyskland. Herefter landede delegationen hos Is fra Skarø, som har et velegnet lokale 
på Skarø til afholdelse af seminarer og som viste is-produktionen frem for de deltagende virksomheder. Ma- 
rianne Danling fra firmaet People+People var hentet til Danmark fra Berlin, hvor hun bor, for at give virksom- 
hederne indsigt i tysk forretningskultur og interkulturelle kompetencer. Resten af seminaret handlede om den 
forestående messe på Anuga, hvor kravene til virksomhedernes forberedelse blev gennemgået. Seminaret 
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sluttede med, at the Brew Company demonstrerede en nyhed for kollegaerne, en te-cocktail, som skulle 
være årets nyhed på Anuga og lokke flere kunder til standen. 
 
AP li: Deltagelse på dansk fællesstand på Anuga 2019 
Anuga-messen er verdens største fødevaremesse og et centralt mødested for alle aktører inden for fødeva- 
rebranchen. Den fandt sted i Koln d. 5-9 oktober 2019. Bio Aus Dånemark havde booket 200 m2 i hal 5, som 
er Anuga Organic hallen, ved siden af Bio Sonderschau, som er hallens store trækplaster, et stort supermar-
ked, hvor man har samlet økologiske produkter fra alle de udstillende virksomheder på Anuga, for at give 
gæsterne en fornemmelse af, hvor dybt og bredt sortimentet er.  
 
AP III: Kundebesøg i Danmark 
Tre repræsentanter fra japanske kunder blev inviteret til Danmark i perioden 14-24 september og vist rundt i 
Danmark og præsenteret for økologiske fødevareproducenter, der tog dem rundt og inviterede dem til mid- 
dag og forskellige arrangementer, blandt andet en dansk-japansk festival i Nordjylland og Frederiks Bastion i 
København. De japanske kunder har kontakter ud i helsekosten, kødbranchen og high-end supermarkeder 
og to af dem har arbejdet med stor succes for danske økologiske producenter på Foodex i Tokyo, som er en 
fødevaremesse, der finder sted hvert år. Efterfølgende har de japanske kunder henvendt sig for at hjælpe de 
danske økologiske fødevareproducenter, som i 2020 skal mødes med kunder på det japanske marked, 
blandt andet ved deltagelse på Foodex i Tokyo. Det er en stor gevinst for disse virksomheder at være sikker 
på at mødes med kunder forud for deltagelsen. 
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Særlig pulje: National Afsætningsfremme 
 
Note 1. Det Økologiske Spisemærke – 10 års jubilæum 
Tilskudsmodtager: Økologisk Landsforening 
Hovedformål: Afsætningsfremme 
Projektets formål 
Formålet er at skabe nye vækst- og markedsmuligheder for landbruget og fødevarevirksomheder gennem en 
styrkelse af Det Økologiske Spisemærke. 
 
Projektets aktiviteter 
Indsats 1: Hotline, taskforce og udvikling af best practice målrettet hoteller, restauranter og cafeer Hotline 
med rådgivning og vejledning om økologisk omlægning og spørgsmål omkring ansøgning af Det Økologiske 
Spisemærke er gennemført med succes - gennemsnitlig 5-6 henvendelser om ugen hele året igennem. 
 
Projektet har understøttet eksisterende netværksgrupper over hele landet med samlet 14 møder over året. 
Her har økologi og Det Økologiske Spisemærke spillet en central rolle. 
 
Indsats 2: Udvikling af argumenter og indsigter omkring Det Økologiske Spisemærke målrettet hotel, restau-
rant og café 
På baggrund af samtaler og sparring med hver af de omlagte steder (indsats 1) er der blevet udarbejdet en 
ny folder, der henvender sig til gæsterne. Folderen er trykt i 6.000 eksemplarer og fordelt mellem restauran-
terne til brug for deres kommunikation til gæsterne omkring Det Økologiske Spisemærke, folderen er også 
tilgængelig online både på oekologisk-spisemaerke.dk og okologi.dk. 
 
Indsigter fra ovenstående omlægninger er lagt til grund for nye argumenter overfor branchen og præsenteret 
ved HORESTAS årsdag den 14. november samt ved temamødet for Det Økologiske Spisemærke den 4. de-
cember. Argumenterne er ligeledes tilgængelige online. Til inspiration for den øvrige branche er der udarbej-
det best practice beskrivelser, der fortæller om stedernes økologiske ”rejse”, dette til inspiration for andre til 
at gå i gang med omlægning. Disse cases er offentliggjort på okologi.dk. Sinaturs rejse blev formidlet på 
Bornholms Folkemøde med 100 inviterede gæster. Der er blevet indkøbt statuetter med Det Økologiske Spi-
semærke til uddeling på udvalgte steder, dette for at gøre mærket eksklusivt og synligt overfor kunderne. 
 
Undervejs er barrierer i forhold til hvordan Spisemærket kan rumme forskellige forretningsmodeller blevet 
identificeret. Således er der indledt samarbejde med Fødevarestyrelsen om beskrivelse af Best Practice, ift. 
lovgivningen, så det bliver nemmere fremadrettet for cafeer og restauranter at søge det Økologiske Spise- 
mærke. 
 
Indsats 3: Kampagne for Det Økologiske Spisemærke i kantiner 
Der er blevet gennemført 20 informations- og smagsdemonstrationer, med fokus på Det Økologiske Spise- 
mærke og dets 10års jubilæum, dette er sket i tæt samarbejde med Fødevarestyrelsen. 
• 5 kantiner med over 200 bespisninger pr. stk. 
• 5 grossistmesser, Hørkram og Dansk Cater (AB og BC) med 2000 - 5000 besøgende. 
• 2 på Madens Folkemøde 
• 6 på Folkemødet på Bornholm 
• 1 på Netværkskonference på Lundsgaard Gods 
• 1 HORESTA årsdag 
• 2 DM i Skills for Ernæringsassistenter 
 
Indsats 4: Temamøde, fejringsevents og næste generations forståelse af Det Økologiske Spisemærke Ikke 
bevilliget 
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Note 2 Økologisk Høstmarked 2019 
Tilskudsmodtager: Økologisk Landsforening 
Hovedformål: Afsætningsfremme 
Projektets formål 
Projektets formål er at skabe Danmarks største forbrugerrettede høstevent, der formidler økologi fra jord til 
bord. Dette opnås ved, at forbrugerne inviteres ud på de økologiske gårde den første weekend i september. 
Via oplevelser, dialog, involvering og madoplevelser fik de besøgende her en større indsigt i de værdier, der 
ligger i den økologiske produktionsform. 
 
Projektets aktiviteter 
I alt besøgte 59.700 gæster en af de 84 værter, der havde valgt at invitere indenfor til Økologisk Høstmar- 
ked. 79 af værterne var økologiske gårde, og fem var virksomheder. Sidstnævnte har udfyldt De Minimis er- 
klæringer. Ud af de 84 værter var 14 nye værter.  
 
• Som en del af strategien for at tiltrække nye værter til Høstmarkedet blev der indrykket i annonce i avisen 
”Økologisk Landbrug”, ligesom der blev brugt en del tid til personlige rekruttering. Dette var medvirkende til, 
at 14 nye værter deltog. Høstmarkedet har i flere år arbejdet på at få Bornholm repræsenteret, og i 2019 lyk-
kes det, da fire værter på Bornholm deltog. For at skabe en god kontakt med de nye værter fik de besøg af 
projektlederen inden Høstmarkedet til en drøftelse af rammer samt sparring. Dette gælder dog ikke de fire 
værter på Bornholm. 
• Projektet har benyttet sig af den eksisterende hjemmeside www.høstmarked.dk. For at fremtidssikre 
sitet og for at sikre optimal brugervenlighed har det været nødvendigt at foretage funktionelle, layoutmæs-
sige og tekniske forbedringer. Alt markedsføringsmateriale har henvist til sitet, hvor danmarkskortet med de 
individuelle gårdbeskriveler har været omdrejningspunktet. Netop kortet har været den vigtigste service til 
forbrugerne, fordi de her kunne få et overblik over, hvilke gårde der var i lokalområdet, og ikke mindst hvilke 
aktiviteter gæsterne kunne forvente at møde på de enkelte gårde. 
• Som en del af markedsføringen har Høstmarkedet været på mælkekartoner fra Arla i en periode på fem 
uger op til Høstmarkedet. Det har givet mere end 1.1 mio. eksponeringer. Det skal dog siges, at projektet 
kun har finansieret udvikling af mælkepanelet. Projektet har ikke betalt for indrykning af annoncen, da Arla er 
en samarbejdspartner i projektet. Ligeledes har projektet haft et samarbejde med Friland, der har betydet, at 
der også er blevet annonceret for Høstmarkedet i ugerne op til Høstmarkedet på kødpakker i butikkerne fra 
Friland. 
• Rent grundvand var et tema på Høstmarked, hvilket betød, at flere af de materialer værterne fik tilsendt, 
handlede om vores grundvand. Miljøminister Lea Wermelin besøgte et Høstmarked på Born- holm, hvor hun 
deltog i en paneldebat. Derudover indgik Høstmarkedet et samarbejde med DANVA, hvilket betød, at 
DANVA fysisk havde formidlere ude på tre gårde samtidig med, at de postede om Høstmarkedet på deres 
sociale medier. Også foreningen Praktisk Økologi formidlede om rent grundvand på et antal gårde til Høst-
markedet. I samarbejde med projektet ”Ren Madglæde” blev der til gårdene udsendt vanddråber med et 
budskab om, hvor mange liter grundvand man er med til at spare for mødet med sprøjtegifte, hvis man, fx 
vælger en økologisk kartoffel frem for en konventionel kartoffel. ”Vanddråberne” var udstyret med en klemme 
bagpå, så det var nemt for landmanden at sætte dråber på, fx kassen med kartofler. På den måde kom bud-
skabet helt frem til købsbeslutningen. 
• Der blev udviklet og trykt en ny udgave af pixibogen til uddeling blandt de mindste på Høstmarkedet. Titlen 
var ”Pas godt på grundvand og mundvand”, og formålet var at formidle sammenhængen mellem økologi og 
rent grundvand. Også detailhandlen har været interesseret i de små pixibøger. I ugen op til Økologisk Høst-
marked blev der uddelt 10.000 stk. fordelt på alle Bilkas varehuse. Sam- men med pixibogen blev der også 
uddelt 10.000 postkort, der inviterede kunderne ud til Økologisk Høstmarked, ligesom der fysisk i butikken 
hang plakater, der inviterede til Høstmarked. Derudover uddelte de samme varehuse også i ugen efter Høst-
marked 10.000 stk. nye pixibøger blandt deres kunder. Også Føtex valgte at gøre brug af bøgerne, idet de i 
ugen op til Høstmarkedet uddelte 10.200 pixibøger i deres varehuse. Det betyder, at 30.000 familier er ble-
vet eksponeret for budskabet. 
• For at understøtte pixibogen blev der også udleveret en stor plakat om ”Rent grundvand” på gårdene 
til Høstmarkedet. Derudover fik værterne tilbudt A3 markedsføringsplakater og postkort til fordeling i 
lokalområdet. Til fordeling eller formidling på gården: et hæfte om økologi, en folder, der meget enkelt for-
midlede, hvordan dyrene lever på en økologisk gård, tatoveringer, flag, diverse træskilte med budskaber, 
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store 70 x 100 skilte, der formidlede forskellen for henholdsvis økologiske og ikke økolo- giske grise, slagte-
kyllinger, æglæggende høns og køer, navigeringsskilte til gården, hånddesinfek- tion og navneskilte. Alle nye 
værter fik udover ovenstående tilsendt en særlig velkomstpakke med flere materialer herunder, fx store vel-
komstbannere, formidlingsplakater med de økologiske værdier, idékatalog, hæfter om sikkerheden på går-
dene mv. 
• Der blev udviklet markedsføringsmaterialer til en elektronisk toolbox, som detailhandlen og andre 
interessenter kunne gøre brug af. Det resulterede i, at kæderne Lidl, Nemlig.com, Rema 1000, Bilka og Fø-
tex lavede annoncer for Høstmarkedet. Også Danmarks Naturfredning, og nogle af værterne gjorde brug af 
materialerne til annoncer. 
• Der er udført et omfattende pressearbejde, der i alt resulterede i 301 omtaler herunder lokale TV- indslag i 
TV2 Bornholm, TV2 Lorry, TV2 Fyn, TV Syd og TV Midtvest – på flere af disse kanaler var der flere indslag. 
Derudover blev Økologisk Høstmarked omtalt i flere radioindslag landet over.  
• For at øge synligheden af Økologisk Høstmarked blev der lavet opslag og stories på Økologisk Landsfor-
enings sociale medier – Facebook og Instagram. Sammenlagt er de forskellige posts nået ud til 400.815 per-
soner organisk via Facebook, Instagram og stories. Derudover har der været betalte annoncer for de delta-
gende værter. Tallet for, hvor mange personer annoncerne er nået ud til, er endnu ikke tilgængeligt. Til alle 
de sociale medier er der taget billeder og optaget små filmklip. 
• For at skabe involvering er der inddraget kokke og naturformidlere på udvalgte gårde. 
• Der blev oprettet en lukket Facebook-gruppe for værterne. Denne blev brugt til erfaringsudveksling. 
• Der blev foretaget såvel en gæste- som en værtsevaluering. 
 
Note 3 Kompetenceløft af økologiske virksomheder – specielt målrettet SMV’ere 
Tilskudsmodtager: Økologisk Landsforening 
Hovedformål: Afsætningsfremme 
Projektets formål 
Formålet med projektet er at opkvalificere små- og mellemstore økologiske fødevarevirksomheder, så de via 
uddannelse, ny viden og inspiration forbedrer deres muligheder for at blive ligeværdige samarbejdspartnere 
for detailhandlen, og deres produkter derigennem opnår en varig plads på detail- og onlinehandlens hylder. 
 
Projektets aktiviteter 
Der var i projektet to hovedindsatser: 
• Udvikling, planlægning og gennemførelse af uddannelses- og inspirationsdage 
• Formidling af resultater og erfaringer fra uddannelses- og inspirationsdage 
 
Udvikling, planlægning og gennemførelse af uddannelses- og inspirationsdage 
Den overordnede form og indhold på de enkelte uddannelsesdage blev udviklet, fastlagt og gennemført. Der 
blev indgået aftaler med indlægsholdere om indhold samt lavet aftaler om lokaleleje og forplejning. Der blev 
udarbejdet og udsendt invitationer til økologiske virksomheder via www.okologi.dk og LinkedIn. Til hver en- 
kelt uddannelsesdag og workshop blev der udarbejdet undervisnings- og præsentationsmaterialer, som både 
understøttede aktiviteterne på dagen, men også kunne bruges af deltagerne efterfølgende til at udvikle deres 
virksomhed med henblik på at øge deres salg af økologiske fødevarer. Efter hver uddannelsesdag er der 
gennemført en evaluering. 
 
Formidling af resultater og erfaringer fra uddannelses- og inspirationsdage 
Projektets viden, erfaringer og læringer er gjort bredt tilgængeligt for hele den økologiske branche via en te-
maside på www.okologi.dk, hvor programmer, arbejdsark og erfaringer fra dagene er formidlet til målgrup-
pen. Gennem hele projektet er der lavet en PR-indsats i form af pressemeddelelser, opslag på sociale me-
dier samt via nyhedsbreve for at tiltrække deltagere og formidle ny og relevant viden. 
 
Note 4 Mad til bierne 2019  
Tilskudsmodtager: Økologisk Landsforening 
Hovedformål: Afsætningsfremme 
Projektets formål 
Projektets formål var at øge afsætningen af økologiske fødevarer ved at gennemføre indsatser sammen med 
de økologiske landmænd og forbrugere. Indsatserne har til formål at oplyse forbrugerne om, at økologi er 
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vejen til at skabe bedre levevilkår for bierne og naturen. Forbrugernes valg af økologiske fødevarer kobles 
således til en fremtidig sikring af en ren natur, som er fri for pesticider og med større biodiversitet. 
 
Projektets aktiviteter 
250 økologiske landmænd modtog hver især blomsterblanding til udsåning på 1.000 m2 til gavn for biernes 
fødegrundlag. Interessen var voldsom stor, og der havde været mulighed for at udbrede projektet til langt 
flere økologiske landmænd. Landmændene modtog vejledning i forhold til etablering af blandingen sammen 
med frøene. Hver landmandsvært blev bedt om at opsætte vejrbestandigt banner i umiddelbar sammen- 
hæng med arealet med bi-blandingen, som forklarede forbipasserende, hvad der var i marken, og at den 
økologiske landmand har givet en stribe med blomster til de vilde bier, samt at man selv kan støtte en ren og 
rig natur med mere mad til bierne ved at vælge økologiske fødevarer. 
 
I forbindelse med landmændenes udsåning var der en bred presseindsats, som bl.a. resulterede i TV-klip i 
TV2 Nyhederne, TV2 Østjylland, radio DR P4 Midt & Vest og en artikel på TV2 Østjyllands hjemmeside for- 
ankret hos landmændene og med afsæt i deres store troværdighed. 
 
Projektet deltog også på Naturmødet i Hirtshals 23.-25. maj 2019, hvor økologiske landmandsværter beman- 
dede stand og fortalte om projektet og tiltagene til gavn for bierne og sammenhængen mellem vilde bier og 
økologi. Der blev holdt oplæg, ligesom børn kunne arbejde med at lave en bolig til bierne af naturmaterialer, 
som kunne supplere udsåning af bi-blandinger, så der både blev skabt føde og bolig. Det gode ved aktivite- 
ten var, at børnene med deres familier tog tingene med hjem og arbejdede videre med udsåning af frø og 
opsætning af biernes bolig, og dernæst kunne de følge det hele i månederne frem og huske på, at økologi 
understøtter de vilde bier. 
 
Projektet producerede en 4 siders artikel med billedemateriale til Praktisk Økologis magasin. Med det som 
afsæt repræsenterede Praktisk Økologi projektet og sagen på Folkemødet 2019 på Bornholm og på marke- 
der i sommermånederne. De uddelte frø og magasinet og fortalte om sammenhæng mellem vilde bier, øko- 
logi, og at valget af fødevarer i butikkerne kan understøtte bierne. 
 
Frø blev også uddelt fra Økologisk Landsforenings platform på en fælles stand med Signatur Hoteller på Fol- 
kemødet, så der var to anledninger til at komme i samtale med deltagere på Folkemødet. 
 
Aktivitet i samarbejde med dagligvarehandelen 
I samarbejde med detailhandlen (2 kæder) og 1 online-handel blev der uddelt i alt 70.000 frøpakker til forbru- 
gerne. Poserne var trykt med dels reklame for projektet, og hvor pengene til projektet kom fra, men også en 
såvejledning, en forklaring af, hvorfor det er vigtigt, og at man kan støtte en ren og rig natur med mere mad 
til bierne ved at købe økologisk. Også her kunne der have været uddelt langt flere. Interessen var overvæl- 
dende. Det gav også mange henvendelser fra forbrugere til Økologisk Landsforening med dels spørgsmål 
om, hvor der kunne skaffes frø, dels uddybende spørgsmål om de faglige dele i projektet. Tiltaget blev me- 
get eksponeret i medierne, og kæderne eksponerede det i tilbudsaviserne og i butikkerne med displays, pla- 
kater, og i Bilka blev deres maskot Ulven Billie brugt aktivt i uddelingen. Ud over de allerede nævnte oplys- 
ninger på frøposerne var der en QR-kode, som gjorde, at interesserede blev ledt ind på hjemmeside med 
yderligere oplysninger. 
 
Projektet kommunikeres både via projektets hjemmeside https://okologi.dk/landbrug/projekter/natur/blom- 
strende-oekologi-2019 men især via www.madtilbierne.dk. Der er udarbejdet artikler, pressemeddelelser og 
indslag er lavet i både TV og radio, ligesom der er arbejdet på Facebook. 
 
Note 5 De gode fortællinger om økologi og bæredygtighed 
Tilskudsmodtager: Økologisk Landsforening 
Hovedformål: Afsætningsfremme 
Projektets formål 
Formålet med projektet var at styrke det økologiske salg på kort og længere sigt ved at skabe en stærkere 
kobling mellem økologi og bæredygtighed hos forbrugere og madprofessionelle. 
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Projektets aktiviteter 
I første og andet kvartal har fokus ligget på at udarbejde budskaber om økologi og bæredygtighed og frem- 
skaffe bagvedliggende dokumentation for disse. I første halvår er der tillige produceret og klippet video om 
økologi og klima, og presseindsatsen har været centreret om formidling af budskaber om økologi og klima, 
da der netop var stor mediebevågenhed om dette tema på dette tidspunkt. Her blev økologiske fødevarer 
ofte fremstillet som et dårligt klimavalg, en af de sejlivede myter om økologi og bæredygtighed, som projektet 
har bidraget til at bearbejde. På den baggrund blev det besluttet, at formidlingen fra projektet skulle ske un- 
der overskriften ’Økologi – en del af løsningen’ og med reference til FNs bæredygtighedsmål. En gennemgå- 
ende grafik er udarbejdet hertil. 
 
Det overordnede budskab om, at økologi er et bæredygtigt valg blev formidlet bredt i ’Drop myterne om øko- 
logi’, en kronik i Politiken, hvor netværket af de grønne organisationer, Økologisk Landsforening, Danmarks 
Naturfredningsforening, Dyrenes Beskyttelse og Greenpeace trådte i fælles aktion. 
 
Med dokumentation og budskaber på plads har fokus i tredje og fjerde kvartal ligget på pressearbejde om-
kring økologi og sult (formuleret positivt i budskabet ’Mad nok til alle’) samt økologi og biodiversitet. Video-
erne herom er produceret og formidlet i denne periode på web og sociale medier. Videoer er annonceret 
bredt til mænd og kvinder på +30 år med interesse for økologi og økologisk landbrug. En samling artikler om 
projektets tre temaer er samlet i web-magasinet ’Gode fortællinger om økologi’ med temaet bæredygtighed, 
som er nytænkt mht. sammenhæng mellem grafik og budskaber med bistand fra bureauet Creative Zoo. 
 
Arbejdet med at planlægge og organisere to økologi-ture i juni 2020 for internationale fødevare- og land- 
brugsjournalister blev påbegyndt i andet kvartal og er afsluttet i fjerde kvartal hvad angår beskrivelser og pro- 
gram for to busudflugter samt et engelsksproget materiale om dansk økologi, som nu ligger klar til formidling 
til de deltagende journalister på konferencen næste år. 
 
I fjerde kvartal er de udarbejdede materialer samlet og præsenteret på web på en særlig underside 
www.okologi.dk/baeredygtighed. En toolbox med ready-to-go materialer er formidlet til økologiske virksom- 
heder og til netværket af grønne organisationer. Undervejs i dette forløb henvendte den første virksomhed 
sig med ønske om at anvende/dele materiale fra projektet. 
 
Note 6 Lokal og direkte afsætning – udnyt nye markedsmuligheder gennem viden og kompetenceløft 
Tilskudsmodtager: Økologisk Landsforening 
Hovedformål: Afsætningsfremme 
Projektets formål 
Formålet med projektet er at øge den lokale og direkte afsætning af økologiske fødevarer ved at give et kom- 
petenceløft til at skabe lokale samarbejder mellem landmænd og producenter for herigennem at styrke deres 
forudsætninger for at udnytte nye markedsmuligheder. 
 
Projektets aktiviteter 
Der var i projektet to arbejdspakker: 
 
Arbejdspakke 1 - Nye markedsmuligheder og roller kræver ny viden og værktøjer. 
Arbejdspakke 1 var et målrettet kursus- og uddannelsesforløb for økologiske landmænd og mikroproducen- 
ter, der afsætter – eller gik med planer om at afsætte - deres produkter direkte og/eller lokalt. Der blev udvik- 
let workshops, hvor der var fokus på kompetenceløft og konkrete værktøjer, som deltagerne kunne arbejde 
med direkte under og efter workshops. Emnerne var at håndtere rolleskiftet fra landmand til produktudvikler 
og sælger med særlig fokus på de rammevilkår og krav, der er til økologiske producenter fra markedet og 
kunderne. Ved deltagelse i aktiviteterne i arbejdspakke 1 fik deltagerne viden og værktøjer, der kan være 
med til at sikre en større mangfoldighed, højere kvalitet, bredere udbud og større tilgængelighed af lokale 
økologiske fødevarer – og på lang sigt en større lønsomhed for landmanden og producenten. 
 
Arbejdspakke 2 – Lokale samarbejder – udvikling af nye veje til lokal og direkte afsætning. 
I denne arbejdspakke gennemførtes netværksmøder for fire netværksgrupper, som blev dannet i slutningen 
af 2018 (bemærk oprindelig projektperiode). Netværksgruppernes deltagere ønskede at deltage i et lokalt 
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netværkssamarbejde for bedre at kunne udnytte nye markedsmuligheder. Netværksgrupperne afdækkede 
med hjælp fra facilitatoren deltagernes egne kompetencer samt afstemte forventninger til og målsætninger 
for det lokale samarbejde og direkte salg. Dette inkluderede bl.a. etablering af en samarbejdsaftale med be- 
skrivelse af kompetencer, ansvars- og arbejdsfordeling i netværkssamarbejdet – hvilke fælles muligheder og 
problemstillinger skulle fokuseres på og arbejdes med? Samtidig afklarede og identificerede grupperne med 
hjælp fra facilitatoren markedsmulighederne og kundegrundlaget for deres fremtidige samarbejde. 
 
CSA-grøntsager fra land til by: Grøntsagsproducenter arbejdede med kompetence-løft indenfor markedsfø- 
ring, erfarings- og vidensudveksling om CSA (Community Supported Agriculture), markedsføring, kundeana- 
lyser og kommunikation. 
 
Økologisk Vin til private og professionelle kunder: Vinproducenter arbejdede med kompetenceløft indenfor 
kundepræferencer, kommunikation og markedsføring af nicheprodukter. 
 
Lokale grøntsager til professionelle køkkener: Professionelle kokke og grøntsagsproducenter arbejdede med 
at øge kompetencer og nedbryde barrierer samt skabe fælles viden og forståelse mellem lokale grøntsags- 
producenter og professionelle køkkener. Der blev afdækket barrierer og fordomme og skabt fælles forståelse 
for præmisserne for en fremtidig samhandel. 
 
Muligheder og barriere for salg af økologisk kød fra mindre producenter. I dette netværk blev der ligeledes 
afdækket en række barrierer og fordomme samt skabt en fælles forståelse for muligheder for at skabe et 
større marked for lokalt økologisk kød. Det krævede deltagelse af både landmænd, slagtehuse, konsulenter, 
interesseorganisationer. 
  
Note 7 Ambassadører for økologisk grønt i foodservice 
Tilskudsmodtager: Landbrug & Fødevarer 
Hovedformål: Afsætningsfremme 
Projektets formål 
Projektet havde til formål var at skabe bånd mellem økologiske producenter af grøntsager og potentielle afta-
gere i foodservice og derved styrke de økologiske producenters afsætning. 
 
Projektets aktiviteter 
Projektets tre arbejdspakker bidrog på hver deres måde til at fremme afsætning af økologiske grøntsager. 
 
AP1: Søg og erstat 
- Landets tre største grossisthuse blev inviteret til et undervisningsforløb om økologiske grøntsager 
- Temaer: Økologi, bæredygtighed, diversitet i sorter, sæsoner, næringsstoffernes kredsløb 
- Afholdelse af et tre-dags undervisningsforløb med minimum 15 deltagere pr. dag 
 
AP2: Book en mark 
- Udvikling af konceptbeskrivelse og forventningsafstemning mellem producenter og professionelle køkke-

ner 
- Afholdelse af Book-en-mark seminar med minimum 30 deltagende repræsentanter fra producent- ledet 

og fra professionelle køkkener 
- Kobling af 3-5 producenter med 3-5 professionelle køkkener 
- Hjælp til proces og samarbejde 
- Etableringer af varige samarbejdsrelationer mellem 3-5 producenter og 3-5 professionelle køkkener 
 
AP4: Guide til økologi og grønt 
- Udvikling af guide med beskrivelse af arter og sorter 
- Udvikling af 4 flyers i postkortformat om grøntsagssorter 
- Produktion og distribution af guide og flyers til alle projektets interessenter 
- Præsentation af projektets resultater på Fødevaredagen – den store konference for producenter og de-

res kunder med 400 deltagere 
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Note 8 Økologisk ost og iscenesættelse i detail og foodservice   
Tilskudsmodtager: Landbrug & Fødevarer 
Hovedformål: Afsætningsfremme 
Projektets formål 
Projektets aktiviteter 
AP1: Strategisk indsats overfor beslutningstagere i detail og foodservice 
Der er blevet indsamlet markedsdata og analyser, som har skitseret potentialet for øget brug af økologiske 
oste i dagligvarebutikker og kantiner. Der blev udarbejdet 10 ostebud, som netop viser potentialerne. Disse 
er blevet foldet ud for detail- og kantineoperatører, som grundlag for at får dem til at deltage i projektet som 
samarbejdspartnere. Der har ligeledes været afholdt møde med flere mejerier om sortiment og muligheder. 
Som grundlag for en øget iscenesættelse, blev der udviklet et smagshjul på oste. Dette er et konkret red- 
skab, som de ansatte i dagligvarehandlen og kantinerne – samt beslutningstagere på hovedkontorerne – kan 
bruge i deres hverdag, når de skal sætte ord på ostenes smage. Ved at iscenesætte ostene gennem øget 
fokus på smage, vil kantinekunder og supermarkedskunder opleve en øget merværdi af produktet. Smags-
hjulet blev præsenteret på et work-seminar (jf. AP2) samt på Fødevaredagen, hvor både kantiner og detail-
handel deltog på sessioner om ost. 
 
AP2: Forberedelse og afvikling af work-seminarer 
Der blev afviklet et work-seminar målrettet kantiner med 22 deltagere. Seminaret bestod både af faglige op- 
læg som præsenterede økologiens fortrin, oplæg om smag, som bidrag til en øget at iscenesætte af økologi- 
ske oste i kantinen samt en praktisk del, hvor deltagerne tilberedte søde og salte retter med ost. Efterføl-
gende blev der afviklet opfølgende besøg hos tre af de deltagende kantiner. Her blev potentialet for at øge 
brugen af økologisk ost i den enkelte kantine foldet ud. Bilka i Slagelse og MENY Domus Vista har indgået 
som samarbejdspartnere ift. at øge salget af økologiske oste gennem bedre iscenesættelse. I samarbejdet 
er der blevet identificeret og præsenteret konkrete poten- tialer. Derudover er der udviklet og produceret test-
materiale til butikkerne. Ligeledes er der afholdt møde med Lidl og der har været dialog med Rema1000. 
 
Note 9 Fart på økologien i de hurtige måltider   
Tilskudsmodtager: Landbrug & Fødevarer 
Hovedformål: Afsætningsfremme 
Projektets formål  
At øge afsætningen af økologiske fødevarer til take away kæder og til attraktioner, der tilbyder hurtige målti-
der. Danskerne er vilde med take away, men hvor er økologien?  
 
Projektets aktiviteter  
Missionen var at styrke det økologiske udbud blandt take-away kæder og attraktioner – og dermed styrke de 
økologiske producenters afsætning. Det er vi lykkedes med i følgende arbejdspakker: 
 
Arbejdspakke 1 Potentialer for økologiske fødevarer i take away 
For at forstå markedet og vurdere potentialet for økologi gik vi dybden med både take-away og attraktioner 
og kortlagde markedet. Derefter gennemførte vi en repræsentativ befolkningsanalyse med 1.040 responden-
ter for at undersøge forbrugernes holdning til økologi i de hurtige måltider. 
 
Analysen gav et billede af følgende: - Hvornår der vælges hurtige måltider, - Hvorfor de vælges, - Hvilken 
rolle økologien spiller, - Hvilke typer hurtige måltider, der foretrækkes generelt, - Hvilke typer hurtige måltider 
der helst skal være økologiske, - Hvor meget forbrugerne er villige til at betale mere for økologiske varianter, 
- Hvor tilgængelige de økologiske varianter opleves 
 
Kortlægning og analyse var vigtige af to årsager: 
1) Det gav os grundlaget til at vælge de samarbejdspartnere indenfor take away og blandt attraktioner, der 
bedst kunne inspirere resten af markedet og skabe volumen i afsætning. 
2) Indsigterne fra analysen viste, at forbrugerne gerne vil økologiske hurtige måltider, og at de er villige til at 
betale mere for økologi. Og det er jo gode nyheder. Men analysen viste samtidig, at kun 2% har nemt ved at 
finde økologiske varianter. Den viden var vigtig i vores mange møder med take-away kæder og attraktioner. 
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Vi havde en god fornemmelse af at de hurtige måltider repræsenterer et stort potentiale for de økologiske 
producenter – og denne fornemmelse blev bakket op af forbrugeranalysen. 
 
Arbejdspakke 2 Sparringsforløb med take away kæder 
Arbejdspakken resulterede i at der blev indledt dialog og startet samarbejde om økologi med Jagger Fast-
food, California Kitchen, Hungry Dane, Sticks N Sushi, YOBurger, Gasoline Grill, Wagamama og Le Le. Alle 
kæderne havde duftet til økologien, men flere havde ikke taget springet endnu. Mens andre havde taget de 
første spadestik.  
 
Arbejdspakke 3: ”XX Goes organic” 
Denne arbejdspakkes indsats resulterede i et samarbejde med to af landets største attraktioner, nemlig Kø-
benhavns Zoo og Tivoli. De er begge fyrtårn for de danske (og udenlandske) attraktioner. Begge attraktioner 
sagde ja tak til at tage de økologiske råvarer til sig.  
 
Arbejdspakke 4: Kommunikationsindsats: Hvorfor er min burger ikke økologisk?  
Via en lang række kanaler satte vi fokus på emnet ”Hvor er økologien, når jeg køber take away?”. Vi allie-
rede os med mikro-influenter/meningsdannere fra fødevarebranchen og sendte dem ud for at lede efter øko-
logisk take-away. Det resulterede i en række fine post’s, som blev skabt på Økologiske Food Fighters face-
book side og delt herfra. Formålet var at påvirke forbrugerne til at efterspørge økologien i de hurtige måltider.  
I samarbejde med Tivoli sendte vi en pressemeddelelse ud som omhandlede både det faktum, at Tivoli ”gik 
økologisk” og samtidig bragte highlights fra arbejdspakke 1 analysen. Pressehistorien blev taget af både fag-
og livsstilsmedier. Vi kommunikerede historierne om både analysen, take-away og attraktioner ud til de øko-
logiske producenter samt til dagligvarehandlen, foodservice og forbrugerne. 
 
Note 10 Mere økologi hos slagterne – indsats hos supermarkeds- og privatslagtere 
Tilskudsmodtager: Landbrug & Fødevarer 
Hovedformål: Afsætningsfremme 
Projektets formål 
Afsætningen af lokale økologiske fødevarer er stigende i detailhandlen, og der er potentiale for mere. Projek-
tets primære formål er derfor øget afsætning af økologisk kød (grise-, okse-/kalve- og fjerkrækød). Øvrige 
råvarer, som indgår i et måltid, vil også have et mindre fokus, da denne råvaregruppe fylder mere og mere 
hos slagterne. 
 
Projektets aktiviteter 
Der blev afholdt et workseminar for 25 slagtere og indkøbere i detailledet. Der var oprindeligt planlagt to, 
men der var ikke tilstrækkelig tilslutning til det seminar, der blev udbudt i Jylland. Seminaret indeholdt faglige 
oplæg om de økologiske principper og værdier, om primærproduktion, om reglerne for håndtering af økolo-
gisk kød, om forbrugerens præferencer og hvordan personalet kan medvirke til at inspirere til at handle øko-
logisk kød (udgangspunkt i analyser gennemført af Landbrug & Fødevarer) samt oplæg om fødevaretrends 
(udgangspunkt i nye analyser gennemført af Landbrug & Fødevarer). Seminaret blev afsluttet med en prak-
tisk masterclass, hvor deltagerne i forbindelse med arbejdet med økologisk kød og udskæringer fik mulighed 
for at diskutere idéer og forslag til, hvordan de konkret kan gøre mere for det økologiske kødsortiment i deres 
butik og deres ’mad ud af huset’. Masterclassen har været med til at sikre, at slagterne ved hjælp af en 
bedre forståelse for og viden om regler og muligheder for håndtering økologisk kød kan fremme afsætningen 
af økologisk kød. Masterclassen behandlede også brug af øvrige økologiske produkter, så der blev lagt vægt 
på forståelse for at også tilbehøret til kødet skal være økologisk.  
 
Note 11 Økologi i store gryder – økologiske køkkenroser 
Tilskudsmodtager: Landbrug & Fødevarer 
Hovedformål: Afsætningsfremme 
Projektets formål 
Formålet med projektet var at bidrage til en øget efterspørgsel af økologiske fødevarer i offentlige storkøkke-
ner, ved at fremhæve og anprise de køkkener, der er bedst til at arbejde med økologi. 
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Projektets aktiviteter 
Projektets aktiviteter blev gennemført med Landbrug & Fødevarer som projektleder i samarbejde med de tre 
fagforbund 3F, FOA og Kost og Ernæringsforbundet.  
 
AP1: Planlægning, udvikling og forberedelse samt markedsføring af prisen Økologiske Køkkenroser  
I forbindelse med lancering af prisen i 2019 blev der gennemført en markedsføringsproces omkring prisen og 
muligheden for indstillinger. Dette førte til 32 indstillinger, som juryen behandlede og heraf nominerede de to 
køkkener i hver af de fire kategorier; daginstitutioner, plejehjem, store centralkøkkener samt skoler og ud-
dannelser. Efterfølgende var juryen på besøg hos alle otte nominerede og udvalgte herefter en vinder i hver 
af de fire kategorier. Der blev gennemført presseindsatser i forbindelse med lancering af prisen samt ved of-
fentliggørelsen af de otte nominerede. 
 
AP2: Planlægning og afholdelse af inspirationsseminar for offentlige køkkener på Fødevaredagen  
Under overskrifterne ”Økologi og bæredygtighed – er der en konflikt?” og ”Flyt adfærd og få økonomi i det 
grønne” blev deltagere på Fødevaredagen klædt på med viden om økologi og fik tips med hjem til at få mere 
grønt ind i måltiderne. 
 
AP3: Overrækkelse og kåring af vinderne af Økologiske Køkkenroser på Fødevaredagen 
Der blev afviklet et festligt awardshow på Fødevaredagen, hvor årets fire vindere af Økologiske Køkkenroser 
blev kåret og hyldet af kollegaer fra fødevarebranchen. I forbindelse med kåringen, blev der vist film fra alle 
otte nominerede køkkener, hvilket var med til at inspirere de 450 tilskuere fra fødevarebranchen, som over-
værede awardshowet. I forbindelse med kåringen af vinderne, blev der gennemført en omfattende pressind- 
sats. Filmene fra awardshowene er ligeledes blev anvendt flittigt på forskellige platforme, bl.a. vinderens 
egne. 
 
Note 12 Økologi som middel til vækst, velfærd og bæredygtighed i kommuner og regioner 
Tilskudsmodtager: Landbrug & Fødevarer 
Hovedformål: Afsætningsfremme 
Projektets formål 
Formålet med projektet var at inspirere kommuner og regioner, der endnu ikke arbejder med økologien, til at 
udvikle en økologisk strategi. Det vil på længere sigt kunne medvirke til at øge efterspørgslen på økologiske 
råvarer. 
 
Projektets aktiviteter 
Projektet blev gennemført i et samarbejde mellem Landbrug & Fødevarer, Tænketanken Mandag Morgen og 
Økologisk Landsforening. De tre aktører supplerede hinanden og kunne derved sikre bred opbakning fra 
kommuner og regioner, som var projektets målgruppe. 
 
Projektets centrale aktivitet var en heldagskonference med deltagelse af mellem 60-100 offentlige og private 
aktører. Målet var deltagelse fra minimum 20-30 af kommuner. 
 
Deltagelse af forskellige kommuner var vigtigt for projektet, da netværk på tværs af kommuner kan være af-
gørende for at sikre at aktørerne kan trække på hinandens erfaringer og lykkes med at skabe en økologi-
strategi. 
 
Note 13 Økologi i Foodservice 2.0 
Tilskudsmodtager: Landbrug & Fødevarer 
Hovedformål: Afsætningsfremme 
Projektets formål 
Projektet formål var at inspirere professionelle køkkener til at efterspørge økologi og dermed bidrage til en 
øget afsætning. Projektets omdrejningspunkt var at styrke indsigt, interesse, og dialog mellem økologiske 
producenter og køkkenprofessionelle. 
 
Projektets aktiviteter 
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Landbrug & Fødevarer oplevede særdeles positive tilbagemeldinger på de arrangementer, der blev afholdt 
på Økologi Kongressen i 2017. Den succes blev gentaget i 2019 ved at fastholde og udvikle dialogen mellem 
økologiske producenter og de aftagende led i foodservice. 
 
AP1: Økologikongres - afsætningspartnerskaber 
Vi udviklede og afholdt følgende sessioner, der alle havde til formål at styrke dialogen på tværs af værdikæ-
den og dermed styrke afsætningen af økologiske fødevarer: 
1) Fra greb til gaffel: Hvordan kan vi styrke hinandens faglighed og interesse for hinandens fag? 
2) Økologiske racegrise: Hvad vil køkkenerne have? Smagearrangement med forskellige racer. 
3) REKO – lokal afsætning: Erfaringer og muligheder. Potentialet for mindre økologiske producenter 
 
Note 14 Sofari 2019 – Mere øko-gris i indkøbsvognen 
Tilskudsmodtager: Producentsammenslutningen Fremme af Økologisk Kvalitets Svinekød (FØKS) 
Hovedformål: Afsætningsfremme 
Projektets formål  
Projektets formål er at booste den langsigtede efterspørgsel efter økologisk grisekød i detailhandlen ved at 
give forbrugerne et oplevelsesbaseret indblik i den økologiske griseproduktions kvaliteter (dyrevelfærd, op-
drætsforhold, fodring mv.), og økologiens øvrige værdier. Det er med til at give forbrugerne en forståelse for 
forskellen mellem konventionelt og økologisk produceret grisekød og den tilhørende prisforskel.  
 
Projektets aktiviteter 
Sofari afholdt søndag den 26. maj 2019 med 11 økologiske grisegårde som holdt åbent hus. 
 
Arbejdspakke 1: Markedsføring og kommunikation forud for dagen 
Sociale medier: Der blev gennemført en bred markedsføringsindsats i en radius på 50-60 km rundt om de 
medvirkende værtsgårde. På baggrund af mediebilledet i foråret 2019 blev der lagt stor vægt på at promo- 
vere Sofari på facebook. Der blev lavet 37 opslag på Sofaris facebook, som gav 1.355.000 visninger på Fa- 
cebook. Endvidere blev der lavet 29 opslag på Sofaris instagram profil. Som content blev der bl.a. lavet film 
af tre nye værter samt en ny version af Stenager Øko-kød samt mindre tilretninger i øvrige værtsfilm. Der 
blev produceret 5 små film om øko-grisens liv: Mudderbad, kravlegård, under åben himmel, grød, frisk vand 
samt 2 generiske + 3 emne specifikke film om selve Sofaridagen, og hvad man som gæst kan opleve ved 
eventet. Endvidere blev der produceret 1 film fra selve Sofaridagen. For at tiltrække opmærksomhed på 
eventet kørte flere konkurrencer med mindre præmier. Hvert opslag blev boostet – målrettet børnefamilier, 
kvinder og mænd, der interesserer sig for økologi, bedsteforældresegmentet, målgrupper som formodes at 
have interesse for økologi og det at komme en tur på lande. Indsatsen blev forstærket af et stærkt samspil 
med flere af værternes egne facebookprofiler. 
 
www.sofari.dk blev opdateret med værtsbeskrivelser, kort mv. Endvidere fik hjemmesiden et nyt og mere 
moderne udtryk. Øvrig annoncering: Der blev indrykket annoncer i 43 lokal/regionale aviser i værtsgårdenes 
opland. Der blev produceret Go-card kort og videoindslag som kørte på cafeer i Københavns området i 
ugerne op til Sofari som promovering af bustur for københavnere til Sofari-gård på Sjælland. Presse: Der 
blev udarbejdet individuelle pressemeddelelse for alle værterne samt én generisk, som blev sendt ud forud 
for Sofaridagen. Pressearbejdet førte til 112 omtaler af Sofari i medierne – på web, print og i radio/tv. Via Fri-
land blev der foromtale af Sofari i REMA 1000 tilbudsavis ligesom Friland leverede labels på økologisk grise-
kød. Lokal markedsføring: Til markedsføring via værterne selv i deres lokalområder blev der produceret 
halmballebannere, værtsfoldere samt plakater. Bus og Brunch: Der blev arrangeret gratis bustur fra Køben-
havn til nærmeste Sofari-gård. Forud for busturen kunne deltagerne sammen for egen regning spise brunch 
på en københavnsk cafe med det økologiske spisemærke i guld. Samarbejde med andre foreninger; Der 
blev etableret samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening og Dyrenes Beskyttelse om promovering 
af Sofari. 
 
Arbejdspakke 2 – Aktiviteter og materialer til Sofari-dagen 
De 11 værter viste på deres egen personlige måde deres griseproduktion frem og gav 5000 besøgende en 
fantastisk oplevelse. Hver gård udleverede informationsmaterialer til de besøgende, der var revideret med 
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nye tal og ny viden om fx dyrevelfærdsmærkerne. Værterne fik støtte til at arrangere aktiviteten ”Se og Smag 
på grisen”, hvor de besøgende bl.a. kunne få smagsprøver på økologisk grisekød og købe økologiske pro-
dukter med hjem. Værterne fik en række informationsmaterialer, de kunne bruge i formidling af det økologi-
ske griseliv bl.a. en revision af øko-grisens almanak, nye informationsskilte, stå-vendespil og pixibøger til 
børnene om øko-grisenes liv fortalt i børnehøjde, samt en quiz om øko-grisenes liv til brug i dialog med gæ-
sterne. Der var t-shirts og kasketter med Sofari-logo tilgængeligt for alle medarbejdere og hjælpere på værts-
gårdene, så gæsterne kunne identificere, hvem de kunne søge viden hos. Der blev stillet mobile toiletvogne 
til rådighed til de værter som ønskede det. Alle værter fik en revideret værtsmappe med nyttige information 
om at holde åbent-hus, ideer til aktiviteter mv. I forhold til situationen omkring Afrikansk Svinepest, blev 
FØKS smittebeskyttelsesforanstaltninger fra 2018 gennemført igen i 2019 bl.a. med indretning af indgangs-
luse og en række informationsskilte på flere forskel- lige sprog bl.a. russisk. Der blev indkøbt desinfektions-
sprit og overtrækssko til gæsterne for at forhindre eventuel smittespredning. 
 
Arbejdspakke 3: Projektledelse og møder 
Der blev gennemført 3 møder (1 styregruppemøde, hvor årets markedsføringsaktiviteter og materialer til 
selve dagen blev besluttet, 1 informationsmøde for værter samt 1 evalueringsmøde for værter og styregrup- 
pen). 
 
Note 15 Styrket markedsposition for den økologiske kylling 
Tilskudsmodtager: Landbrug & Fødevarer, SEGES 
Hovedformål: Afsætningsfremme 
Projektets formål 
Projektets formål er at styrke og øge afsætningen af økologiske slagtekyllinger ved at dokumentere og syn-
liggøre overfor danske forbrugere, hvordan økokyllingens velfærd og kødets smagsegenskaber differentierer 
sig fra de øvrige slagtekyllingetyper. 
 
Projektets aktiviteter 
Arbejdspakke 1: Kortlægning af naturfaglig viden om kyllingens velfærd og spisekvalitet 
Der er gennemført litteraturstudier af national såvel international videnskabelig litteratur om 1) kyllingers na-
turlige adfærd, velfærd og økologiske produktionsforhold og 2) om hvordan adgang til udearealer påvirker 
kyllingekødets spisekvalitet. Den opnåede viden er formidlet via indlæg på Workshop hos Økologisk Lands- 
forening, Åbent Landbrug, Økologikongres og Sensorisk Workshop. Samt i artikler i Dansk Erhvervsfjerkræ 
og FjerkræNyt om kyllingens naturlige adfærd. Til brug ved Åbent Landbrug er der udformet pjecer og plan-
cher om kyllingers naturlige adfærd og udeliv, og der er udformet en demonstrations video i udearealet, som 
er delt på Facebook og LandbrugsInfo. Desuden er ny viden til landmænd om at øge kyllingers brug af ude-
arealet samlet i en brugervenlig manual. 
 
Arbejdspakke 2: De bedste tilberedningsmetoder af økologisk kyllingekød 
Der er testet tilberedningsmetoder for konventionelle, fritgående og økologiske kyllinger. Det er mundet ud i 
en komplet dokumentation på tilberedning af hel kylling i ovn og kyllingebryst på pande. Arbejdspakkens re-
sultater er blevet delt blandt økologiske producenter, slagterier, samt til forbrugere, dagligvarehandlen og 
foodservice sektoren. Endvidere er den nye viden blevet formidlet til madkundskabslærere i folkeskolen og 
madskribenter. 
 
Arbejdspakke 3: Test af kyllingetyper og smag 
Der eksisterede kun meget lidt viden om smagsmæssige forskelle mellem de tre produktionstyper: økologi-
ske, fritgående og konventionelle. Derfor iværksatte Landbrug & Fødevarer en smagsanalyse med et profes-
sionelt sensorisk panel hos DMRI. DMRI’s smagsanalyse dokumentererede smag, saftighed og mørhed, og 
mundede ud i en rapport, der allerede har været nyttig i arbejdet med at formidle den økologiske kyllings spi-
sekvalitetsmæssige egenskaber. Rapporten viste, at de tre typer kyllinger har mange faktorer til fælles, men 
at den økologiske kylling har mere ”bid”. Samtidig er der forskelle på smagsnoter. Den økologiske kylling by-
der på noter af grønt og citrus, hvor den konventionelle er sød med noter af karamel. https://goderaava-
rer.dk/nyheder/2019/kylling-kan-du-smage-forskel 
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Arbejdspakke 4: Demonstration af økokyllingens naturlige udeliv 
På demonstrationsdagen ønskede vi at formidle til fagfolk såvel som til potentielle forbrugere. For at tiltrække 
et stort besøgsantal og derved styrke formidlingen på dagen, undersøgte vi først besøgsantallet til åbent hu-
sarrangementer hos kyllingeproducenter og lignende. Vi kunne konstatere at sådanne arrangementer kun 
kan trække et relativt lavt antal besøgende (10-70 personer). 2 demonstrationsdage ville derfor kunne 
trække maksimalt ca. 140 besøgende. Derfor undersøgte vi mulighederne for at koble os op på et arrange-
ment med stærke markedsføringskræfter og med stort besøgsgrundlag. Vi valgte at indgå et samarbejde 
med Åbent Landbrug, da de ofte har et besøgstal på mellem 500-1500 besøgende per landbrug.  
 
Arbejdspakke 5: Formidling 
De fire første arbejdspakker tilvejebragte ny viden om økologiske kyllinger fra flere vinkler. I sidste arbejds- 
pakke blev den nye viden formidlet til hele værdikæden: Producenter og slagterier, Dagligvarekæder, Food-
service, Sundhedsprofessionelle, Undervisere i madkundskab, Madskribenter/bloggere, Forbrugere 
 
Note 16 Æd den og red den! 
Tilskudsmodtager: Randers Regnskov 
Hovedformål: Afsætningsfremme 
Projektets formål 
Formålet var at fremme afsætningen af økologiske fødevarer baseret på bevaringsværdige genetiske res-
sourcer. Specifikt skulle ”Æd den og red den!” udvikle og teste en fælles markedsindsats for 4 økologiske 
fødevareproducenter og virksomheder (Aarstiderne, Skovsgaard, Falslevgaard (udgået undervejs), Brænde-
riet Enghaven). Projektet skulle endvidere genere viden på baggrund af testen og formidle denne viden. 
 
Projektets aktiviteter 
Arbejdspakke 1: Udvikling af testprodukter og kommunikation 
I arbejdspakke 1 blev der udviklet testprodukter, fælles og individuel kommunikation og strategi for test i mar-
kedet.  Der blev udviklet en testplan for hver enkelt virksomhed. På tværs af de 3 virksomheder blev der af-
holdt to workshops, hvor der blev diskuteret kommunikation og markedsføring på tværs af virksomhederne. 
Der blev udviklet et oplæg for præsentation af konceptet i butikker. Dette blev brugt som udgangspunkt for 
den konkrete udformning af kommunikationsmaterialer. Af konkrete kommunikationsmaterialer blev der ud-
viklet et fælles logo, bagsidelabels med individuelle historier til i alt 13 produkter, 5 forskellige plakater til ind-
retning af test i butikker, beklædning til fryser, flyer med kernefortælling, lille plakat med kernefortælling, 
skilte til lanceringsevent. 
 
Arbejdspakke 2: Test i markedet 
Testen i markedet bestod af to dele. En del, der foregik i virksomhedernes egne salgskanaler og en del, hvor 
Randers Regnskov bruges som afsæt for afsætning og kommunikation.  
I Randers Regnskov blev der i juni afholdt en lanceringsevent for konceptet med blandt andet deltagelse af 
de involverede virksomheder. Desuden har der i Randers Regnskov igennem testperioden været en ”Æd 
den og red den” afdeling i souvenirbutikken.  
 
På Skovsgaard Gods har der været en ligeledes været en ”Æd den og red den” afdeling i gårdbutikken med 
både egne produkter og produkter fra de andre producenter. Desuden er der påbegyndt en dialog med 
Dansk Cater, som Skovsgaard Gods har et strategisk partnerskab med, om evt. at gøre ”Æd den og red den” 
til et koncept, der udbydes igennem Dansk Cater. Aarstiderne har igennem testperioden solgt 8 forskellige 
ærte- og bønnesorter under det fælles koncept fra deres gårdbutik i Humlebæk. Herudover har ”Æd den og 
red den” været iscenesat og kommunikeret ifm høstmarkedet ved Aarstiderne og ifm. Aarstidernes fælles-
middage. Endelig har Aarstiderne udsendt et nyhedsbrev om ”Æd den og red den” i alle deres kasser i en 
uge i november. Brænderiet Enghaven har testet forskellige spiritus-produkter, herunder et udviklet decideret 
til ”Æd den og red den” i butikkerne Randers Regnskov og på Skovsgaard Gods. 
 
Arbejdspakke 3: Vidensindsamling / forbrugerindsigter  
Der er gennemført en kvalitativ forbrugsanalyse af konsulentvirksomheden EXTRA/ORDINARY, hvor blandt 
andet udvalgt kommunikationsmateriale fra testen er præsenteret for 10 udvalgte husholdninger. Analysen 
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blev tilrettelagt så den kunne sige noget om, hvordan relevante målgrupper danner mening omkring budska-
ber om genetisk biodiversitet. Desuden blev der gennemført en survey og semistrukturerede interviews i 
samarbejde med AU, hvor der blev samlet op på producent- og virksomhedserfaringer fra testen. På bag-
grund af den samlede indsamling af erfaringer og indsigter, blev der udviklet et markedskatalog. 
 
Arbejdspakke 4: Vidensspredning – til forretningsnetværket og bredt i økologien 
Projektets erfaringer og markedskatalog er blandt præsenteret på økologikongressen ved en stand og ind i 
et bredere økologisk forretningsnetværk af virksomheder og producenter omkring Randers Regnskov. Der-
udover har projektet leveret en artikel til ”Økologi – Inspiration til jordbruget”, der har været bragt en artikel i 
jordbrug.dk. ”Æd den og red den” har løbende været i dialog med fagbladet Økologisk Landbrug og forventer 
en artikel bragt ultimo 2019 eller primo 2020. Endelig har projektet leveret en artikel til medlemsbladet for 
Danske Husdyr og præsenteret projektet ved et oplæg i foreningen. Projektet har desuden været formidlet i 
en række lokale medier, herunder Fyns Amts Avis (forsidehistorie) og Randers Amtsavis. Der har været 
bragt 2 indslag på P4 om initiativet. 
 
Note 17 Økologi på Danmarks største slagteriskole 
Tilskudsmodtager: Zealand Business College 
Hovedformål: Afsætningsfremme 
Projektet har til formål at sikre branchen medarbejdere med indsigt, viden og kompetencer til at håndtere og 
udvikle det økologiske kødmarked gennem for det ene at udvikle ZBC, Roskilde til delvist økologisk slagteri-
skole og for det andet at øge afsætningen af økologiske slagtervarer gennem kompetenceudvikling i bran-
chen. 
 
Slagteriskolen i Roskilde (ZBC) er Danmarks største slagteriskole, og skolen har ambitioner om at blive Dan-
marks første delvist økologiske slagteriskole. Ambitionsniveauet er højt, og potentialet for øget afsætning af 
økologisk kød er enormt. ZBC’s ambitionsniveau er, slagtning, opskæring, undervisning, kantiner og slagter-
udsalg gøres delvis økologisk. 
 
I projektet vil der ske en udvikling af koncept og handlingsplan, Inspiration til faglærere – udvikling af seminar 
og kompetenceudvikling af faglærere, Udvikling af koncept for samt etablering af økologisk shop-in-shop i 
eksisterende slagterbutik – undervisning i håndtering af økologiske varer i butik, Returslagtning - herunder 
også undervisning af faglærere med henblik på rådgivning af eksisterende og kommende producenter af 
økologisk kød samt gårdbutik samt Kompetenceudvikling af slagtere – udvikling af efteruddannelsesforløb 
 
Note 18 Grøn fremtid i fødevaresektoren: Fremme af økologiske vegetariske produkter 
Tilskudsmodtager: Dansk Vegetarisk Forening (DVF) 
Hovedformål: Afsætningsfremme 
Projektets formål 
Der er ifølge FN’s klimapanel og forskere fra Oxford behov for en kraftig reduktion af kødforbruget. Projektet 
vil gennem rådgivning af landmænd og fødevareindustri samt påvirkning af detailhandel og forbrugere 
fremme økologiske vegetariske produkter. · 
 
Projektets aktiviteter 
- Oprettelse af en rådgivningsfunktion specifikt for økologiske plantebaserede produkter. Til rådgivning af 

landmænd, fødevareindustri, forskere, iværksættere og detailhandel.  
- Forbrugerundersøgelse med fokus på økologipræferencer blandt fleksitarer, vegetarer og veganere.  
- Erhvervsmøder og møder med interessenter indenfor projektets emne for at italesætte efterspørgslen på 

økologi i udvalget af vegetariske og veganske produkter, samt opfordring til at udvikle økologiske varian-
ter af eksisterende vegetariske produkter og/eller helt konvertere eksisterende produkter og/eller økolo-
gisere råvarer anvendt i eksisterende produkter  

- Detailhandel: Formidling med statistik og gode argumenter arbejde for, at detailhandlen prioriterer økolo-
giske fødevarer i deres plantebaserede sortiment.  

- Bidrag til markedsføring af nye produkter: Udbrede kendskabet til i det vegetariske forbrugersegment via 
vores forskellige informationskanaler (nyhedsbrev, hjemmeside og Facebook).  

- Samarbejde med forskningsmiljøer og netværk  
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- Materiale: udgivelse af en gratis informationspjece om økologipræferencer blandt folk, der spiser flekslta-
risk, vegetarisk og vegansk - online og trykt i 3000 eksemplarer.  

- Seminarer: Afholdelse af to seminarer for erhvervslivet om den plantebaserede trend og koblingen med 
økologi. Minimum 30-40 deltagere på hvert seminar. Rundspørge til repræsentanter fra erhvervslivet om 
deres behov fremover 

 
Note 19 Råd til Økologi – fremtidens husholdning 
Tilskudsmodtager: Frugtformidlingen 
Hovedformål: Afsætningsfremme 
Projektets formål 
At udvikle metoder til open source-events, som formidler økologisk landbrug og husholdning. At øge nye 
børnefamiliers vidensgrundlag, så deres økologiske præference fastholdes. At fastholde erfarne økologifor-
midlere i den økologiske branche ved at vise nye forretningsområder. Alt sammen for at skabe glæde, energi 
og øget omsætning i økologiske gårdbutikker, detailhandel, butikker, restauranter, cafeér ol. 
 
Projektets aktiviteter 
Opsummerende har projektet koncentreret sig om 4 aktiviteter, som alle er gennemførte som beskrevet, med 
følgende kommentarer: 
1) Bogens manuskript er færdigskrevet og afleveret til Forlag. Vi forventer tryk medio 2020. Bogens titel er 
undervejs ændret til “Glæde ved bordet”. Illustrationer til open source, workshops og sociale medier er illu-
streret af kunstner Sara Stilling. 
 
2) Vi har afholdt 4 workshops i hhv. Nørrebro, Vejle, Århus og Amager. 
Vi startede med at indgå samarbejde med 6 gårdbutikker landet over om de planlagte workshops, men på 
grund af flere omstændigheder viste det sig for vanskeligt for gårdbutikker at rekruttere målgruppen. Vi 
valgte derfor undervejs i projektet at flytte workshop-locations til steder, hvor målgruppen i forvejen har sin 
daglige gang; fortrinsvist i daginstitutioner, barselshus og en enkelt café. Vi justerede også på tidspunkt (fra 
formiddag til eftermiddag/aften), og lagde nogle ekstra i kalenderen, for at have bufferarrangementer. Vi har 
undervejs i projektet erfaret at det er en svær målgruppe at få kontakt med. Vi har været nødt til at aflyse 4 
workshops pga for få tilmeldte (færre end 5 personer). Disse workshops var planlagte i større institutioner 
(+350 børn) i Herning og på Østerbro, Amager og Frederiksberg, Kbh. Alt i alt har vi iværksat 8 workshops, 
hvoraf vi har afholdt 4. Det har været meget tidskrævende med rekruttering, og vi har brugt ekstra timer på at 
dele flyers ud, hænge plakater op, markedsføre på facebook mm, og må sande, at vi nok skulle have indgået 
et større mediesamarbejde for at lette rekrutteringen. 
  
3) Vi driver den private gruppe Glæde ved bordet på Facebook. 
Her deler medlemmerne deres egne oplevelser og tips til mere glæde ved bordet. Frugtformidlingen lægger 
desuden jævnligt nye illustrationer og tips ud i gruppen. Pr. 20/1 2020 har gruppen 479 medlemmer, og må-
let var 500, så vi er tilfredse med denne del. 
 
4) Vi har udviklet en open source-drejebog til undervisere med praktiske og didaktiske overvejelser, så alle 
med lyst og viden til enhver tid kan afholde en workshop i sit lokalsamfund. Vi har desuden udviklet relevant 
materiale, herunder præsentation til oplæg, invitation til deltagere, pressemeddelelse samt udvalgte slides 
og madplaner til uddeling til deltagere. Alle illustrationer er tillige tilgængelige og kan bruges frit. Det samlede 
materiale kan frit downloades på www.frugtformidlingen.dk/gvb. Vi vil i den kommende tid gøre opmærksom 
på materialet i alle de relevante fora, vi kan komme i kontakt med. 
 
Note 20 Økologisk omlægning på efterskoler: Råvarer, drift og tanke 
Tilskudsmodtager: Norm IVS 
Hovedformål: Afsætningsfremme 
Projektets formål 
Projektets formål er, via økologiomlægning af køkkener, at skabe et øget forbrug af økologiske rå- varer på 
efterskoler. Målsætningen er desuden, at omlægningen sker uden en meromkostninger i driften. Projektets 
produkter er en intervention på 4 efterskoler samt et skriftligt vejledningsmateriale til brug på andre skoler. 
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Projektets aktiviteter 
Arbejdspakke 1 
Intervention på 4 eftersko ler og kompetenceudvikling af køkkenmedarbejdere. 
Interventionen har været opbygget efter den i afsøgning beskrevet model, den er dog løbende blevet til- pas-
set så den passer t il året på en efterskole. Arbejdspakke 1 er afsluttet i 2018. 
 
Arbejdspakke 2. 
Erfaringsindsamling til af vidensdeling og Opskrifter og tekst til omlægningsværktøj. Udvikling af omlæg-
ningsværktøj Distribuerings af viden og omlægningsværktøj.  
 
Note 20 Omlægningstjek til private professionelle spisesteder 
Tilskudsmodtager: Fonden Københavns Madhus 
Hovedformål: Afsætningsfremme 
Fonden Københavns Madhus gik konkurs. 
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Puljen: Viden & Kompetencer  
 
Note 1. Omlægningstjek – viden og kompetencer indenfor økologisk landbrugsproduktion 
Tilskudsmodtager: Landbrug & Fødevarer, SEGES 
Hovedformål: Rådgivning 
I projektet er der gennemført omlægningstjek og fastholdelses- /udviklingstjek. Derudover er der afholdt infor-
mationsmøder og netværksaktiviteter for gruppen af nye økologiske landmænd. Forskellige emner har været 
behandlet på de 12 informations- og netværksmøder, der har været afholdt rundt i hele Danmark i løbet af 
2019. Plantefaglige emner og markedssituationen har især været populære emner ved møderne. Der er udar-
bejdet et fakta-ark, som er tilgængeligt online, og er anvendt af de lokale økologirådgivere, samt ved kongres-
ser og møder i 2019. 
 
Omlægningstjek er rettet mod konventionelle landmænd, som overvejer at omlægge til økologi. Et omlæg-
ningstjek kan bidrage med et grundlag for at træffe en beslutning om evt. omlægning til økologi. Fastholdel-
ses/udviklingstjek er rettet mod nuværende økologer og skal medvirke til, at de økologiske landmænd optime-
rer bedriften i stedet for at tilbagelægge til konventionel drift.  
 
Note 2. Bæredygtighedstjek for nyomlagte bedrifter 
Tilskudsmodtager: Landbrug & Fødevarer, SEGES 
Hovedformål: Rådgivning 
I projektet er der gennemført bæredygtighedstjek.  
 
Et bæredygtighedstjek har til hensigt at forbedre de økologiske bedrifters præstation inden for klima, energi, 
biodiversitet, nærringstoffer, jord, arbejdsforhold mv. Tjekket skal sikre, at økologer fastholder udviklingsretnin-
gen, og at økologien udvikles. Målgruppen er bedrifter, som har været færdigomlagte i mindst et år, men mak-
simalt har været omlagt i to år. 
  
Note 3. Omlægningstjek 2019 
Tilskudsmodtager: Økologisk Landsforening 
Hovedformål: Rådgivning 
I projektet er der gennemført omlægningstjek.  
 
Omlægningstjek er rettet mod konventionelle landmænd, som overvejer at omlægge til økologi. Et omlæg-
ningstjek kan bidrage med et grundlag for at træffe en beslutning om evt. omlægning til økologi. 
  
 Note 4. Økologiske omlægningstjek af SMV´er – slagter og bager 
Tilskudsmodtager: Landbrug & Fødevarer 
Hovedformål: Rådgivning 
Projektets aktiviteter bestod i en dybdegående markedsanalyse, som blev præsenteret for deltagende bagere 
og slagtere, samt 10 gennemførte økologiske omlægningstjek. Omlægningstjekkene gav en 360 graders ana-
lyse og køreplan for den enkelte virksomhed, som efter tjekket kunne vælge at lægge om til økologi på bag-
grund af anbefalingerne fra projektet.  
 
Note 5. Biodynamiske omlægnings-, fastholdelses- og bæredygtighedstjek 
Tilskudsmodtager: Foreningen for Biodynamisk Jordbrug 
Hovedformål: Rådgivning 
I projektet er der gennemført omlægningstjek, fastholdelses-/udviklingstjek og bæredygtighedstjek.  
 
Omlægningstjek er rettet mod konventionelle landmænd, som overvejer at omlægge til økologi. Et omlæg-
ningstjek kan bidrage med et grundlag for at træffe en beslutning om evt. omlægning til økologi.  
 
Fastholdelsestjek er rettet mod nuværende økologer og skal medvirke til, at de økologiske landmænd optime-
rer bedriften i stedet for at tilbagelægge til konventionel drift.  
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Et bæredygtighedstjek har til hensigt at forbedre de økologiske bedrifters præstation inden for klima, energi, 
biodiversitet, nærringstoffer, jord, arbejdsforhold mv. Tjekket skal sikre, at økologer fastholder udviklingsretnin-
gen, og at økologien udvikles.  

Pe
nn

eo
 d

ok
um

en
tn

øg
le

: S
8M

75
-1

1A
M

D
-IS

H
KY

-T
8H

W
P-

EQ
N

5J
-2

N
7U

G



Noter til supplerende oplysninger – Regnskab 2019 
 

34 

 

1. Den ordinære pulje 
 
Note 1. Recirkulering – fra affald til bedre økologisk næringsstofforsyning 
Tilskudsmodtager: Økologisk Landsforening 
Hovedformål: Forskning og forsøg 
Projektets formål: 
Udvikle forretningsmodel, der sikrer tilbageførsel af næringsstoffer i affald til økologisk planteavl, hvor po-
tentialet er størst. Og skabe incitament og engagement for recirkulering fra by til land. 
 
Projektets aktiviteter: 
AP1: Fra husholdningsaffald til økologisk gødning  
• Analyse og beskrivelse af caseområde i Østjylland med opgørelse af ressourcer i KOD og restprodukter 
og potentialet for recirkulering af KOD, husdyrgødning og anden biomasse i Østjylland.  
• Analyse af gødning og visuelle vurderinger i markforsøg for undersøgelse af gødningens kvalitet og ind-
hold af fysiske urenheder, herunder særligt plastik/mikroplast.  
 
AP2: Markforsøg - gødningsværdi af kildesorteret organisk dagrenovation KOD  
• Markforsøg der kortlægger næringsstof og gødningsværdi af afgasset KOD rent og i realistisk blan-
dingsforhold med husdyrgødning. Gødningsforsøg med KOD i vårbyg, fem forsøgsled på fem lokaliteter i 
Østdanmark, sammenlignet med svinegylle og Øgro.  
 
AP3: Recirkulering af andre organiske restprodukter  
• Analyse af tilgængelighed, optimal tildeling/anvendelse og barrierer herfor af andre betydelige organiske 
rest- og affaldsprodukter end KOD. Analysen omfatter de organiske rest- og affaldsprodukter, der alle-
rede findes i bilag 1 i ’Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion’ og produkter, der forventes snarligt at 
kunne optages i bilaget.  
 
AP4: Formidling, initiativ, igangsætning og rådgivning  
• Udarbejde materiale der øger kendskabet og formidler viden om de krav, der er til affalds- og restpro-
dukter, der anvendes til økologisk produktion til kommuner og affaldsselskaber.  
• Dialog- og interessentmøder med centrale aktører i recirkuleringskæden for at opnå fælles forståelse for 
udfordringer, muligheder og udviklingspotentiale ved recirkulering til den økologiske produktion. 
 
Note 2. KLIMALANDMAND – Værktøj til klimahandling på bedriften 
Tilskudsmodtager: Økologisk Landsforening 
Hovedformål: Forskning og forsøg 
Projektets formål: 
Projektets formål er at udvikle et klimaværktøj, KLIMALANDMAND, som er validt, operationelt og i stand 
til at estimere den enkelte bedrifts klimabelastning. Klimaværktøjet danner grundlag for at udarbejde en 
handlingsplan for bedriften ud fra hvilken, landmanden kan træffe konkrete og klimavenlige valg for sin 
bedrift. 
 
Projektets aktiviteter: 
Projektet består af fire arbejdspakker (AP1-4).  
I AP1 blev viden om emissionskilder, deres emissionsfaktorer samt klimatiltag og disses reduktionspoten-
tiale indsamlet og systematiseret. Den viden, der blev opbygget i AP1 dannede grundlag for udviklingen 
af klimaværktøjet KLIMALANDMAND for økologiske mælke- og kødproducenter og planteavlere (AP2).  
I AP3 blev der udviklet en handlingsplan for videreudviklingen af KLIMALANDMAND, målrettet økologiske 
fjerkræ og svinebedrifter. Projektets resultater blev udbredt i AP4 gennem en bred formidlingsindsats.  
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Arbejdspakke 1 (AP1): 
Emissionskilder, emissionsfaktorer, klimatiltag og reduktionspotentiale Viden er indsamlet om emissions-
kilder, deres emissionsfaktorer samt veldokumenterede klimatiltag og deres reduktionspotentiale. Der er 
screenet for viden inden for følgende fire områder:  
1. Energiforbrug og -produktion  
2. Metanudledning  
3. Lattergasudledning  
4. Kulstofopbygning 
Bedriftsspecifikke data er benyttet i videst mulig udstrækning. Hvor dette ikke har værer muligt, er an-
vendt data baseret på nationale gennemsnitsværdier eller fra IPCC Guidelines. Vidensindsamlingen er 
udført af to faggrupper. Den ene gruppe bestod af klimafaglige eksperter i landbrugssektoren. Den anden 
ekspertgruppe bestod af et landmandspanel af klimabevidste landmænd. 
 
Aktiviteter i AP1:  
1. Systematisering af viden om emissionskilder og deres emissionsfaktorer samt om klimatiltag og disses 
reduktionspotentiale  
2. Opdatering af Økologisk Landsforenings eksisterende Klimakatalog med nye klimatiltag og ny viden 
om eksisterende tiltags reduktionspotentiale  
 
Arbejdspakke 2 (AP2): Udvikling af klimaværktøjet KLIMALANDMAND  
Eksisterende emissionsberegningsværktøjer er gennemgået for at inddrage komponenter herfra i KLIMA-
LANDMAND.  
En IT-løsning og en protokol er udarbejdet for automatisk at kunne trække bedriftsspecifikke data fra Ø90 
Online til KLIMALANDMAND. 
En modulopbygget excel- og databasebaseret version af værktøjet er udviklet, hvori en del manuel ind-
tastning er nødvendig for at køre værktøjet. En klimaworkshop for interesserede parter, hvor indhold, 
struktur og retning blev diskuteret, er afholdt. Input herfra er inkorporeret i den endelige version af værk-
tøjet. 
 
Aktiviteter i AP2:  
1. Gennemgang af eksisterende emissionsberegningsværkstøjer  
2. Analyse af, hvordan bedriftsdata fra Ø90 Online integreres i klimaværktøjet, og udarbejdelse af nød-
vendige protokoller herfor  
3. Udvikling af klimaværktøj til brug på mælkekvægs-, kødkvægs- og planteavlsbedrifter  
4. Afholdelse af klimaworkshop med interessenter fra erhvervet omhandlende udvikling og forankring af 
værktøjet i erhvervet  
5. Test af KLIMALANDMAND på to bedrifter  
 
Arbejdspakke 3 (AP3): Videreudvikling af KLIMALANDMAND  
Der er udarbejdet en handlingsplan for videreudviklingen af KLIMALANDMAND fra et Excel-baseret kli-
maværktøj til et fuldt udfoldet regneprogram med en grafisk brugerflade, som er i stand til at servicere alle 
større driftsgrene.  
 
Aktiviteter i AP3: 1. Udarbejdelse af en handlingsplan for KLIMALANDMANDs fremtidige udvikling inden-
for frugt-/grøntsagsproducenter, fjerkræ- og svinebedrifter.  
 
Arbejdspakke 4 (AP4): Formidling  
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Projektets resultater og konklusioner er formidlet bredt til landmænd, rådgivere og interessenter kontinu-
erligt i projekt-perioden via tilgængelige platforme og kanaler.  
 
Aktiviteter i AP4:  
1. Løbende nyhedsflow om projektets resultater på hjemmeside (okologi.dk) og i nyhedsbreve (tre indlæg 
hvert sted)  
2. Formidling til Økologikongres 2019 på en stand og til et temamøde 
3. To artikler i avisen Økologisk Landbrug om projektet og dets resultater 
 

Note 3. InTRÆgrer 2.0 – integration af træer i økologisk landbrug 
Tilskudsmodtager: Økologisk Landsforening 
Hovedformål: Forskning og forsøg 
Projektets formål: 
Projektets formål er gennem skovlandbrug at kunne anvise et nyt økologisk produktionssystem med en 
mere robust økonomi, mindre klimabelastning samt større biodiversitet. Projektet bygger videre på resul-
tater fra projektet InTRÆgrer, som gennemførtes i 2018. 
 
Projektets aktiviteter: 
Projektet var inddelt i tre arbejdspakker (AP1-3), som har genereret viden, der anviser veje til integration 
af træer og buske i den økologiske produktion med økonomiske, klima- og biodiversitetsmæssige gevin-
ster.  
 
I AP1 blev skovlandbrug implementeret på tre økologiske bedrifter. I AP 2 blev fordele og barrierer for-
bundet med en udbygning af skovlandbruget i den danske økologiske landbrugssektor analyseret, mens 
AP3 har haft til mål at formidle skovlandbrug og dets fordele som driftsgren, henvendt til økologiske land-
mænd.  
 
Arbejdspakke 1 (AP1): Implementering af skovlandbrug i økologiske landbrug 
På baggrund af resultater fra projektet InTRÆgrer blev tre kombinationsmuligheder i skovlandbrug ud-
valgt, som efterfølgende blev etableret som mindre forsøg på 2-16 ha på tre forskellige bedrifter. Der blev 
etableret et skovlandbrug hos en planteavler med en kombination af planteval til konsum og frugt- og 
nøddetræer, hos en mælkeproducent med en kombination af foderafgrøder/malkekæg og fodertræer, og 
endeligt hos en kødkvægsproducent med en kombination af foderafgrøder/kødkvæg og bærbuske. Inden 
implementering blev der udarbejdet dyrkningsvejledninger for hvert skovlandbrug. Baselinemålinger for 
biodiversitet og produktionsøkonomi blev udarbejdet forud for etableringen, for herved at kunne estimere 
systemernes samlede effekter for de to parametre på langt sigt. Der blev lavet analyse af de implemente-
rede skovlandbrugs fremtidige produktionsøkonomi i samarbejde med en driftsøkonom, og der blev udar-
bejdet en forretningsplan for hver af de tre bedrifter, baseret på fremskrivninger af vedplanternes vækst 
over en 20-årig periode. 
 
Aktiviteter i AP1:  
a. Etablering af samarbejde med tre landmænd, som vil afprøve skovlandbrug i praksisforsøg  
b. Udarbejdelse af dyrkningsplan og -vejledning for de tre skovlandbrug  
c. Indsamling af baselinemålinger for biodiversitet og økonomi på de tre skovlandbrug  
d. Etablering af skovlandbrug hos de tre landmænd  
e. Udarbejdelse af fremtidig produktionsøkonomi og forretningsplaner for de tre skovlandbrug  
f. Estimering af langsigtede effekter for kulstofopbygning og biodiversitet i de tre skovlandbrug  
 
Arbejdspakke 2 (AP2): Fordele og barrierer forbundet med skovlandbrug  
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Fordele og barrierer forbundet med udvikling og udbredelse af skovlandbrug i dansk landbrugsproduktion 
blev identificeret og beskrevet i det udarbejdede skovlandbrugskatalog.  
 
Aktiviteter i AP2: a. Identificering af produktionsmæssige fordele ved skovlandbrug, herunder bl.a. biologi-
ske, miljømæssige, økonomiske og samfundsmæssige fordele  
b. Identificering af barrierer for udbygning af skovlandbruget, herunder bl.a. biologiske, fysiske, tilskudsre-
laterede og afsætningsmæssige barrierer  
 
Arbejdspakke 3 (AP3): Implementering og formidling Projektets resultater er blevet formidlet bredt til øko-
logiske landmænd, for herigennem at kunne aktivere fremtidige potentielle skovlandbrugs-praktikere. Pro-
jektet er blevet formidlet via flere platforme og kanaler.  
 
Aktiviteter i AP3:  
a. Formidling af projektet og projektresultater ved en stand og et temamøde på Økologikongres 2019  
b. Løbende nyhedsflow om projektets undersøgelser og resultater på hjemmeside (okologi.dk), sociale 
medier (Facebookgruppe målrettet interessenter indenfor skovlandbrug er oprettet og nyheder er delt 
herigennem - www.facebook.com/groups/skovlandbrug) og i nyhedsbreve  
 
c. To artikler i fagligt relevante medier om projektet og dets resultater d. Åbent hus-arrangementer hos en 
af forsøgsværterne (planteavleren) med fokus på implementering, dyrkningsplan, økonomi, fordele og ud-
fordringer.  
 

Note 4. Carbon-Farm - bæredygtige dyrkningssystemer i landbruget 
Tilskudsmodtager: Økologisk Landsforening 
Hovedformål: Forskning og forsøg 
Projektets formål:  
Formålet med projektet er at udvikle, undersøge, implementere og udbrede bæredygtige dyrkningssyste-
mer i Danmark. Dyrkningssystemerne skal bevare og opbygge jordens frugtbarhed i både konventionelt 
og økologisk landbrug. Det økologiske landbrug udvikler sig hen i mod mere bæredygtige og klimavenlige 
dyrkningsmetoder. 
 
Projektets aktiviteter: 
Projektet er delt op i følgende arbejdspakker med den ansvarlige part nævnt i parentes. Det er kun ar-
bejdspakke 1.1 og 3, fonden medfinansierer.  
 
AP 1: Bæredygtige dyrkningssystemer. AP 1 er opdelt i 4 under-arbejdspakker:  
AP 1.1 Udvikling og afprøvning af bæredygtige dyrkningssystemer (ØL)  
AP 1.2 Agronomiske og miljømæssige effekter (AU Agro-Økologi)  
AP 1.3 Dyrkningssystemernes effekter på biodiversitet (AU-BioScience)  
AP 1.4 Kvantificering af effekten af dyrkningssystemer til opbygning af jordens kulstofpulje (KU-Institut for 
Plante- og Miljøvidenskab)  
 
AP 2: Udvikling af maskintekniske løsninger (FRDK)  
 
AP 3: Projektledelse, formidling og implementering (ØL)  
 
AP1.1 Udvikling og afprøvning af bæredygtige dyrkningssystemer. Arbejdspakkeleder: Janne Aalborg Ni-
elsen, Økologisk Landsforening. CarbonFarm dyrkningssystemerne udvikles og afprøves i store forsøgs-
plots i markerne hos de fire landmænd, som deltager i projektet - to økologiske og to konventionelle. For-
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søgene er godt i gang. Dyrkningssystemerne udvikles gennem i alt tre vækstsæsoner. Der indgår fire for-
søgsbehandlinger i forsøgene, som afprøves på alle fire bedrifter. Det er pløjning som reference i forsøg-
sled 1 og reduceret jordbearbejdning og Conservation Agriculture i forskellige grader i de øvrige forsøg-
sled. I forsøgene er der moniteret sygdomme, ukrudt og skadedyr. Forsøgene danner det vigtige grund-
lag for undersøgelser af effekter af dyrkningssystemerne, som udføres af Københavns Universitet og Aar-
hus Universitet i arbejdspakke 1.2-1.4. Endvidere bruges forsøgene som grundlag for deling og imple-
mentering af den opnåede viden gennem bl.a. markdemonstrationsdage hos de deltagende bedrifter og i 
erfagruppearrangementer, se også AP 3.  
 
AP 3. Arbejdspakkeleder: Janne Aalborg Nielsen, ØL. Der er fortsat stor interesse for projektet. Der er 
bl.a. holdt indlæg om projektet ved forskellige arrangementer, se projekthjemmesiden. Der er udgivet en 
video om projektet. I juli måned var ca. rådgivere 30 rådgivere, økologiske og konventionelle, samlet til 
erfa-gruppe arrangement på Sjælland med besøg på forskellige bedrifter. Arbejdet med at udarbejde en 
værktøjskasse er godt i gang. I projektgruppen er der holdt koordinerende projektmøder for at sikre frem-
drift og koordination i projektet. 
 

Note 5. Flere sunde og bitre grøntsager til foodservice sektoren og forbrugeren (BitterSund) 
Tilskudsmodtager: Økologisk Landsforening 
Hovedformål: Forskning og forsøg 
Projektets formål: 
Formålet med dette projekt er, at gennemføre dyrkningsforsøg med grøntsagsarter og sorter, teste for bit-
terhed og stærke smage samt for indholdsstoffer samt teste sorternes egenskaber i køkkener. 
 
Projektets aktiviteter: 
BitterSund projektet er opdelt i fire arbejdspakker:  
1. Effektiv dyrkning af flere sunde og bitre kål og rodfrugter samt øget indtjening  
2. Udvikling og afprøvning af sunde og bitre grønsagskoncepter til foodservicesektoren og forbrugeren  
3. Undersøgelse af effekt på økonomi, sundhed og miljø af ændrede kostvaner mod øget forbrug af 
sunde og bitre kål og rodfrugter  
4. Formidling og projektledelse  
 
Projektet medfinansierer GUDP-samarbejdsprojekt ’BitterSund’ mellem Økologisk Landsforening, Aarhus 
Universitet, Regionshospital Randers, Aarstiderne A/S, Axel Månsson Øko og Københavns Universitet. 
Økologisk landsforening har stået for projektledelsen og har i samarbejde med projektets partnere stået 
for fremdriften, afholdelse af projektmøder, beskrivelse af resultater, formidling heraf bl.a. i oversigter og 
pjecer samt på hjemmesiden www.bittersund.dk. Specielt i 2019 har Økologisk landsforening stået for et 
afslutningsarrangement på Catering Midt 2019 for storkøkkener i samarbejde med AB Catering. Endelig 
har Økologisk Landsforening stået for projektets samlede afrapportering. 
 

Note 6. Styr på den økologiske jordfrugtbarhed 
Tilskudsmodtager: Økologisk Landsforening 
Hovedformål: Rådgivning 
Projektets formål: 
Projektets formål er at øge udbytterne i økologisk planteproduktion gennem målrettet fokus på livet i jor-
den, en afgørende faktor i opbygningen af jordens frugtbarhed. Formålet er endvidere at gøre viden på 
området operationelt og tilgængeligt for landmanden. 
 
Projektets aktiviteter: 
Arbejdspakke 1: Status på jordfrugtbarhed ud fra "state of the art" - metoder Data fra fem bedrifter, som 
indgik i en undersøgelse af jordmodstand og jordstruktur i 2004, er anvendt i nærværende projekt. Data 
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fra 2004 er suppleret, idet der er udarbejdet en grundig status for jordens egnethed som dyrkningsmedie i 
2019, udtrykt i kvalitet og frugtbarhed ved brug af analysemetoder, der er gængse i dag.  
Denne status udarbejdes ved at analysere og beskrive følgende parametre: dræningstilstand, kalkning-
stilstand, jordtype- og jordstruktur (herunder spadediagnose), penetreringsmodstand, regnormebestand, 
jordbearbejdnings- og maskinstrategi, samt kulstof- og næringsstofindhold ud fra standard jordanalyser.  
Dyrkningshistorien fra 2004-2019, herunder udbyttehistorikken, er indsamlet for de fem bedrifter. Ved at 
sammenholde status for de fem bedrifter i 2004 med den grundige status i 2019 og dyrkningshistorien, 
inklusive udbyttehistorik, i perioden 2004-2019 er status og udvikling beskrevet for de enkelte bedrifter i et 
katalog, som danner udgangspunkt for det videre arbejde. Det er opgjort og vurderet, hvilken effekt dyrk-
ningshistorien har haft på jordens frugtbarhed frem til i dag. Status er udarbejdet i samarbejde med land-
mændene på bedrifterne og planteavlskonsulenter. 
 
Arbejdspakke 2: Next step i jordens frugtbarhed Der er bygget oven på metoder og resultater fra AP 1 
med vægt på at inddrage livet i jorden som en aktiv og meget betydende parameter. Følgende metoder er 
afprøvet og beskrevet; Solvita soil test, Mikroskopi af jordprøver hos to laboratorier og Albrecht jordana-
lyse. Metoderne skal også valideres med hjælp fra eksterne partnere. Dette arbejde udføres i 2020, jf. 
projektforlængelse.  
 
Resultaterne fra test 1) - 3) er sammenholdt med resultaterne fra AP 1, og sammenfattet for den enkelte 
bedrift, med henblik på at udarbejde handlingsplaner i år 2020, hvor dette er relevant. Arbejdspakke 3: 
Involvering, implementering og formidling af next step i jordens frugtbarhed Dette arbejde udføres i 2020 
 

Note 7. Værdiskabelse via samspil med vandværker og kommuner: Klima, drikkevandsbeskyt-
telse, naturpleje og recirkulering af næringsstoffer 
Tilskudsmodtager: Økologisk Landsforening 
Hovedformål: Rådgivning 
Projektets formål: 
Formålet med projektet er at skabe nye udviklingsmuligheder for de økologiske landmænd ved at ud-
brede succesfulde erfaringer med kommunale samspil med økologer om øget næringsstofforsyning, na-
turpleje, drikkevandsbeskyttelse og klimahandling. 
 
Projektets aktiviteter: 
Samlet har aktiviteterne haft følgende formål: Dokumentation af samt formidling af viden og erfaring med 
de nævnte metoder mhb. øget kendskab til metoderne og deraf udbredelse af metoderne i kommunerne. 
Hovedaktiviteterne i projektet er:  
• Dokumentation  
• Formidling via fagnetværk  
• Formidling via fagmedier  
• Formidling via faglige konferencer og workshops  
 
Dokumentation:  
Faktaark: Der er lavet fire faktaark om lokale løsninger med økologi og hhv. drikkevandsbeskyttelse, 
klima, naturpleje og recirkulering af næringsstoffer fra kommunale affaldsstrømme. 
Casebeskrivelser: Beskrivelser der viser, hvordan økologien kan bruges til at blive en mere bæredygtig 
kommune.  
Peter Nordholm Andersen, Omlægningstjek er et godt grundvandsværktøj i kommunerne, Magasinet 
Økologisk, efterår 2019.  
Peter Nordholm Andersen, Kunsten af pleje borgere, blomster og køer, Løft verdensmålene, forår 2019. 
Peter Nordholm Andersen, Handlingsplan letter gårdens klimaaftryk, Løft verdensmålene, forår 2019.  
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Formidling via faglige netværk, medier, konferencer og workshops  
Deltagelse med oplæg på følgende: 

- DANVA Årsmøde i Esbjerg. D. 20. maj.  
- Vandets hus d. 23.-24. maj.  
- Natur & Miljøkonference d. 27.-28. maj 2019.  
- Grundvandsseminar for DANVA og EnViNa den 30. september med oplæg og stand. 
- Løsningsgalleriet, Økologi Kongres 20. november 2019.  
- Grundvandsnetværkets Årsmøde d. 20. maj.  

 
Artikler: Henrik Hindby Koszyczarek, Opråb til borgere: Hjælp din lokale øko-landmand ved at sortere af-
fald rigtigt, okologisk.nu, 30. oktober 2019.  
Irene Brandt-Møller, Vårbyg gror godt i afgasset KOD, okologisk.nu, 17. September 2019.  
Peter Nordholm Andersen, Økologi, en genvej til pesticidfrit drikkevand, Dansk vand, #3 Juni 2019. 
 

Note 8. Alternative innovative dyrkningssystemer i landbruget 
Tilskudsmodtager: Økologisk Landsforening 
Hovedformål: Rådgivning 
Projektets formål: 
At etablere og drive netværk for landmænd med hurtig udveksling af viden om og erfaringer med alterna-
tive og innovative dyrkningssystemer i landbruget med henblik på at videreudvikle produktionen. 
 
Projektets aktiviteter: 
Projektet har samlet erfaringer fra praksis om en række alternative og innovative dyrkningssystemer, som 
afprøves af landmænd. Steder, hvor der afprøves relevante tiltag, er primært lokaliseret gennem en spør-
geundersøgelse hos landmænd. Der er også indsamlet viden om aktiviteter inden for alternative og inno-
vative dyrkningssystemer hos udenlandske landmænd. Denne viden er hovedsageligt indsamlet via soci-
ale medier i netværk med fokus på emnet, specielt Twitter.  
 
Et udvalg af de danske bedrifter, som er lokaliseret i spørgeundersøgelsen, har gennem besøg og 
interviews dannet grundlag for en første version af et inspirationskatalog over dyrkningssystemerne. Vi-
den og erfaringer fra udenlandske bedrifter er samlet, bearbejdet og delt i Facebook gruppen, ”Frugtbar 
landbrugsjord – gruppe til erfaringsudveksling”. På siden deler landmænd også selv erfaringer.  
 
I projektet etableres der netværk for rådgivere og landmænd, som ønsker at dele erfaringer med alterna-
tive og innovative dyrkningssystemer. Dette netværk får mere fokus i 2020. Der er arrangeret markmøder, 
hvor aktuelle emner er taget op. Det har bl.a. været fokus på frugtbar jord, grøngødning, kompostering, 
erfaringer med at bruge afgasset gylle i grøntsager og demonstration af maskinen der vedligeholder øko-
logiske græsmarker eller nedmulder efterafgrøder. Der er planlagt og gennemført en studietur til Irland 
med 7 deltagere fra Danmark i oktober 2019. 
 

Note 9. Udvikling af mobile staldsystemer – med fokus på svin og fjerkræ 
Tilskudsmodtager: Økologisk Landsforening 
Hovedformål: Rådgivning 
Projektet blev ikke gennemført med støtte fra fonden.  
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Note 10. Næringsstofforsyning til højere udbytter (AP 5 i RDD3-projektet NutHY) 
Tilskudsmodtager: Økologisk Landsforening 
Hovedformål: Rådgivning 
Projektets formål: 
Projektets formål er at fremme højere udbytter og større bæredygtighed i økologisk planteproduktion. Det 
opnås ved sammen med økologikonsulenter og økologiske landmænd at udvikle rådgivningsprocesser, 
der er mere helhedsorienterede og langsigtet optimerende i forhold til sædskifte, næringsstofforsyning og 
miljø. 
 
Projektets aktiviteter: 
Projektet er en del af et større projekt (Nutrients for Higher organic crop Yields - NutHY), som er søgt 
sammen med en række partnere i puljen Organic RDD3 (ICROFS/GUDP) og bevilget ultimo 2016. Ne-
denfor beskrives aktiviteterne i arbejdspakke 5, som er den arbejdspakke, Økologisk Landsforening (ØL) 
får medfinansiering til fra Fonden for Økologisk Landbrug.  
 
Arbejdspakke 5: Implementering af en ny og strategisk optimeringsproces for planteproduktionen i den 
daglige rådgivning af økologiske planteavlere. Ansvarlig: Janne Aalborg Nielsen, Økologisk Landsfor-
ening. Der er udvalgt ti rådgivere, som deltager i projektet. En er sprunget fra i 2019. Fem rådgivere fra 
ØkologiRådgivning Danmark og fire rådgivere fra DLBR. De ni rådgivere er blandet i to grupper. Hver 
gruppe består af rådgivere fra ØkologiRådgivning Danmark og DLBR. Den ene gruppe koordineres af 
SEGES og den anden gruppe af Økologisk Landsforening. Hver rådgiver har udvalgt en landmand/be-
drift, som han/hun arbejder med i projektet med henblik på langsigtet, strategisk rådgivning. Der er i 2019 
afholdt rådgiverskole i maj måned og et fælles møde for rådgivere, landmænd og forskere i projektet i 
september. Rådgivere og landmænd i projektet arbejder løbende med langsigtede rådgivningskoncepter. 
 

Note 11. Topkvalitet i økologiske spisekartofler 
Tilskudsmodtager: Økologisk Landsforening 
Hovedformål: Rådgivning 
Projektets formål: 
At styrke forudsætningerne øget afsætning og udbytte i økologisk kartoffelproduktion ved øget dialog mel-
lem produktions og afsætningsled og ved at øge aftagere og forbrugeres kendskab til fordele ved at 
bruge danske økologiske spisekartofler. 
 
Projektets aktiviteter: 
Projektet styrker produktion og afsætning af danske økologiske spisekartofler. Projektets gennemføres i 
fire arbejdspakker:  
1) Øget dyrkningssikkerhed  
2) Sammenhæng mellem produktion og marked  
3) Øget samarbejde mellem avlere, rådgivere og pakkerier  
4) Kend din kartoffel 
 

Note 12. Økodag 2019 
Tilskudsmodtager: Økologisk Landsforening 
Hovedformål: Afsætningsfremme 
Projektets formål: 
Formålet med Økodag 2019 er at øge forbrugernes viden om de værdier, der ligger bag den økologiske 
mælkeproduktion for derved at øge loyaliteten og salget af økologiske mejeriprodukter. Til Økodag invite-
res forbrugerne ud på økologiske gårde i hele landet. Her er gæsterne med til at lukke de økologiske køer 
ud på græs for første gang i foråret, efter køerne har stået inde i stalden hele vinteren. 
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Projektets aktiviteter: 
Projektets aktiviteter: (maks. 1 side) 59 økologiske værtsgårde inviterede danskerne indenfor til Økodag 
2019. I alt benyttede 204.000 danskere sig af tilbuddet og besøgte en økologisk landmand til Økodag. 
Nedenstående aktiviteter blev gennemført i samarbejde med både værter og mejerier:  
• Der har været en rekrutteringsindsats for at tiltrække nye værter til Økodag. Det er lykkes at få ni nye 
gårde med og for at hjælpe dem bedst muligt, blev de tilbudt et besøg af Økologisk Landsforening inden 
Økodag. De fik tilsendt en velkomstpakke med, fx diverse bannere, velkomsttræskilte, Øflag, 
store formidlingsplakater, budskabs- og navigeringsskilte, folder om sikkerheden på gården, idékatalog 
samt presseguide.  
• Den 8. januar blev der afholdt et fællesmøde, hvor både eksisterende og potentielle værter var invite-
rede. Også ægtefæller deltog. På mødet foregik erfaringsudveksling og dialog, ligesom værterne også 
blev klædt på i forhold til at kunne svare på klimaspørgsmål fra gæsterne på Økodag. Fællesmødet var 
populært blandt værterne. I alt deltog 73 personer.  
• Hovedbudskabet i Økodag var ”Køer på græs”, men derudover var FN’s Verdensmål nr. 13 ”Klimahand-
ling” et undertema. Det betød bl.a., at gæsterne i gårdbeskrivelserne på økodag.dk kunne læse, hvilke 
konkrete klimatiltag den enkelte gård havde gennemført. Derudover var der info-plakater om klima og 
køer på gårdene, ligesom gæsterne kunne få en pixibog med hjem om køer og klima. Pixibogen har des-
uden det formål, at den er med til at forlænge oplevelsen ude på gårdene.  
• Der blev foretaget et omfattende arbejde for at finde ud af, hvilke sikkerhedsregler værterne til Økodag 
var underlagt. Projektet var i kontakt med både politi og beredskabsstyrelse, og resultatet blev en fælles 
national ordning på tværs af landets 12 politikredse.  
Konklusionen blev, at værterne ikke skulle udarbejde og indsende en sikkerhedsplan forud for Økodag. 
Overfor værterne blev det dog præciseret, at de er ansvarlige for sikkerheden på gården og skal gen-
nemgå de processer og tjekliste, der er nedskrevet i den udarbejdede folder til Økodag.  
• Der blev udarbejdet en guide til, hvordan værterne bedst muligt udnytter Facebook. Etablering af en luk-
ket Facebookgruppe for værter, hvor de kan hente råd og vejledning hos hinanden.  
• Den eksisterende hjemmeside www.økodag.dk blev benyttet og fungerede som hjertet i markedsførin-
gen, idet gæsterne på siden kunne finde et danmarkskort og læse en individuel gårdbeskrivelse af alle de 
deltagende gårde til Økodag. Al markedsføring op til Økodag henviser til hjemmesiden, og derfor er hjem-
mesiden en væsentlig kanal for udbredelse af Økodag. Der blev foretaget mindre forbedringer på hjem-
mesiden af funktionel karakter. I perioden op til Økodag lavede Google om i deres betaling for at anvende 
google maps, som danmarkskortet på hjemmesiden er koblet op på. Det gav en ekstra udgift til Økodag. 
Indledende opstart af, hvordan projektet kan undgå dette i fremtiden blev igangsat. • Der blev lavet et gra-
fisk univers, der blev brugt i markedsføringen. Layoutet blev brugt på mælkekartonannoncer hos både 
Arla, Thise, Naturmælk og Øllingegaard. Derudover blev universet anvendt på sociale medier, i tilbudsavi-
ser og i markedsføringsplakater, som alle værter fik tilsendt til ophæng i lokalområdet.  
• Der blev udviklet forskellige markedsføringsmaterialer til en elektronisk toolbox, som detailhandlen og 
andre interessenter kunne gøre brug af for at finde relevante markedsføringsmaterialer. Dette resulterede 
i minimum otte omtaler i detailkæderne (Aldi, SuperBrugsen, Dagrofa, Føtex, Lidl, Nemlig.com, Netto og 
Rema). Derudover lavede, fx Dyrenes Beskyttelse opslag om Økodag på deres Facebookside, ligesom 
materialet blev benyttet af såvel værter som mejerier.  
• For i endnu højere grad at koble Økodag tættere sammen med mejeriprodukter og for også at give de 
forbrugere, der ikke selv har bilmuligheden for at komme til Økodag, blev der lavet et ”opsamlingssted” i 
henholdsvis Aarhus og København, hvor forbrugere på forhånd havde sikret sig en busbillet mod sym-
bolsk betaling. I alt deltog 76 forbrugere i arrangementet, der startede med morgenmad, hvorefter gæ-
sterne i bus blev kørt ud til to gårde til Økodag og retur igen om eftermiddagen. Arrangementet var popu-
lært hos deltagerne, og det var mejerierne, der havde sponsoreret mejeriprodukter til indsatsen.  
• Der blev afholdt en åbningsevent på en gård på Djursland. Åbningen havde et klimafokus, og åbningsta-
len blev afholdt af Den Grønne Studenterbevægelse.  
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• Alle værter fik mulighed for at få tilsendt hæftet ”Forstå hvorfor økologi” til uddeling blandt gæsterne. 
Hæftet formidler de økologiske værdier både i tekst og billeder. Derudover fik værterne tilsendt budskabs-
skilte samt træskilte, der havde til formål at vejlede gæsterne i, hvordan de skal opholde sig på gården, fx 
skilte om, at der kan være strøm i hegnet, skilte, der formidler, at køerne er store dyr, og at de voksne 
skal holde øje med børnene. Disse skilte var en del af den skærpede sikkerhed på gårdene. Derudover 
fik gårdene også, fx forskellige bannere, tatoveringer, hånddesinfektion, vejledning i håndtering af vega-
nere.  
• Der er udført et omfattende pressearbejde, der resulterede i 189 omtaler herunder i TV-Avisen, TV2 Ny-
hederne og TV2 News samt samtlige regionale TV-stationer og et antal radioklip. Det betyder, at værdi-
erne i Økodag ikke alene er nået ud til de forbrugere, der fysisk var ude på en gård til Økodag, men også 
er nået ud til de mange forbrugere, der har læst og set billeder på TV, i aviser eller på de sociale medier.  
• For at øge synligheden af Økodag blev der lavet opslag og stories på Økologisk Landsforenings sociale 
medier primært Facebook og Instagram, men også Twitter. En del af opslagene har været annoncer for 
de deltagende værter. Opslagene er nået ud til i alt 635.148 personer, hvilket anses for at være ret til-
fredsstillende. Til formålet er der taget billeder og optaget små filmklip. 
• Der har været et samarbejde med Seges om screening af gårdene. 
• Der er afholdt opstartsmøde, statusmøde samt evalueringsmøde med mejerierne.  
• Der er foretaget værtsevaluering samt en gæsteevaluering. Sidstnævnte blev udført af Epinion. 
 
Note 13. At mestre det økologiske håndværk – Økologikongres 2019 
Tilskudsmodtager: SEGES 
Hovedformål: Rådgivning 
Projektets formål: 
Formålet er at planlægge og gennemføre Økologikongres 2019, for her at skabe et fælles forum med vi-
densformidling og netværk indenfor det økologiske landbrug og indenfor den økologiske værdikæde fra 
producent til forbruger. Alt sammen med henblik på at sikre den økologiske primærproduktions konkur-
rencekraft.  
 
Projektets aktiviteter: 
Der blev planlagt og gennemført en to-dages Økologikongres i 2019. Kongressen blev afholdt den 20.-21. 
november. Kongressen havde 59 forskellige kongresmøder at deltage i og der var et bredt spekter af 
økologifaglige emner at vælge imellem. Der var 2-4 oplægsholdere og ordstyrere på alle kongresmøder. 
Projektet har bidraget til rejseomkostninger for nogle af oplægsholderne/ordstyrerne. Materialet fra kon-
gresmøderne blev uploadet på www.okologi-kongres.dk 
 
Arbejdsopgaverne og omkostningerne for planlægnings-gruppen er delvis dækket af dette projekt. Desu-
den er der anvendt ressourcer på at offentliggøre programmet via hjemmeside, facebook og medier. Kon-
gressen havde 1.100 deltagere. 30% af deltagerne var landmænd, hvilket er en forøgelse af deltagende 
antal landmænd sammenlignet med tidligere kongresser. Projektet er gennemført i et samarbejde mellem 
Økologisk Landsforening, ICROFS, Biodynamisk jordbrug, Landbrug & Fødevarer samt SEGES. 
 
Note 14. Økologer som naturhåndværkere 
Tilskudsmodtager: SEGES 
Hovedformål: Rådgivning 
Projektets formål: 
Formålet er at gøre de økologiske landmænd til bedre naturhåndværkere og bane vejen for en større og 
mere fokuseret naturindsats, der bidrager til større troværdighed omkring økologerne som landbrugets 
naturfrontløbere. Således kan økologer højne naturkvaliteten på deres bedrifter samtidig med en rentabel 
forretning. 
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Projektets aktiviteter: 
AP 1: Afprøvning og demonstration Konceptudvikling: Der er blevet udviklet et færdigt koncept inklude-
rende instruktion, skabeloner og en informations-værktøjskasse, som Naturtjek-rådgiveren skal bruge til 
at udføre Naturtjek. Efteruddannelse af 8 landbrugsrådgivere: Der er blevet afholdt et to-dages seminar 
på Samsø med faglige oplæg og demonstration af Naturtjek-metoden via feltarbejde og udførsel af Natur-
tjekmetoden- og planen. To af de i alt 20 Naturtjek, som er udarbejdet i dette projekt, blev til som resultat 
af det gruppearbejde, som rådgiverne udførte på Samsøseminaret. Hver rådgiver har efterfølgende som 
selvstændig opgave foretaget 2-4 Naturtjek i sit lokalområde, inkluderende forberedelse, landmandsbe-
søg og opsætning af Naturtjek. De selvstændige Naturtjek er blevet til i tæt faglig sparring med naturspe-
cialister hos SEGES, samt kvalitetssikret inden de er udsendt til landmanden.  
 
AP 2: Formidlings- og implementeringsindsats:  
En vigtig del af formidlingsindsatsen i ”Økologer som naturhåndværkere” er sket gennem lokale arrange-
menter hos værtslandmænd, som har fået lavet Naturtjek. Det har været en del af de nye Naturtjek-rådgi-
veres uddannelse at afholde erfamøde hos en af deres Naturtjek-landmænd. I 2019 blev der afholdt er-
famøde for landmænd i Aabenraa (arrangeret af LHN, med deltagelse af SEGES), i Brande for land-
mænd (arrangeret af SAGRO), i Brande for Økologirådgivningen Danmark (arrangeret af SAGRO), samt 
på Samsø for naturrådgivere fra hele landet (arrangeret af SEGES). I medierne har gode historier om 
landbrugsbedriftens gode naturværdier og effektive tiltag, været med til at sætte fokus på naturindsatsen 
hos økologerne. Der er bragt en artikel om Naturtjek-uddannelsen i nyhedsbrevet "Økologi Inspiration til 
jordbruget", og især de små videoer om hhv, ”Døde træer” og ”3 nemme tiltag som booster naturen” med 
økologisk svineavler Torben Langer og han rådgiver, har tiltrukket meget opmærksomhed efter de er ble-
vet offentliggjort på Facebook og Twitter.  
 
Gennem en elektronisk test om natur har det desuden været muligt at formidle de gode eksempler fra 
projektet på sjov måde, som også rammer folk uden for landbrugsverdenen. SEGES Natur har præsente-
ret projektet på flere kongresser, senest på Økologikongres 2019, hvor også en af de lokale Naturtjek-
rådgivere holdt et oplæg om projektet. For at udbrede viden om natur til næste generation af økologer, er 
der udarbejdet et kursusprogram for Kalø Økologiske Landbrugsskole, som over to kursusdage, dækker 
naturen i arealtyper, som landmanden forvalter. 
 
Kurset er en blanding af teoretiske oplæg, gruppearbejder og feltture til agerlandets småbiotoper, men 
også de egentligt beskyttede naturarealer, som mange landmænd også har berøring med. Der har gen-
nem projektets første år været god sparring med relevante aktører inden for den økologiske sektor, bl.a. 
angående idégenerering i forbindelse med inkorporering af naturhensyn på økologiområdet, samt i forbin-
delse med RISE. Da man i det økologiske landbrug allerede har en metode til opmåling af diverse bære-
dygtighedsparametre i RISE, har det været oplagt at bygge ovenpå biodiversitetsparameteren i RISE, 
som er kommenteret og diskuteret i et notat. 
 

Note 15. Økologisk produktion af kalkun, and og gås 
Tilskudsmodtager: SEGES 
Hovedformål: Rådgivning 
Projektets formål: 
Formålet er at give landmænd et solidt vidensgrundlag for at producere økologisk kalkun, and og gås - 
dyr der leverer magert, sundt og smagfuldt kød - og opfylder mange forbrugerønsker. Projektet vil gene-
rere ny og praktisk viden om, hvordan man kommer i gang med at producere økologiske kalkuner, ænder 
og gæs.  
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Projektets aktiviteter: 
Projektets aktiviteter i 2019 er gennemførelsen af de aktiviteter i 2018 projektet, som ikke kunne gennem-
føres i 2018 og som vi fik bevilget en projektforlængelse til at gennemføre. Det drejer sig om følgende ak-
tiviteter: 
1. Vidensindsamling og formidling. Her er gennemført en studietur til Polen med deltagelse i en europæ-
isk konference om bæredygtig fjerkræfodring. Ny viden herfra er beskrevet i FjerkræNyt, som er udsendt 
til landmænd og rådgivere.  
2. Vejledning om opdræt og fodring af økokalkuner Vejledningen er opdateret og udsendt, og dele heraf 
er beskrevet i Dansk Erhvervsfjerkræ.  
3. Nøgle til økologisk ande- og gåseproduktion Der er udformet vejledninger/nøgler som landmænd kan 
bruge til at komme godt i gang med at producere ænder, gæs og kalkuner. 
 

Note 16. Økologiske markforsøg til udvikling af økologien 
Tilskudsmodtager: SEGES 
Hovedformål: Forskning og forsøg 
Projektets formål: 
At økologiske landmænd kan forbedre deres produktion på basis af veldokumenteret viden og dermed 
opnå højere udbytter, mere stabil produktion og indføre nye dyrkningsmetoder. Formålet nås ved at sikre 
ny dokumenteret viden fra økologiske landsforsøg, som landmanden kan implementere direkte i sin dyrk-
ningspraksis 
 
Projektets aktiviteter: 
Arbejdspakke 1: Næringsstofforsyning til forårssåede afgrøder og rettidig såning  
Der er gennemført fem forsøg med delt gødskning i vårsæd. Resultaterne er offentliggjort i Oversigten 
over Landsforsøg 2019 og i Nordic Field Trial System. Der er lavet en annonce for markvandringer i Ma-
gasinet Økologi Inspiration til jordbruget og bilag til de enkelte markvandringer. 
Desuden er der lavet et Facebook opslag med markvandringer. Forsøg er fremvist ved markvandringer 
afholdt i Nordjylland d. 1. juli og på Lolland d. 20. juni.  
 
Arbejdspakke 2: Økologisk vinterraps – forbedret næringsforsyning Der er anlagt to forsøg i efteråret 
2019.  
 
Arbejdspakke 3: Majs – sikker start af afgrøden  
Der er gennemført to forsøg med priming af 
majs. Der er gennemført tre forsøg med gødskning. Resultaterne er offentliggjort i Oversigten over Lands-
forsøg 2019 og i Nordic Field Trial System. Der er lavet en annonce for markvandringer i Magasinet Øko-
logi Inspiration til jordbruget og bilag til de enkelte markvandringer. Desuden er der lavet et Facebook op-
slag med markvandringer. Forsøg er fremvist ved markvandring afholdt i Sønderjylland d. 19. juni.  
 
Arbejdspakke 4: Ukrudt – biologi og mekanisk renholdelse  
Der er gennemført fire forsøg med forskellige ukrudtsstrategier i sædskiftet. Resultaterne er offentliggjort i 
Oversigten over Landsforsøg 2019 og i Nordic Field Trial System. Der er lavet en annonce for markvan-
dringer i Magasinet Økologi Inspiration til jordbruget og bilag til de enkelte markvandringer. Desuden er 
der lavet et Facebook opslag med markvandringer. Forsøg er fremvist ved markvandring afholdt på Djurs-
land d. 4. juni.  
 
Arbejdspakke 5: Alternativer I kornproduktionen  
Der er for etablering af vårsæd om efteråret etableret fire forsøg i efteråret 2019.  
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Arbejdspakke 6: 
Efterafgrøder – etableringssikkerhed Der er gennemført fem forsøg med efterafgrøder etableret i kraftige 
kornafgrøder. Resultaterne er offentliggjort i Oversigten over Landsforsøg 2019 og i Nordic Field Trial Sy-
stem. Der er lavet en annonce for markvandringer i Magasinet Økologi Inspiration til jordbruget og bilag til 
de enkelte markvandringer. Desuden er der lavet et Facebook opslag med markvandringer. Forsøg er 
fremvist ved markvandring afholdt i Vrenderup og i Nordjylland. Forsøg er også fremvist til LMO Økotræf i 
Hammel d. 12. juni. 
 
Note 17. Kortlægning af smittepres i økologisk svineproduktion 
Tilskudsmodtager: SEGES 
Hovedformål: Forskning og forsøg 
Projektets formål: 
Projektets formål er at give landmanden et redskab til at fremme sundheden i økologisk svineproduktion – 
uden brug af medicinsk zink eller antibiotika. 
 
Projektets aktiviteter: 
Aktiviteter: Ud fra erfaringer fra 2018 blev der i 2019 arbejdet videre med kortlægning af smittetrykket i 
økologisk svineproduktion. Sygdomsårsager hos grise i dieperioden og to uger efter fravænning blev di-
agnosticeret, primært ud fra obduktioner og analyse af tarmindhold på disse. Som tiltag blev der valgt at 
teste et planteekstrakt med bakteriehæmmende effekt. Dette blev givet i foderet både til diegivende søer, 
pattegrise og grise efter fravænning. Foderet indeholdt også probiotika og andre helseprodukter. Der blev 
gennemført 5 testhold i alt. Efter hold 2 blev der justeret i råvarevalg til pattegrisefoderet og i det sidste 
hold blev dosis af planteekstraktet fordoblet. Der er sket en tæt koordinering til andre projekter, herunder 
også i konventionelt regi, så der indsamles viden og erfaringer fra flest mulige vinkler. Resultatet samles i 
en kort vejledning til de økologiske svineproducenter. P.g.a. forsinkelse i arbejdet blev vejledningen ikke 
færdig indenfor den ordinære projektperiode, hvorfor der er søgt projektforlængelse. Vejledningen vil an-
befale flere samtidige tiltag, samt at porteføljen af tiltag tilpasses den individuelle bedrift. 
 
Note 18. Bælgplanter - i pagt med de underjordiske 
Tilskudsmodtager: SEGES 
Hovedformål: Forskning og forsøg 
Projektets formål: 
Formålet er, at bælgplanter kan dyrkes forsvarligt i den økologiske produktion samtidig med, at ønsket om 
hyppigere dyrkning af bælgplanter tilgodeses. Dette opnås gennem øget kendskab til bælgplanternes pa-
togener, så misvækst i afgrøderne undgås og bælgplanternes opbyggende egenskaber i det økologiske 
sædskifte kan udnyttes optimalt. 
 
Projektets aktiviteter: 
Del 1: Udvikling af vejledning til landmænd om inddragelse af bælgplanter i sædskiftet på forsvarlig vis. 
På baggrund af en gennemgang af relevant litteratur fra Danmark, Skandinavien, Europa og Canada 
vedr. jordbårne sygdomme i bælgplanter er der udarbejdet en vejledning om bælgplanter i sædskiftet. Ud-
over at være baseret på viden fra litteraturen er den også et produkt af viden fra kommunikation om erfa-
ringer hos fagpersoner fra Danmark, Sverige og England.  
 
Del 2: Der er sideløbende med udarbejdelsen af vejledningen blevet noteret, hvilke områder der er min-
dre eller slet ikke belyst og lavet en kort oversigt over disse emner.  
 
Del 3: På baggrund af plante- og jordprøveanalyser er der udarbejdet en rapport over resultaterne hvori 
sygdomsrisici ved hestebønnedyrkning belyses. Planteprøveanalyserne er foretaget via SEGES eget la-
boratorium og jordprøveanalyserne er foretaget via firmaet Agro Plantarum i Sverige. 
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Note 19. Forsøgsviden om økologisk kløvergræsproduktion 
Tilskudsmodtager: SEGES 
Hovedformål: Medfinansiering under EU-programmer /Det danske landdistriktsprogram / Er-
hvervsudviklingsordningen 
Projektets formål: 
Formålet er, at der sker en fortsat udvikling af den økologiske produktion gennem højere udbytter i økolo-
giske kløvergræsmarker. Der dyrkes kløvergræs på 1/3 af det økologiske areal, og på økologisk kvæg-
brug dyrkes der kløvergræs på 60-75 pct. af markerne. Målet er også at forbedre sammensætningen af 
græsarterne, så kløvergræsmarkerne er produktive i flere år. 
 
Projektets aktiviteter: 
Projektet indeholder forsøg i økologiske kløvergræsmarker. Der blev i 2013 udlagt fire forsøg med forskel-
lig sammensætning af kløvergræsblandinger for at undersøge, hvordan blandinger skal sammensættes 
for at have en optimal produktion set over 5 brugsår. 2018 var 5. og sidste brugsår og forsøget høstedes 
med fokus på udbytte og kvalitet, hvilket sammen med de foregående års forsøgsresultater giver unik vi-
den om produktionen fra 1. til 5. brugsår. Der er lavet økonomiberegninger på baggrund af forsøgene for 
at sammenligne forskellige sædskiftestrategier i markerne tæt ved gården, hvor der er behov for arealer til 
afgræsning 
 
Note 20. Græsmælk  
Tilskudsmodtager: Aarhus Universitet 
Hovedformål: Forskning og forsøg 
Projektets formål: 
Formålet med projektet er at udvikle og dokumentere produktionen af mælk, baseret på en høj andel 
græs, dels som et differentieret mælkeprodukt, dels som et økologisk system, der kan bidrage til forsynin-
gen af de øvrige sektorer med foder og næringsstoffer. 
 
Projektets aktiviteter: 
Projektets aktiviteter: Projektet anvender intensive forsøg, gård- og modelstudier samt laboratorieanaly-
ser til at dokumentere effekten af fodring med store mængder græs i forhold til mælkens sammensætning 
og teknologiske egenskaber, dyrenes sundhed og produktivitet, bedriftens afgrødeproduktion, økonomi 
og miljøbelastning, samt det overordnede perspektiv i relation til systemets potentiale i forhold til en for-
øget og mere afbalanceret produktion af økologiske fødevarer.  
 
AP1: Bedriften  
Samarbejdet med de to case-bedrifter er fortsat i 2019. På bedrifterne blev der udarbejdet planer for 
græsmarksudnyttelse og baseret på en let revideret udgave af 2018 registreringerne, blev der lavet regi-
streringer af køernes foderoptagelse, produktion, tilstand og sundhed og oplysninger om bedriftens mark-
drift, herunder næringsstoftildeling og udbytter i 2019. Herudover blev der på den ene bedrift iværksat in-
dividuelle vejninger af kælvekvier for om muligt at identificere årsagerne til en relativ lav ydelse i første 
laktation. På den anden bedrift blev der opsat udstyr til registrering af køernes adfærd såvel ude som un-
der afgræsning – projektet vil i 2020 udnytte det til at understøtte analysen af store mængder frisk græs. 
Der er udarbejdet en årsrapport 2018 for hver bedrift (se hjemmesiden) som giver oplysninger omkring 
bedrifterne produktion. De foreløbige opgørelser fra 2019 viser et optag af frisk græs på ca. 3000 kg tør-
stof pr ko ved en kombination af frisk græs på stald og afgræsning, samt et udbytte i græsmarken som er 
betydeligt højere end i 2018. Der blev, som supplement til projektet, sået fem forskellige græsblandinger i 
foråret 2018, sponsoreret af DSV frø, med 4 gentagelser, i alt 9 ha med det formål at se nærmere på ud-
vikling i botanisk sammensætning og dyrenes præferencer under afgræsning.  
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AP2: Fodringsforsøg  
Ved et intensivt fodringforsøg på DKC blev frisk græs sammenlignet med 
ensilage med henblik på at dokumentere effekten på foderoptagelse, ydelse og metanproduktion. Der var 
4 behandlinger, frisk græs på to udviklingstrin, tidligt (beh 1) og sent (beh 2), begge uden tilskud af kraft-
foder, beh 3 frisk græs på sent udviklingstrin med kraftfodertilskud og beh 4 græsensilage på samme ud-
viklingstrin med kraftfodertilskud. Forsøget blev gennemført med 16 køer i 4 blokke som overkrydsnings-
forsøg med 2 perioder hver á 3 uger. Metanmålingerne blev foretaget i respirationskamre. Der blev i mar-
ken registreret tilvækst og botanisk sammensætning og i stalden blev der registreret foderoptagelse, ud-
taget vom- og fæcesprøver til bestemmelse af foderets fordøjelighed, registreret æde- og drikkeadfærd 
samt daglig mælkeydelse og –sammensætning, og leveret mælkeprøver til detaljeret analyser af mælke-
sammensætning i AP3. Forsøget blev planmæssigt igangsat i uge 20 og blev afsluttet i juli 2019. Den 
planlagte styring af græsarealet med to kvaliteter af græs, 3 og 5 ugers slæt interval, fungerede fint, og 
der blev opnået de forventede forskelle i græskvalitet og køernes tørstofoptag samt mælkeydelse. De fo-
reløbige resultater fra forsøget blev præsenteret på Økologi kongressen og er på projektets hjemmeside.  
 
AP3: Mælken  
Der blev i 2019 indsamlet 5-6 tankprøver fra de to bedrifter til beskrivelse af variationen i mælkens sam-
mensætning over sæsonen. Tidspunkterne for indsamlingen blev fastlagt ud fra forventet niveau og skift i 
græsmarksfoder således at der kan beskrives en årsprofil som kan knyttes til optaget af græs og græs-
marksprodukter på besætningsniveau. Til sammenligning blev der desuden udtaget siloprøver på Thise 
fra henholdsvis økologisk og konventionel produktion. De indledende analyser af mælken fra 2018 viste 
bl.a. at fodring udelukkende med græs gav mest omega 3 fedtsyrer (n-3) efterfulgt af høj andel af græsfo-
der og at økologisk silo mælk ligger højere end konventionel. For omega 6 fedtsyrer (n-6) har fodring ude-
lukkende med græs lavest indhold mens økologisk og konventionel silomælk ligger ens og højest. Notat 
med de foreløbige resultater er på hjemmesiden. Herudover viste de foreløbige analyser af mælken fra 
fodringsforsøget (AP2) de forventede forskelle afhængig af andel og type af græsfoder på bl.a. urea og 
fedtsyreprofil. 
 
AP4: Systemet   
Baseret på data fra de to case-bedrifter (AP1) er der lavet de første beregninger omkring driftsøkonomi – 
med specielt fokus på omkostninger til græsmarksproduktionen. Resultaterne blev præsenteret på øko-
logi kongressen. Til at understøtte implementering af projektets resultater er de indledende scenariebe-
regninger på omlægning af 2-3 konkrete ejendomme med traditionel økologisk mælkeproduktion til en 
mere græsbaseret produktion iværksat. Ved projektmøde blev rammerne for det videre arbejde diskute-
ret, idet system grænser og forudsætninger er særdeles afgørende for udfaldet. Der er udviklet en proto-
type af en model til at lave analyse af græsbaseret mælkeproduktions potentiale for at understøtte en af-
balanceret økologisk udvikling, og de første beregninger er gennemført baseret på data fra sæsonen 
2018. De meget afvigende vækstforhold i 2018 betyder dog at resultaterne i sig selv ikke er interessante, 
med arbejdet med model og data har klarlagt behovet for data og de udfordringer der er i at vurdere pro-
dukteffektiviteten i et kompleks system. 
 

Note 21. GreenPork – Økologisk svinekød produceret med græs-protein 
Tilskudsmodtager: Aarhus Universitet 
Hovedformål: Forskning og forsøg 
Projektets formål: 
GreenPork vil beskrive kød- og spisekvaliteten af svinekød fra slagtesvin fodret med 0, 5, 10 og 15% 
græs-protein, og dermed anvise hvordan græs-protein kan indgå som proteinkilde til økologiske slagte-
svin med optimal kød- og spisekvalitet 
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Projektets aktiviteter: 
Aktiviteter i GreenPork: Kød og spisekvalitetsanalyser  
1. Prøveudtagning: 24 timer efter slagtning udtages to muskler (filet og yderlår) fra alle slagtesvin og kø-
det transpor-teres til Forskningscenter Foulum til bestemmelse af kød- og spisekvalitetsegenskaber.  
 
2. Kødkvalitets målinger: pH og farve måles på de to muskler, og der udtages prøver til bestemmelse af 
fedtsyreprofil i kødet, samt oxidation efter lagring i hhv. 2, 5 og 7 dage ved 4°C. Teksturen måles med 
Warner Bratz-ler Shear force efter modning ved 4°C i hhv. 2 og 7 dage.  
 
3. Spisekvalitetsanalyser: Dele af de to muskler vakuumpakkes og modnes i yderligere 6 dage ved 4°C (i 
alt 7 dage), hvorefter de anvendes til sensorisk analyse for aroma, smag og mørhed.  
Den sensoriske analyse gennemføres af trænet smagspanel på DMRI, Teknologisk Institut, Høje Tåstrup.  
 
4. Dataanalyse: Der gennemføres en statistisk analyse af effekten af forskellige mængder græs-protein i 
foderet til økologiske slagtesvin på de målte kød- og spisekvalitetsegenskaber beskrevet i aktivitet 2 og 3.  
 
5. Formidling af resultater: 
Resultaterne og konklusionerne er blevet vil blive formidlet gennem fagtidsskrifter og på internettet via 
DCA, og vil kunne præsenteres ved Dansk Økologi Kongres i efteråret 2019. Derudover forventes det, at 
resultaterne vil blive publiceret i et videnskabeligt peer reviewed tidsskrift. 
 

Note 22. Udvikling af økologiske mælkeproduktionssystemer med forlænget ko-kalv-samvær i 
mælkefodringsperioden 
Tilskudsmodtager: Aarhus Universitet 
Hovedformål: Forskning og forsøg 
Projektets formål: 
Projektets hovedformål er at udvikle mælkeproduktionssystemer, hvor kalvene går hos deres mødre i 
mælkefodringsperioden. Projektet har fire delmål, som hver refererer til en arbejdspakke.  
1) Uddrage essentiel læring gennem analyse af eksisterende malkekvægssystemer med ko-kalv-samvær 
i Tyskland og Holland.  
2) Udvikle realistiske scenarier for ko-kalv-samvær i danske besætninger gennem screening af forskellig-
artede økologiske malkekvægsbesætninger og teoretiske vurderinger.  
3) Gennemføre forsøg som fokuserer på succesfuld tilknytning mellem ko og kalv, virkning af hel-og halv-
dags ko-kalv kontakt samt metoder til senere skånsom adskillelse af ko og kalv.  
4) Udvikle strategier og pasningsrutiner, som sikrer tilknytning mellem ko og kalv, skånsom fravænning og 
velfærd for både ko og kalv gennem hele samværsperioden i forskellige malkekvægssystemer. 
 
Projektets aktiviteter: 
Projektet er opdelt i fire arbejdspakker, som hver især korresponderer med ovennævnte delmål.  
 
Arbejdspakke 1: Syntese og analyse af nuværende systemer med ko-kalv-samvær i Tyskland og Holland 
(2019-2020):  
Formålet med AP1 er at opsamle erfaringer med praktiske, produktivitetsmæssige og økonomiske konse-
kvenser af implementering af ko-kalvsamvær i en bred vifte af mælkeproduktionssystemer i bl.a. Tyskland 
og Holland. I AP1 har der været studietur til Holland og Tyskland med indsamling af data fra eksisterende 
ko-kalv-besætninger, hhv. 5 hollandske og 3 tyske besætninger. Denne første studietur er gennemført i 
samarbejde med projektet ‘GrazyDaisy’, der har betalt udgifterne for selve studieturen. Herudover er 2 
Danske systemer med ko-kalv samvær besøgt og beskrevet. Og endelig har der været en studietur til 
Skotland hvor endnu 2 gårdsystemer med ko-kalv samvær blev besøg og beskrevet.  
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AP1 skulle efter planen være afsluttet med udgangen af 2019 men der er søg og bevilliget udskydelse af 
nogle af projektets midler. Dataindsamlingen er stort set gennemført men der mangler en studietur til nor-
ske ko-kalv systemer, ligesom analysen og syntesen af disse resultater er udskudt til 2020. Beskrivel-
serne af systemerne med ko kalv bliver tilgængelig online (f.eks. via Organic Eprint) endvidere er de for-
midlet på EAAP 2019 og til Den danske Økologi Kongres 2019, samt vil blive beskrevet i paper til Forkon-
gres til IFOAM i efteråret 2020.  
 
Arbejdspakke 2: Forskellige scenarier for implementering af systemer med ko-kalv-samvær i danske øko-
logiske malkekvægsbesætninger (2020): 
Formålet med AP2 er at udvikle realistiske scenarier for ko-kalv-samvær i danske besætninger gennem 
screening af forskelligartede danske økologiske mælkeproduktionsbedrifter samt teoretiske vurderinger 
og beregninger. Denne AP påbegyndes først i 2020. 
 
Arbejdspakke 3: Forsøg med ko-kalv tilknytning, hel- og halv-dags ko-kalv kontakt og skånsom fravæn-
ning i ko-kalv systemer (2019 og 2020): 
Formålet med AP3 er at udvikle og teste metoder til  
1) at styrke tilknytning mellem ko og kalv,  
2) at holde køer og kalve sammen og  
3) at reducere stress ved fravænning.  
 
AP3 gennemføres i samarbejde med planlagte aktiviteter i projektet ‘GrazyDaisy’.  
I AP3 blev der i foråret 2019 gennemført et forsøg med det formål at udvikle metoder til at facilitere isolati-
onssøgning hos kælvende køer på græs. Denne aktivitet blev gennemført i samarbejde med projektet 
‘GrazyDaisy’ på gården Sommerbjerg ved Ejstrupholm. Der blev etableret to forsøgsfolde på ca. 75 x 150 
m. I den ene fold var placeret 12 afskærmninger (kælveskjul), jævnt fordelt i folden, mens den anden fold 
var uden kælveskjul. Der er ensartet adgang til foder, vand og skygge i begge folde. Forsøget blev igang-
sat 17 juni. Hver anden tirsdag blev der indsat 14 køer i fold med kælveskjul og hver anden tirsdag indsat 
14 køer i fold uden kælveskjul. Forsøgskøerne er mindst 6 dage fra forventet kælvning, men så tæt på 6 
dage fra forventet kælvning som muligt. Køerne udgår af forsøget efterhånden som de kælver, og køer 
der ikke kælver indenfor 14 dage udgår af forsøget. Hver fold dækkes af 8 videokameraer, der tillader re-
gistrering af detaljeret data for hvor koen kælver, samt placering, positur og adfærd fra 3 timer før kælv-
ning, indtil 3 timer efter kælvning omfattende maternel adfærd og forstyrrelser fra andre køer. Kalvens 
placering, positur og adfærd registreres 3 timer efter kælvning. 82 køer kælvede i forsøget og det var mu-
ligt at registrere adfærd via for 72 køer (36 med skjul og 36 uden skjul). Disse video er nu indsamlet og 
under editering. Der søges efter en vært for næste sæson, hvor tilknytning og skånsom fravænning skal 
undersøges  
 
Arbejdspakke 4: Analyse og udvikling af strategier og pasningsrutiner under forskellige danske produkti-
onsforhold (2019 og 2020):  
Formålet med AP4 at udvikle vejledninger til valg af ko-kalv-systemer, samt konkrete pasningsanvisninger 
på et velundersøgt grundlag I AP4 blev der i 2019 indsamlet materiale, dels baseret på interviews i Hol-
land, Norge, Frankrig og Danmark, og dels litteratur, herunder rapporter fra Schweiz, Holland, Sverige og 
Tyskland om emnet. På baggrund heraf er en dansk rapport med den planlagte titel ”Strategier og mana-
gementrutiner, som sikrer tilknytning, blid fravænning og velfærd gennem samværsperioden i besætnin-
ger med ko-kalv-samvær”, under udarbejdelse og de første elementer af en web-baseret pasningsvejled-
ning udarbejdes med billeder, illustrationer, tekst-forklaringer og video-klip, som følger nedenstående di-
sposition:  
 
1) Indledning 
2) Ko og kalv i et naturligt forhold  
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3) Vejledninger til ko-kalv-samvær i følgende typer af systemer: a. Malkestald b. Robot c. Heltids-samvær 
d. Deltids-samvær e. På græs f. Dybstrøelse g. Sengebåse h. Jævn kælvningsfordeling i. 
Kælvningssæson  
4)  Som driftsleder skal du særligt overvåge følgende …  
5) Case-beskrivelser Herved beskrives alle faser af koens og kalvens liv gennem mælkefodringsperioden 
i forskellige systemer, og med eksempler fra case-beskrivelser.  
 
Rapporten og det første materiale til den web-baserede version blev præsenteret og debatteret ved 3 lej-
ligheder i slutningen af 2019. Råmaterialet til denne vejledning er blevet udarbejdet, men der mangler sta-
dig nogle detaljer i nogle af case-beskrivelserne fra udlandet, samt krydshenvisninger mellem case-be-
skrivelserne og de specifikke afsnit. Der indgår Rapporten og materialet blev debatteret ved 1) et aftense-
minar på Hellevad Vandmølle 25. september 2019, hvor en gruppe på 19 personer på studietur om ko-
kalv-systemer debatterede egne indtryk i forhold til de fremlagte fund i casestudierne, 2) et temamøde 
den 6. oktober i samarbejder mellem ØL og Them Mejeri med deltagelse fra bygningsrådgivere, kvæg-
rådgivere, forskere og landmænd, 3) ved den danske økologikongres den 21. november 2019 i Vingsted-
centret, hvor der var en session om ko-kalv samvær med 114 deltagere, og 3) et arbejdsseminar afholdt 
den 12. december på Forskningscenter Foulum indenfor projektgrupperne GrazyDaiSy og KALVvedKO, 
hvor de konkrete cases og planer for rapporten blev gennemgået. Dette projekt samarbejder med Gra-
zyDaisy projektet, der finansierer grundforsøget i AP3, men hvor der ikke er lønmidler til de meget vigtige 
registreringer, der gennemføres i dette projekt. Endvidere har projektpartnere i GrazyDaisy hjulpet med at 
skaffe kontakt til landmænd i Holland, der praktiserer ko-kalv-samvær (AP1). 
 

Note 23. Kortlægning af dansk økologisk mejerimælk - Danmilk 
Tilskudsmodtager: SEGES 
Hovedformål: Forskning og forsøg 
Projektets formål: 
Projektets hovedformål er at indsamle og udføre en omfattende monitorering af den indvejede økologiske 
silomælk fra et repræsentativt antal danske mejerier (15 mejerier) og deres forskellige linier over en peri-
ode på 2 år, og undersøge hvordan dens sammensætning og specifikke komponenter varierer hen over 
året. Der tages prøver månedligt.  
 
Projektets aktiviteter: 
Milepæl 2019 2020  
M1: Udvælgelse af mejerier  
M2: Indsamling af kernedata for udvalgte økologiske mejerier  
M3: Indsamling af mælkeprøver  
M4: Analyser på frisk mælk  
M5: Analyser på frossen mælk  
M6: Publicering og øvrig vidensspredning  
 
M1: Udført M2: Udført. M3: i gang M4: i gang M5: Ikke i gang endnu M6: i gang  
 
Projektet er i gang som planlagt. Der er ansat en PhD studerende fra 1. april 2019, og prøvetagninger er i 
fuld gang siden maj/juni 2019. Den største del af forårets aktiviteter i 2019 har omhandlet udarbejdelse af 
plan for prøvetagning og analyser, herunder kontakt og aftaler med mejerier, som indgår i projektet. Der 
er gennemført 8 prøvetagningsrunder fra de deltagende mejerier (pr januar 2020), og dette vil pågå over 
samlet 2 år. Vi har, sammen med mejerierne, udvalgt ca. 30 forskellige linier af mælk, dækkende geo-
grafi, produktionsformer, racer mv, og den indvejede silomælk kommer fra 15 individuelle mejerilokalite-
ter. De analyser, der laves på frisk, rå mælk laves løbende, ligesom den ved modtagelsen også bliver 
fraktioneret og udportioneret til videre analyser på frosne prøver. Som noget nyt er der indgået aftale med 
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Eurofins Milk Testing om at de måler celletal (SCC), differentieret celletal (DSCC) samt kimtal uden be-
regning, og dermed indgår i projektet. 
 
Løbende plan for analyser på frisk (fuld/skummet) mælk: 

- Indsamling af månedlige mælkeprøver fra samarbejdende mejerier oOverordnet sammensætning 
(Milkoscan) o Celletal, både SCC og DSCC (eksternt analyselaboratorium, Eurofins)  

- o Kimtal (eksternt analyselaboratorium, Eurofins)  
- o pH  
- o Ledningsevne  
- o Fedtkuglefordeling  

 
Frossen mælk: Der analyseres desuden en række parametre på frosne mælkeprøver, bl.a. er fytoøstro-
gener planlagt. Vi har haft en specialestuderende fra Kemisk Institut (Jeanette Würts, 60 ECTS) tilknyttet 
projektet i 2019, hvor hun har arbejdet med prøveforberedelse af mælk til LC-MS analyse, samt metode-
udvikling af disse komponenter. 
 
Note 24. Økologi på uddannelser 
Tilskudsmodtager: Landbrug & Fødevarer 
Hovedformål: Afsætningsfremme 
Projektets formål: 
Formålet med projektet var at øge fokus på økologi blandt elever, studerende og faglærere på landets 
fødevarerelaterede uddannelser samt skabe dialog mellem producenter og aftagere, hvilket på sigt skal 
føre til øget udvikling og afsætning af økologiske varer. 
 
Projektets aktiviteter: 
Projektets aktiviteter: 
AP1: Økologiske Food Figthers 
Gennem en tre-dages tur med teoretiske oplæg og produktionsbesøg blev 12 elever og studerende fra 
forskellige fødevarerelaterede uddannelser klædt på med viden om og indsigt i økologiens fortrin. De 12 
Økologiske Food Fighters har efterfølgende ageret ambassadører for økologien på deres skoler og lære-
pladser. Konkret er følgende aktiviteter blevet udført: - Udarbejdelse og strategisk planlægning af tre-da-
ges tur, som præsenterer de Økologiske Food Fighters for relevant viden om økologi og bæredygtighed. 
- Rekrutteringsindsats for at finde og udvælge årets 12 Økologiske Food Fighters – herunder indsats på 
Facebook.  
- Oplæg og vidensdeling om økologi fødevarerelaterede uddannelsesinstitutioner.  
- Planlægning, afvikling og evaluering af Økologisk Food Fighter-forløb, som præsenterede teoretiske og 
praktiske elementer af økologien og introducerede til formidlingsdisciplinen  
 
AP2: Brush-up dag 
 I december blev der samlet 20 tidligere, Økologiske Food Fighters. Disse er nu færdiguddannede og be-
sidder forskellige jobs i fødevarebranchen – fra slagterjob med kundebetjening til medarbejder i køkkener 
med indkøbsansvar. På Brush-up-dagen blev de tidligere, Økologiske Food Fighters opdateret med viden 
om den økologiske produktion og forbrugerindsigter ift. økologisk forbrug. De fik også mulighed for at 
dyrke hinandens tværfaglighed, hvilket gav grobund for samarbejder på tværs. Konkret er følgende aktivi-
teter blevet udført: - Rekrutteringsindsats, som førte til 22 tilmeldinger (2 meldte afbud på dagen pga. syg-
dom) - Planlægning, afvikling og evaluering af brush-up dag - Samling af 
20 tidligere, Økologiske Food Fighters, som bliver opdateret med viden om økologi og trends, som de ak-
tivt kan bruge og videreformidle i deres professionelle virke.  
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AP3: Fra Greb til Gaffel  
40 kokke- og landbrugselever deltog i øko-praktik i hhv. et økologisk køkken og et økologisk landbrug. 
Her fik de indsigt i hele råvarernes rejse fra jord til bord, samt hvilke udfordringer og muligheder der er ift. 
at samarbejde på tværs af værdikæden.  
 
Konkret er følgende aktiviteter blevet udført:  
- Rekruttering af kokkeelever, landbrugselever og landbrugs- og køkkenværter  
- Planlægning, afvikling og evaluering af faglig introdag på Dalum Landbrugsskole.  
- Planlægning, afvikling og evaluering af øko-praktik i samarbejde med de deltagende skoler (Hotel- og 
restaurantskolen, Dalum Landbrugsskole, Asmildkloster Landbrugsskole og Bygholm Landbrugsskole)  
- Genoptryk af undervisningsmaterialer  
- Strategisk indsats overfor skolerne, som har ført til at de i højere grad tager ejerskab for projektet.  
- Fælles presseindsats med de deltagende skoler 
 

Note 25. Økoboost til fremtidens landmænd 
Tilskudsmodtager: Landbrug & Fødevarer 
Hovedformål: Uddannelse 
Projektet blev ikke gennemført i 2019. 
 

Note 26. Økologi for de mindste – til grundskolens 1-3. Klasse 
Tilskudsmodtager: Landbrug & Fødevarer 
Hovedformål: Uddannelse 
Projektets formål: 
Formålet med projektet er at give børn i grundskolens yngste klasser viden om, hvad det røde Ø-mærke 
betyder og hvilken produktionsform, der gemmer sig bag mærket. Ved at udnytte børns naturlige nysger-
righed over for dyr og mad får de en grundlæggende viden om økologi, som de senere kan bygge videre 
på. 
 
Projektets aktiviteter: 
Der er produceret et læremiddel som vi samlet set har kaldt Økologiens ABC, der består af følgende de-
lelementer:  
Klare og Elias ser på økologi - Fagbog til 1.- 3. klasse på 24 sider.  
Trykt Mogens Måge på eventyr i økologien - Fagbog til 1.-3. klasse på 28 sider.  
Trykt Huske-øko; Et vendespil med 2x30 brikker i stofpose med påtrykt logo.  
Trykt. Materialerne er pakket i kasser med klassesæt af materialer.  
 
Note 27. Øget produktion af øko-ungtyre af malkekvægsrace (2) 
Tilskudsmodtager: Center for frilandsdyr 
Hovedformål: Forskning og forsøg  
Projektets formål: 
Projektets formål er at skaffe vidensgrundlag for at kunne øge produktionen af økologiske ungtyre og der-
med øge udbuddet af økologisk oksekød. Den samlede indtjening vil blive højere, hvis de økologiske ty-
rekalve forbliver økologiske. Forbrugerne vil få mere økologisk hakket oksekød og tilmed kan en effektiv 
økologisk ungtyreproduktion imødekomme ønsket om økologiske fødevarer med lavere klimabelastning 
pr kg kød. 
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Projektets aktiviteter: 
AP 1) Produktionssystemer og håndtering af ungtyre  
Der er indsamlet erfaringer vedr. hvordan produktionsformen gennemføres i praksis igennem besæt-
ningsbesøg på to bedrifter (månedlige besøg), herunder fokus på håndtering af ungtyrene, fodring, ad-
færd, holdstørrelse, arealet, arbejdstid. I projektet er det valgt at tage på kursus indenfor håndtering 
af kvæg/arbejdssikkerhed, for at få den nyeste viden med i vejledningen. Forskellige strategier i forhold til 
afgræsning/fodring og slagtetidspunkt er drøftet med landmænd (bedriftsniveau). Viden fra de to bedrifter  
er indarbejdet i bl.a. fakta-arkene. Grundlaget til økonomiberegninger samt økonomimodellen udarbejdet i  
AP 2 er lavet. Praktiske anbefalinger om fodring, produktionssystem og håndtering målrettet landmænd 
er udbredt via bl.a. artikler, video og fakta-ark beskrevet under AP 3).  
 
AP 2) Økonomi  
Der er lavet beregninger på produktionsøkonomien i en økologisk ungtyreproduktion af malkekvægsrace. 
Det er valgt at have fokus på økonomiresultater fra besætning 1, som har været en god case-besætning 
og hvor tilstrækkelige data er indsamlet i AP 1. Der er lavet en økonomi-model som er bedriftsspecifik, 
hvor landmanden selv skal indtaste egne oplysninger. Med modellen kan landmanden selv estimere, 
hvornår det er optimalt at slagte sine øko ungtyre af malkekvægsrace bl.a. afhængig af kalvens fødsels-
tidspunkt og fodringsintensitet. Data fra arbejdspakken er ligeledes blevet brugt til 10 forskellige strategier 
udregnet i projektet ”Produktion af øko-ungtyre med lav klimabelastning”, finansieret af KAF. Økonomibe-
regningerne er fremlagt bl.a. ved Kvægkongressen 2019, Økologikongressen 2019, i fakta-ark og artikler 
beskrevet i AP 3.  
 
AP 3) Formidling og implementering  
Projektets formidling er målrettet landmænd og formidlet via flere forskellige kanaler fra kongresser, artik-
ler, videoer og nyhedsbreve. På denne måde er viden kommet ud til så mange som muligt med finansie-
ren i dette projekt.  
• Note i Frilands Halvårsrapport (juni 2018).  
• Fællesmøde med SEGES ved øko ungtyre-producent med fokus på fodring, slagtestrategi og avl, no-
vember 2018, herunder notat til landmand om slagtestrategi/fodring/avl målrettet producenten (november 
2018).  
• Opslag på SEGES Økologi Facebook-side med landmands strategi til vurdering af slagtevægt. Dette er 
delt til Økokalvekampens Facebookside (december 2018).  
• Artikel med slagtestrategi/vurdering af slagtevægt på Landbrugsinfo og Landmand.dk ”Grundig vurde-
ring af ungtyrene kan give bedre afregning” (december 2018). 
• Video med slagtestrategi på SEGES.tv  
• Vurdering af slagtevægt og projektet er fremlagt ved Frilands Årsmøde (november 2018, november 
2019)  
• Artikel om slagtestrategi på øko-ungtyrebedrift i ”Økologi – Inspiration til jordbruget”: Runde ”ballontyre 
kontra bisonoksetræk” (februar 2019).  
• Artikel ”Sæsonslagtning kan optimere økonomien på øko-oksekød” (delvist finansieret af ØkoKød) i 
Økologi – Inspiration til jordbruget (november 2019)  
• Video: Praktisk hold af ungtyre (Frilandsdyr.dk)  
• Kongresmøde: ”Økologisk kød på handyr”, Kvægkongres 2019  
• Kongresmøde: ”Produktion af økologiske ungtyre”, Økologikongres 2019 samt præsentation på stand 
(bl.a. film på Ipad og uddeling af fakta-ark) 
• Afsluttende møde i projektgruppen med præsentation af ungtyrenes adfærd på de to bedrifter (novem-
ber 2019)  
• 4 fakta-ark er lavet omhandlende: 1) Fodring, 2) Produktionssystemer og strategier, 3) Håndtering og 4. 
Økonomi. Hertil et omslag, som samler denne viden. Omslaget favner også fakta-ark om klima i ungtyre-
produktionen finansieret af KAF, således alt viden samles. 
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 • Regneark med model for optimering af slagtetidspunkt, hvor landmænd på bedriftsniveau kan vælge 
slagtestrategi ud fra bedriftsspecifikke forudsætninger.  
• Nyhedsbreve: Frilands Nyhedsbrev den 16/8 2019 og nyhedsbrev første kvartal 2020. Derudover arbej-
des der på, at der udkommer nyheder via Dyrenes Beskyttelse vedr. projektresultaterne første halvår af 
2020.  
• Der arbejdes desuden på 3 artikler til Landbrugsinfo (hhv. økonomi, produktionssystemer og fodring), 
som udkommer første kvartal af 2020. Projektets hjemmeside er opdateret: https://www.frilands-
dyr.dk/2019/03/31/oeget-produktion-af-oeko-ungtyre-af-malkekvaegsrace/. 
 
Note 28. Dyrkningsvejledning for økologiske æbler og pærer 
Tilskudsmodtager: Foreningen for biodynamisk jordbrug 
Hovedformål: Rådgivning 
Projektets formål: 
Projektets formål er at gøre det lettere for frugtavlere at opnå et godt hektarudbytte i økologiske æbler og 
pærer og dermed mindske klimabelastningen pr. kg frugt. Når vejledningen bliver fulgt, vil chancen for at 
opnå et højt og stabilt udbytte af økologiske æbler og pærer øges. Dermed bliver der øget adgang til dan-
ske økologiske æbler og pærer i butikkerne, noget forbrugerne efterspørger meget. 
 
Projektets aktiviteter: 
Der er produceret en del af en skriftlig dyrkningsvejledning for økologiske æbler og pærer. Vejledningen 
består af tekst, fotos og filmklip og er skrevet i et samarbejde mellem konsulenterne Maren Korsgaard 
(Økologisk VKST) og Hanne Lindhard Pedersen (Hortiadvice). Filmklippene viser alle årets arbejdspro-
cesser i plantagen. Råfilmene er blevet optaget løbende i hele 2019 i 10 forskellige plantager. 12 af fil-
mene blev færdigredigeret i 2019, mens de resterende 21 filmklip redigeres færdig i 2020. Filmklippene 
blev optaget af begge konsulenter i 8 økologiske frugtplantager samt på forsøgsarealer på Aarhus univer-
sitet og Københavns universitet. Teksten til vejledningen bliver ligeledes færdigredigeret i 2020. 
 
Note 29. Klogere på biodynamiske principper og praksis - kurser for landmænd, medarbejdere og 
konsulenter. 
Tilskudsmodtager: Foreningen for Biodynamisk Jordbrug 
Hovedformål: Rådgivning 
Projektets formål: 
Formålet med projektets aktiviteter er at højne vidensniveauet om de biodynamiske principper og dyrk-
ningsmetoder hos nye biodynamiske landmænd og deres medarbejdere, ’omlæggere’ og interesserede 
økologiske landmænd samt konsulenter med henblik på at øge deres viden, engagement, faglige dygtig-
hed og driftsmæssige robusthed. Det er tale om kursusindhold, der ikke tilbydes andre steder i den økolo-
giske branche 
 
Projektets aktiviteter: 
Projektet er blevet udsat til at blive gennemført i 2020 pga. af projektleders sygdom. Dette er sket efter 
aftale med Fonden for økologisk landbrug. Projektleder i 2020 er Klaus Loehr-Petersen 
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2. Særlig pulje: Økologisk Eksportfremme  
 

Note 1.  BioFach – mangfoldig fællesstand med øget kommerciel fokus 
Tilskudsmodtager: Økologisk Landsforening 
Hovedformål: Afsætningsfremme 
Projektets formål 
Formålet med projektet var at etablere en dansk økologisk fællesstand på verdensstørste økologimesse, 
BioFach, for derigennem at styrke og videreudvikle afsætningen af økologiske fødevarer til nære såvel som 
nye eksportmarkeder. Fokus for fællesstanden var et kommercielt fokus både før, under og efter messen 
med henblik på at øge den økologiske afsætning samt inspirere og motivere de internationale beslutningsta- 
gere til at udvide deres økologiske sortiment. Fællesstanden blev etableret i samarbejde med netværket Bio 
Aus Dänemark. 
 
Projektets aktiviteter 
BioFach i Nürnberg blev afholdt i februar 2019, og messen har over 50.000 besøgende. BioFach er et vigtigt 
sted at promovere økologi og dermed fremme eksporten, såvel som det er et oplagt forum at markedsføre 
Danmark som økologination. Deltagelse på messen er desuden med til at synliggøre, at virksomheder med 
økologisk udbud er klar til at eksportere, og giver samtidig beslutningstagere fra afsætningskanalerne i hele 
verden mulighed for at få et nemt overblik over økologi på ét sted. 
 
Der blev gennemført følgende aktiviteter i projektet: 
1. Forberedelse og planlægning af den økologiske fællesstand 
2. Dialog med og invitationer til beslutningstagere hos detailkæder og grossister på eksportmarkeder 
3. Sparring med udstillere om deres forventninger til messedeltagelsen 
4. Opbygning og etablering af fællesstanden i samarbejde med standopbygger 
5. Gennemførelse, facilitering og værtskab på den danske fællesstand 
6. Øget kommercielt fokus under messen med henblik på at afsætte flere økologiske varer 
7. Presseindsats og markedsføring på sociale medier både før, under og efter messen 
8. Opfølgning og evaluering med udstillere og internationale beslutningstagere 
 
Note 2. Organic Export Academy - Øget økologisk eksportpotentiale via kompetencegivende akademi 
Tilskudsmodtager: Økologisk Landsforening 
Hovedformål: Afsætningsfremme 
Projektets formål 
Formålet med projektet er at understøtte, videreudvikle og styrke virksomhedernes eksportkompetencer for 
derigennem at øge afsætningen af økologiske fødevarer på eksportmarkederne. Mange virksomheder er 
stadig på et tidligt stadie i deres eksportarbejde og søger derfor fortsat viden, værktøjer, erfaring og inspira- 
tion. 
 
Projektets aktiviteter 
Der er gennemført følgende aktiviteter i projektperioden: 
1. Planlægning af program med seminarer og inspirationsture 
2. Formidling af program for seminarer og inspirationsture og indhold til virksomheder med økologisk sorti-
ment via nyhedsbreve, annoncer og website 
3. Detaljeret planlægning samt afholdelse af de enkelte seminarer og inspirationsture 
4. Opfølgning, evaluering og udsendelse af materiale fra seminarer 
 
Følgende fire seminarmoduler (i alt 8 halvdagsseminarer og 2 inspirationsture) blev udbudt under projektet: 
1. Øget markedskendskab - økologisk eksport til oplagte nære eksportmarkeder samt nye udvalgte eksport-
markeder. 
2. Eksportløft ift. varetagelse af dialog med økologiske eksportkunder på messer eller til kundemøder 
3. Øget kendskab til trends og konceptudvikling for økologiske fødevarer på eksportmarkeder 
4. Inspirationsture til markeder, der kan være med til at øge trends- og innovationsniveauet og derved ek-
sporten af økologiske fødevarer 
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1. Øget markedskendskab - økologisk eksport til oplagte nære eksportmarkeder samt nye udvalgte eksport-
markeder (4 halvdagsseminarer) 
• Seminar om Private Label, oplæg ved Markus Krick, BioZentrale 
• Seminar om Amazon, oplæg ved Yara Molthan, E-Tribes og Jens Madsen, Davafoods 
• Seminar om bæredygtighed/Tyskland ved Tanja Asmussen, Ambassaden i Berlin 
• Seminar om Polen – nye eksportmarkeder ved Nanna Navntoft og Pernille Bundgård, Organic Denmark 
2. Eksportløft ift. varetagelse af dialog med økologiske eksportkunder på messer eller til kundemøder (2 
halvdagsseminarer) 
• Oplæg om eksportløft via private label messe ved Organic Denmark 
• Oplæg om international messe forberedelse ved Organic Denmark 
3. Øget kendskab til trends og konceptudvikling for økologiske fødevarer på eksportmarkeder (2 halv- dags-
seminarer) 
• Seminar om online salg og sociale medier ved OTW 
• Seminar om fremtidens fødevarer trends og markedstendenser ved Flemming Birch 
4. Inspirationsture til markeder, der kan være med til at øge trends- og innovationsniveauet og derved ek-
sporten af økologiske fødevarer 
• Inspirationstur til Amsterdam 
• Inspirationstur til New York 
 
Note 3. Fælles eksportfremstød på PLMA 2019 
Tilskudsmodtager: Økologisk Landsforening 
Hovedformål: Afsætningsfremme 
Projektets formål 
Formålet med projektet var at etablere en 100% økologisk fællestand på PLMA og derigennem fremme af- 
sætningen af økologiske fødevarer til nære og nye eksportmarkeder ved bl.a. at skabe kontakt mellem udstil- 
lende virksomheder og internationale beslutningstagere. Dette skete via en målrettet indsats mod de interna- 
tionale beslutningstagere både før, under og efter messen. Erfaringer fra dette års messe såvel som tidligere 
års deltagelse viser, at Økologisk Landsforening netop spiller en vigtig rolle i at skabe kontakt mellem beslut- 
ningstagere og udstillerne. 
 
Projektets aktiviteter 
PLMA er et stærkt brand og verdensførende private label-messe med knap 15.000 besøgende i 2018. Øko- 
logisk Landsforenings deltagelse på messen i 2019 bekræftede, at PLMA er et vigtigt og aktuelt kontaktska- 
bende mødested for virksomheder og internationale beslutningstagere. De besøgende er højtrangerede ind- 
købere fra verdensførende detailkæder og grossister, og det gør PLMA til en utrolig vigtig afsætningsplat- 
form for økologiske produkter. 
 
Der blev gennemført følgende aktiviteter i projektet: 
I. Forberedelse og planlægning af en 100% økologisk fællesstand med 10 udstillere 
II. Dialog med og invitationer til internationale beslutningstagere hos detailkæder og -grossister 
III. Sparring med udstillerne om deres forventninger til messedeltagelsen 
IV. Etablering af en 100% økologisk fællestand på PLMA 2019 
V. Gennemførelse og værtskab på fællesstanden under messedagene 
VI. Øget kommercielt fokus under messen med henblik på at afsætte flere økologiske fødevarer 
VII. Presseindsats og markedsføring på sociale medier både før, under og efter messen 
VIII. Opfølgning og evaluering med udstillere og internationale beslutningstagere 
 
Note 4. Branding af verdens førende økologination 
Tilskudsmodtager: Økologisk Landsforening 
Hovedformål: Afsætningsfremme 
Projektets formål 
Projektets formål var at brande Danmark som verdens førende økologination for derigennem at øge afsæt- 
ningen af økologiske fødevarer på eksisterende og nye eksportmarkeder samt bruge formidling af now-how 
til at skabe adgang til kommercielle samarbejdspartnere hos detailkæder og grossister samt til medier og 
meningsdannere på de største eksportmarkeder. 
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Projektets aktiviteter 
Branding af ”Verdens førende økologination” omfatter en offensiv kommunikation af de resultater og erfarin- 
ger, der er opnået i Danmark i både detailhandlen, foodservice og forbrugerformidlingen samt en direkte for- 
midling af know-how til udenlandske beslutningstagere via præsentationer skræddersyet til deres interesser 
og vidensbehov. Projektet har bidraget til at øge adgangen til nye internationale beslutningstagere samt fast- 
holde samarbejdet med eksisterende kontakter og de konkrete præsentationer har bidraget til øget afsæt- 
ning af økologiske fødevarer hos virksomheder. 
 
Der blev gennemført følgende aktiviteter i projektet: 
• Præcisering af markeder og specifikke aktører som fokus for brandingfremstød 
• Planlægning og udarbejdelse af præsentationer til udvalgte eksportmarkeder og til udvalgte nøgleaktører 
• Udarbejdelse af markedsføringsmateriale for ”Verdens førende økologination” 
• Formidling af præsentationer tilpasset udvalgte eksportmarkeder for udvalgte målgrupper 
• PR-indsats og kommunikation via sociale medier 
 
Der er ligeledes givet anvisninger på, hvorledes økologi effektivt kan anvendes til at understøtte de forskel- 
lige målsætninger, der er blandt både kommercielle aktører og hos myndigheder. 
 
Note 5. BioFach – forprojekt til 2020 
Tilskudsmodtager: Økologisk Landsforening 
Hovedformål: Afsætningsfremme 
Projektets formål 
Formålet med dette projekt var at gennemføre et effektivt, retvisende og grundigt forarbejde for fællesstan-
den på BioFach i 2020 for således at opnå en succesfuld gennemførelse af messen for udstillerne.  
 
Projektets aktiviteter 
Der blev gennemført følgende aktiviteter i projektet: 
• Dialog og forhandling med BioFach-ledelsen i Nürnberg om standareal, placering m.m. I BioFach 2020 flyt-
ter den danske fællesstand ind i en ny hal, som forventelig vil være en opkvalificering af placeringen. 
• Udarbejdelse og udsendelse af invitation til fællesstanden på BioFach 2020 til virksomheder med økologisk 
produktion 
• Koordinering af tilmeldinger, indsamling af De Minimis og forventningsafklaring med udstillerne 
• Forberedelse af kommercielle tiltag målrettet internationale beslutningstagere 
• Forhandling og samarbejde med standopbygger om standudstyr, indretning, plantegning, kontrakter m.m. 
 
Note 6. Deltagelse og markedsføring af økologiske fødevarer på ANUGA 2019 i Köln 
Tilskudsmodtager: Landbrug & Fødevarer 
Hovedformål: Afsætningsfremme 
Projektets formål 
Projektets formål var at udvikle og fastholde eksporten af økologiske fødevarer til en række nøglemarkeder 
gennem deltagelse med fællesstand for økologiske fødevareeksportører på verdens største fødevareudstil- 
ling ANUGA i Køln. Deltagelse på fællesstand skabte mulighed for adgang til det største marked i Europa for 
økologi samt til en række andre nøglemarkeder. 
 
Projektets aktiviteter 
Projektet var fokuseret omkring én hovedaktivitet, deltagelse på ANUGA 2019, som er verdens største føde- 
varemesse og et vigtigt samlingspunkt for hele industrien. Den fælles økologiske stand dannede rammer for 
en indsats, hvor deltagerne fik et optimalt set-up for at (gen)møde relevante indkøbere og samarbejdspart- 
nere. Standen var et vigtigt udstillingsvindue for de økologiske producenter, og fungerede som fælles plat- 
form for en samlet økologisk indsats. 
 
I den økologiske hal har Landbrug & Fødevarer i en række år været synlige med en fælles økologisk stand 
og gennem tiden opbygget en solid ekspertise i deltagelse med økologiske virksomheder på messen. De be- 
søgende kendte derfor fællesstanden, der med sit åbne og indbydende design var samlingspunkt for dialog 
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om økologisk produktion. Standen var således et vigtigt udstillingsvindue for de økologiske producenter, og 
fungerede som fælles platform for en samlet økologisk indsats. 
 
Forud for selve messen afholdtes et udstillermøde, hvor gruppen foruden de praktiske detaljer og informatio- 
ner om set-up’et, blev præsenteret for muligheder på markedet. Her havde virksomhederne også mulighed 
for at møde to øko-grossister, der præsenterede deres forretningsstrategi og mødte virksomhederne til 1:1 
møder. Udstillergruppen var således særdeles godt forberedt til at deltage på messen. 
 
Note 7. BioFach Shanghai 2019 – deltagelse på fødevaremesse og markedsføring af økologiske føde-
varer 
Tilskudsmodtager: Landbrug & Fødevarer 
Hovedformål: Afsætningsfremme 
Projektets formål 
Projektets formål var at støtte økologieksporten til Kina gennem tilstedeværelse på Kinas vigtigste messe for 
økologiske fødevarer, BIOFACH CHINA. Formålet var at uddanne de besøgende i økologiens kvaliteter for 
således at højne interessen for de økologiske fødevarer gennem information om økologiens produktionsme- 
toder og kvaliteter. 
 
Projektets aktiviteter 
Den primære aktivitet var deltagelse på den økologiske fødevaremesse BIOFACH CHINA i Shanghai fra d. 
15. – 17. maj 2019. Den økologiske fællesstand var placeret meget centralt ved indgangen til hallen. Stan-
den var opbygget i et åbent moderne standdesign og indbød de forbipasserende til dialog om kvaliteter, krav 
og principper i den økologiske produktion. Der blev til de besøgende på standen uddelt kinesisk markedsfø-
ringsmateriale om økologi. De enkelte virksomheder præsenterede de besøgende, som var indkøbere, myn-
digheder og certifi- ceringsbureauer osv. for deres produkter. 
 
Fællesstanden var centralt placeret og adskilte sig fra de øvrige på messen med sit åbne, nordiske design, 
der tiltrak messens gæster. Standen modtog også anerkendelsen som ’Best Pavilion’ og flere af virksomhe- 
der tog del i den organiserede ’messe-tour’, hvor de var en del af turen og dermed tiltrak yderligere gæster. 
 
For at forberede virksomhederne optimalt, blev dialogen med relevante aktører startet forud for messen. En 
reception og networking event var arrangeret i samarbejde med Generalkonsulatet i Shanghai. Formålet 
med eventen var at give virksomhederne mulighed for at møde/genmøde kinesiske aktører fra det kinesiske 
marked. 
 
Note 8. Food service indsats på nærmarkeder – Sverige og Tyskland  
Tilskudsmodtager: Landbrug & Fødevarer 
Hovedformål: Afsætningsfremme 
Projektets formål 
Projektets formål var at støtte producenterne i deres afsætning af økologiske varer til Tyskland. Dette gjor- 
des ved at skabe afsætningsaktiviteter rettet mod foodservicesektoren på markedet. Gennem seminarer, 
produktpræsentationer og møder fik eksportører af økologiske fødevarer kontakt til grossister, cateringsel- 
skaber og storkøkkener/restauranter på begge markeder. Gennem præsentationer af omlægningscases fra 
Danmark og Tyskland skabtes opmærksomhed omkring leverandørerne af økologiske fødevarer. 
 
Projektets aktiviteter 
Økologi i tysk foodservice er i vækst og det handler om, at være med når det virkelig går løs – og tyskerne 
ikke selv kan levere i de efterspurgte mængder. ”Indtil videre findes der ikke mange økologiske produkter i 
tysk foodservice. Men jeg har arbejdet mere end 20 år med tysk foodservice og jeg kan spore en stor inte-
resse for økologiske varer. I løbet af de næste 5 år vil tyske grossister efterspørge mange økologiske varer. 
Derfor er det vigtig at man holder sig orienteret.” Danish Biorganic.  
 
Projektet bestod af tre hovedaktiviteter: (1) fremstød ifm. GV Praxis Trendtage, (2) tyske økoaktører til Dan- 
mark og (3) virksomhedsfremstød i Berlin. 
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(1) Første fremstød blev afholdt ifm. GV Praxis’ årlige Trendtage. GV Praxis er Tysklands førende foodser- 
vice magasin og når ud til alle væsentlige aktører i branchen. ”GV-Praxis er det vigtigste fagblad indenfor 
tysk foodservice. Alle beslutningstager i tysk foodservice læser det. Derfor er det også et meget dyrt blad (...) 
Derfor er det rigtig flot at vi sammen med L&F er præsenteret på 1/1 side.” Danish Biorganic om synlighed i 
GV Praxis.  
 
Udover synlighed på konferencen samt annoncering og faglige artikler om dansk økologi og den danske mo- 
del, blev dette yderligere forstærket af dansk oplæg på konferenceprogrammet samt networking og produkt- 
præsentation i pauserne. Deltagere på konferencen var absolutte nøgleaktører indenfor den tyske foodser- 
vice industri, så de danske deltagere vil også fremadrettet kunne bruge konferencen som referencepunkt i 
fremtidige aktiviteter på markedet. 
 
(2) I september kom en gruppe tyske foodserviceaktører med interesse for økologi til København. Gruppen 
bestod af grossister, cateringfirmaer, storkøkkener (både offentlige og private), journalister, myndigheder, 
der på hver deres måde arbejder med økologi i storkøkkener. Gennem et to-dages intensivt program kom de 
rundt om alle vinkler på økologi i foodservicesektoren og blev præsenteret for konkrete cases, det forudgå- 
ende arbejde med branchens aktører, politiske prioriteringer på området, og danske økologiske virksomhe- 
der samarbejde med grossister og køkkener. Den samlede vurdering af udbytte for markedsbesøget var 4,7 
ud af 5. 
 
(3) Fødevarefremstødet i Berlin var bygget op omkring dialog i hele kæden, fra fødevareproducent, til gros- 
sist og cateringselskab og helt ud til de enkelte storkøkkener. Ved at samle branchen forkortedes processen 
væsentligt og konkrete aftaler blev indgået. Et intensivt program muliggjorde en række indkøbermøder, hvor 
virksomhederne kunne præsentere produkter og forventningsafstemme. 
 
Note 9. Dansk-kinesisk samarbejde om lettere markedsadgang og fordoblet øko-eksport 
Tilskudsmodtager: Landbrug & Fødevarer 
Hovedformål: Afsætningsfremme 
Projektets formål 
Projektet skal medvirke til at øge den økologiske eksport til i alt 800 mio. kr. til Kina i 2020. Det skal opnås 
via et forstærket samarbejde med de kinesiske myndigheder for at fuldende processen mod en lettere mar- 
kedsadgang til gavn for nuværende og nye eksportører. Derudover skal generel økologibranding og vidende- 
ling overfor myndigheder, meningsdannere og indkøbere om kontrol og certificering, fødevaresikkerhed, 
markedstrends/udvikling være med til at nå målet om den øgede økologieksport. 
 
Projektets aktiviteter 
1. Afholdelse af seminar for myndighederne, i Beijing/Kina 
Der har i foråret og forsommeren været afholdt flere skypemøder med det kinesiske landbrugsministerie og 
kontrolmyndigheder (SAMR/CNCA/CAIQ) om diverse uafklarede regler og kontrolforhold, som optakt til at 
danske kontrolmyndigheder skal kunne foretage økologikontrollen på vegne af de kinesiske kontrolmyndig-
heder. Møderne er gået så godt, at Fødevareminister Mogens Jensen efter et møde med sin kinesiske kol-
lega den 10. september udtalte, at "han forventer at der snart falder en aftale på plads, så Danmark lettere 
kan eksportere økologi til Kina" (pressemeddelelse fra Miljø- og Fødevareministeriet d. 10. sep. 2019). 
Ovennævnte opfattelse havde projektleder ligeledes på dette tidspunkt, da vores møder med de kinesiske 
myndigheder som nævnt var gået godt. 
 
Desværre kommer det primo oktober ud i offentligheden - og også i Kina - at der er fundet væsentlige over-
trædelser af økologireglerne hos en kinesiskejet virksomhed i Danmark, som primært eksporterer mælkepul-
ver til Kina (bl.a. FødevareWatch d. 15. oktober 2019). Efterfølgende blev kom munikationen med de kinesi-
ske myndigheder noget "tungere", og bl.a. bliver en planlagt besøg fra de kinesiske kontrolmyndigheder over 
flere omgang udskudt til senere. Et ligeledes omtalt seminar om økologi i Danmark og Kina - dvs. denne ar-
bejdspakke - bliver ligeledes udskudt til senere uden nærmere fastsat tidspunkt. Det betyder, at selv om der 
er lavet forberedelse til afholdelse af selve seminaret, så er det ikke blevet afholdt. Hensigten var, at semina-
ret skulle afholdes i Beijing/Kina, og de i projektet afsatte 'øvrige projektudgifter' til mødeafholdelse, flybillet-
ter samt ophold i Kina er der- for ikke blevet anvendt. 
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2. Kinesiske "feltstudier" i Danmark 
En delegation fra de kinesiske kontrolmyndigheder besøgte Danmark d. 27. juni 2019, og i forbin- delse her-
med blev der afholdt møde om økologikontrol i både Kina og Danmark - samt netværket. Da delegationen 
skulle videre til andre europæiske lande, og da flere fra delegationen tidligere har besøgt dansk økologiske 
bedrifter, var det ikke aktuelt at besøge øko-landbrug i denne omgang. 
 
3. Branding af økologiske fødevarer i Kina overfor indkøbere og blogqere/meningsdannere 
I forbindelse med BioFach China i Shanghai d. 15-17. maj 2019 blev der givet oplæg om økologi på 'the Da-
nish Way' samt om økologiske fødevarer og hvorfor danske forbrugere køber mest økologi i Verden. Der 
blev ligeledes netværket med kinesiske blogger/meningsdannere og i den forbindelse ligeledes givet inter-
views til journalister. 
 
Den 28. nov. 2019 deltog projektleder sammen med den danske ambassade i Beijing i 'China Inter- national 
Organic Food Expo' i Zhengzhou, hvor der ligeledes blev holdt oplæg om økologi og økolo- giske fødevarer. 
Her blev der ligeledes netværket og holdt møde med kinesiske myndigheder. Selv om der er langt til Zhengz-
hou for et endagsmøde - hvilket blev bemærket - blev det prioriteret højt efter et efterår med udfordringer, 
som nævnt under pkt. 1. Det var vigtigt at vise, at vi fra dansk side værdsætter samarbejdet med Kina. Dette 
var formentlig medvirkende til, at der efterfølgende er aftalt besøg i februar 2020. 
 
Som det fremgår af ovennævnte, så har der i efteråret 2019 været udfordringer med fremskridt mod målet 
om en lettere markedsadgang og forstærket samarbejde. Det skyldes desværre forhold, som dette projekt 
ikke har indflydelse på. Men heldigvis er der nu igen velvilje fra kinesisk side til at komme videre i samarbej- 
det. Det er således aftalt, at de kinesiske myndigheder (CAIQ) kommer på besøg i Danmark ifb. med deres 
besøg på BioFach Niirnberg, februar 2020. Det er samtidig besluttet at der afholdes et dansk-kinesisk økolo- 
giseminar i forbindelse med økologimessen BioFach i Shanghai i maj 2020. Der er ligeledes udarbejdet ud- 
kast til en ny samarbejdsaftale mellem Danmark og Kina på økologiområdet, hvori lettere markedsadgang 
indgår. Planen er, at samarbejdsaftalen skal underskrives i løbet af foråret 2020. 
 
Note 10. Fremstød i Italien for økologiske fødevarer 
Tilskudsmodtager: Landbrug & Fødevarer 
Hovedformål: Afsætningsfremme 
Projektets formål 
Projektet havde til formål at øge eksporten af økologiske fødevarer til det italienske marked. Først og frem- 
mest skulle potentielle eksportører informeres om markedsmuligheder og dernæst præsenteres for markedet 
og de muligheder, der findes i de forskellige varekategorier og endeligt skulle eksportørerne introduceres og 
præsenteres for indkøberne i de italienske dagligvarekæder 
 
Projektets aktiviteter 
Projektets aktiviteter bestod af følgende arbejdspakker: 
 
Præsentation af markedet for potentielle eksportører Forberedelse og planlægning af fremstødet Gennemfø-
relse af fremstødet. Opfølgning på fremstød og gennemførelse af promotion periode i supermarkedskæden 
 
Kun en del af forberedelserne har kunne gennemføres i 2019. Således har der i samarbejde med VisitDen- 
mark og ambassaden i Rom kunne gennemføres møder med indkøbskontoret hos økologikæden Naturarsi, 
indkøbere hos detailkæden Esselunga og en event med introduktion af dansk økologi til det italienske mar- 
ked i Milano overfor presse. 
 
Det har p.g.a. kædernes planer ikke været muligt at gennemføre et egentligt markedsfremstød, men der fø- 
res nu en konstruktiv dialog om inspiration til udvikling af det økologiske marked. Det vurderes at det i 2020 
vil være muligt at gennemføre konkrete aktiviteter med virksomhedsdeltagelse De kategorier der er mest po-
tentielle for eksport udvælges og dialog indgås med eksportørerne. Der udarbejdes en foreløbig præsenta-
tion af markedet for potentielle eksportører Der søges derfor om projektforlængelse for dette projekt. 
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Note 11. Food service indsats på nærmarkeder – Sverige og Tyskland  
Tilskudsmodtager: Landbrug & Fødevarer 
Hovedformål: Afsætningsfremme 
Projektet blev ikke gennemført.  
 
Note 12. Dansk Økologisk Fællesstand på Internationale Grüne Woche 2019 i Berlin 
Tilskudsmodtager: Organic by Nørskov/NewNordica 
Hovedformål: Afsætningsfremme 
Internationale Grüne Woche (IGW) er verdens største fødevaremesse. IGW er et mix mellem B2B og B2C..  
Projektets formål 
Formålet var at etablere og gennemføre en økologisk fællesstand på den danske National Pavillon på Inter-
nationale Grüne Woche (IGW) 2019 i Berlin. Standarealet var sat til 200 kvm med 25 deltagende virksomhe-
der. 
 
Projektets aktiviteter 
Projektet bestod af 3 arbejdspakker: 
1. Forberedelse til messen.  
Der er afholdt individuelle forberedelsesmøder med de deltagende virksomheder. Møderne bestod af fysiske 
og telefoniske møder, da perioden fra projektstart til messens start d. 18. januar 2019. Virksomhederne fik 
introduktion til IGW samt den danske økologiske fællesstand. De fik mulighed for at komme med input til fæl-
lesstanden, særligt i tilknytning til deres eget område og de tilknyttede omgivelser. 
 
2. Messegennemførelse af fællesstanden 
Der blev gennemført en dansk økologisk fællesstand på den danske National Pavillon. Det økologiske areal 
udgjorde i alt 200 kvm. Fællesstanden indeholdt præsentationsområde, lager og fælles areal (køkken, vask, 
kølelager m.m.) Standen var placeret i hal 8.2 sammen med de nordiske og baltiske lande. 
 
3. Opsamling. 
Efter messen har vi været i kontakt med udstillerne. Dette primært for at minde dem om at samle op på de 
kontakter de har fået, desuden for at formidle de kontakte vi centralt har opsamlet. Dette er primært foregået 
telefonisk, men også i form af fysiske møder. 
 
Note 13. Økologisk fællesstand på ANUGA 2019 
Tilskudsmodtager: Food from Denmark 
Hovedformål: Afsætningsfremme 
Projektets formål 
Projektets formål har været at skabe rammerne for en fortsat vækst af dansk økologisk fødevareeksport med 
særligt fokus på de økologiske industriproduktioner, som har økologi som en lille niche, så man gør opmærk-
som på at økologiske produkter kan købes for en attraktiv pris.  
 
Projektets aktiviteter 
Projektets hovedaktivitet har været at arrangere en dansk økologisk fællesstand på verdens største fødeva-
remesse – ANUGA, og den økologiske fællesstand var fysisk placeret ved siden af en anden dansk fælles-
stand, så der var samlet en stor gruppe af danske virksomheder et sted, hvor virksomhederne kunne udnytte 
den positive synergi der er forbundet med at være en del af en gruppe – der blev udvekslet viden og erfarin-
ger på tværs af gruppen. Der blev udbredt viden om projektet via pressemeddelelser, via direkte mailkam-
pagner og via LinkedIn.  
 
Virksomhedsgruppen bestod af 9 virksomheder. I samarbejde med virksomhedsgruppen blev de praktiske 
messeopgaver koordineret. Virksomhederne blev også rådgivet omkring hvordan de skal forberede sig opti-
malt op til messen. Op til messen blev en række relevante internationale kontakter identificeret og inviteret til 
at besøge virksomhedsgruppen på messen. Virksomhedsgruppen blev også markedsført på LinekdIn over-
for relevante internationale kunder. Under messen udstillede virksomhederne deres produkter, og de afholdt 
kundemøder på standen.  
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Note 14. International markedsføring af dansk økologi på PLMA Amsterdam 2019 
Tilskudsmodtager: Food from Denmark 
Hovedformål: Afsætningsfremme 
Projektets formål 
Projektets formål har været at skabe omtalte og fokus omkring de danske økologiske producenter og deres 
produkter ved at udstille på verdens største private label messe i Amsterdam. På sigt skal virksomhedernes 
deltagelse i projektet resultere i øget omsætning af dansk økologi på eksportmarkederne.  
 
Projektets aktiviteter 
Projektet indeholdt følgende arbejdspakker: 
 
1.Markedsføring af projektet overfor alle danske økologiske virksomheder: 
Projektet blev markedsført overfor alle danske fødevarevirksomheder med økologisk produktion. Virksomhe-
derne blev kontaktet og de fik tilsendt projektoplæg. Virksomhederne blev også inviteret til et informations-
møde, hvor projektet blev diskuteret og forventningerne blev afstemt. Projektet aktiviteter blev fastlagt og ko-
ordineret med gruppen. Fælles markedsføringsmaterialer blev udarbejdet.  
 
2. Markedsføring overfor potentielle kunder: 
Via LinekdIn markedsførte vi virksomhedsgruppen overfor et internationalt publikum. Der blev kørt forskellige 
opslag, som præsenterede virksomhederne og deres produkter, og gjorde opmærksom på den danske øko-
logiske fællesstand. Der blev udarbejdet en virksomhedsbrochure, som blev sendt til udvalgte kontakter og 
under messen var den tilgængelig på fællesstanden og i messens presserum.  
 
3. Udstilling på messen: 
10 danske virksomheder udstillede på den danske økologiske fællesstand, som fysisk var placeret ved siden 
af den konventionelle danske fællesstand. Virksomhederne kunne udnytte de positive synergier, som var for-
bundet med at være en del af en fælles gruppe. 38 danske fødevareproducenter udstillede på den anden 
danske fællesstand, så der var tilsammen 48 danske fødevareproducenter placeret ved siden af hinanden. 
Den økologiske fællesstand havde et speciel design og skilte sig ud fra resten. Det gav god mening at være 
placeret ved siden af den konventionelle fællesstand.   
 
4.Opfølgning: 
Den tredje fase var opfølgningsfasen, hvor virksomhedsgruppen blev kontaktet for at følge op på projektet 
og de opnåede resultater og for at snakke om der var interesse for et nyt projekt i fremtiden.  
 
Note 15. Anuga 2019 Eksport af økologiske produkter rettet mod nye afsætningskanaler, hovedsage-
ligt i Tyskland 
Tilskudsmodtager: Producentsammenslutningen BAD (Bio Aus Dänemark) 
Hovedformål: Afsætningsfremme 
Projektets formål 
Formål: At styrke produktion og afsætning af danske økologiske fødevarer ved at identificere og bearbejde 
nye afsætningskanaler på eksportmarkederne og give de deltagende virksomheder indsigt i udvalgte marke- 
ders forretningskulturer samt løfte deres kompetencer i at bruge denne indsigt aktivt i mødet med kunden. 
 
Projektets aktiviteter 
AP I: Eksportseminar 
Der blev afholdt et eksportseminar på Skarø d. 19. August 2019 med deltagelse fra 17 repræsentanter fra 12 
af de i alt 21 producenter af økologiske fødevarer, som udstillede på Anuga på Bio Aus Dånemark standen. 
Første del af seminaret foregik på træskonnerten Fionia, som tog delegationen ud til Skarø, og hvor der blev 
fortalt om eksport af økologiske fødevarer i Tyskland af Malene Aaris, som har ekspertise i distribution af 
økologiske fødevarer i Tyskland. Herefter landede delegationen hos Is fra Skarø, som har et velegnet lokale 
på Skarø til afholdelse af seminarer og som viste is-produktionen frem for de deltagende virksomheder. Ma- 
rianne Danling fra firmaet People+People var hentet til Danmark fra Berlin, hvor hun bor, for at give virksom- 
hederne indsigt i tysk forretningskultur og interkulturelle kompetencer. Resten af seminaret handlede om den 
forestående messe på Anuga, hvor kravene til virksomhedernes forberedelse blev gennemgået. Seminaret 
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sluttede med, at the Brew Company demonstrerede en nyhed for kollegaerne, en te-cocktail, som skulle 
være årets nyhed på Anuga og lokke flere kunder til standen. 
 
AP li: Deltagelse på dansk fællesstand på Anuga 2019 
Anuga-messen er verdens største fødevaremesse og et centralt mødested for alle aktører inden for fødeva- 
rebranchen. Den fandt sted i Koln d. 5-9 oktober 2019. Bio Aus Dånemark havde booket 200 m2 i hal 5, som 
er Anuga Organic hallen, ved siden af Bio Sonderschau, som er hallens store trækplaster, et stort supermar-
ked, hvor man har samlet økologiske produkter fra alle de udstillende virksomheder på Anuga, for at give 
gæsterne en fornemmelse af, hvor dybt og bredt sortimentet er.  
 
AP III: Kundebesøg i Danmark 
Tre repræsentanter fra japanske kunder blev inviteret til Danmark i perioden 14-24 september og vist rundt i 
Danmark og præsenteret for økologiske fødevareproducenter, der tog dem rundt og inviterede dem til mid- 
dag og forskellige arrangementer, blandt andet en dansk-japansk festival i Nordjylland og Frederiks Bastion i 
København. De japanske kunder har kontakter ud i helsekosten, kødbranchen og high-end supermarkeder 
og to af dem har arbejdet med stor succes for danske økologiske producenter på Foodex i Tokyo, som er en 
fødevaremesse, der finder sted hvert år. Efterfølgende har de japanske kunder henvendt sig for at hjælpe de 
danske økologiske fødevareproducenter, som i 2020 skal mødes med kunder på det japanske marked, 
blandt andet ved deltagelse på Foodex i Tokyo. Det er en stor gevinst for disse virksomheder at være sikker 
på at mødes med kunder forud for deltagelsen. 
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3. Særlig pulje: National Afsætningsfremme 
 
Note 1. Det Økologiske Spisemærke – 10 års jubilæum 
Tilskudsmodtager: Økologisk Landsforening 
Hovedformål: Afsætningsfremme 
Projektets formål 
Formålet er at skabe nye vækst- og markedsmuligheder for landbruget og fødevarevirksomheder gennem en 
styrkelse af Det Økologiske Spisemærke. 
 
Projektets aktiviteter 
Indsats 1: Hotline, taskforce og udvikling af best practice målrettet hoteller, restauranter og cafeer Hotline 
med rådgivning og vejledning om økologisk omlægning og spørgsmål omkring ansøgning af Det Økologiske 
Spisemærke er gennemført med succes - gennemsnitlig 5-6 henvendelser om ugen hele året igennem. 
 
Projektet har understøttet eksisterende netværksgrupper over hele landet med samlet 14 møder over året. 
Her har økologi og Det Økologiske Spisemærke spillet en central rolle. 
 
Indsats 2: Udvikling af argumenter og indsigter omkring Det Økologiske Spisemærke målrettet hotel, restau-
rant og café 
På baggrund af samtaler og sparring med hver af de omlagte steder (indsats 1) er der blevet udarbejdet en 
ny folder, der henvender sig til gæsterne. Folderen er trykt i 6.000 eksemplarer og fordelt mellem restauran-
terne til brug for deres kommunikation til gæsterne omkring Det Økologiske Spisemærke, folderen er også 
tilgængelig online både på oekologisk-spisemaerke.dk og okologi.dk. 
 
Indsigter fra ovenstående omlægninger er lagt til grund for nye argumenter overfor branchen og præsenteret 
ved HORESTAS årsdag den 14. november samt ved temamødet for Det Økologiske Spisemærke den 4. de-
cember. Argumenterne er ligeledes tilgængelige online. Til inspiration for den øvrige branche er der udarbej-
det best practice beskrivelser, der fortæller om stedernes økologiske ”rejse”, dette til inspiration for andre til 
at gå i gang med omlægning. Disse cases er offentliggjort på okologi.dk. Sinaturs rejse blev formidlet på 
Bornholms Folkemøde med 100 inviterede gæster. Der er blevet indkøbt statuetter med Det Økologiske Spi-
semærke til uddeling på udvalgte steder, dette for at gøre mærket eksklusivt og synligt overfor kunderne. 
 
Undervejs er barrierer i forhold til hvordan Spisemærket kan rumme forskellige forretningsmodeller blevet 
identificeret. Således er der indledt samarbejde med Fødevarestyrelsen om beskrivelse af Best Practice, ift. 
lovgivningen, så det bliver nemmere fremadrettet for cafeer og restauranter at søge det Økologiske Spise- 
mærke. 
 
Indsats 3: Kampagne for Det Økologiske Spisemærke i kantiner 
Der er blevet gennemført 20 informations- og smagsdemonstrationer, med fokus på Det Økologiske Spise- 
mærke og dets 10års jubilæum, dette er sket i tæt samarbejde med Fødevarestyrelsen. 
• 5 kantiner med over 200 bespisninger pr. stk. 
• 5 grossistmesser, Hørkram og Dansk Cater (AB og BC) med 2000 - 5000 besøgende. 
• 2 på Madens Folkemøde 
• 6 på Folkemødet på Bornholm 
• 1 på Netværkskonference på Lundsgaard Gods 
• 1 HORESTA årsdag 
• 2 DM i Skills for Ernæringsassistenter 
 
Indsats 4: Temamøde, fejringsevents og næste generations forståelse af Det Økologiske Spisemærke Ikke 
bevilliget 
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Note 2 Økologisk Høstmarked 2019 
Tilskudsmodtager: Økologisk Landsforening 
Hovedformål: Afsætningsfremme 
Projektets formål 
Projektets formål er at skabe Danmarks største forbrugerrettede høstevent, der formidler økologi fra jord til 
bord. Dette opnås ved, at forbrugerne inviteres ud på de økologiske gårde den første weekend i september. 
Via oplevelser, dialog, involvering og madoplevelser fik de besøgende her en større indsigt i de værdier, der 
ligger i den økologiske produktionsform. 
 
Projektets aktiviteter 
I alt besøgte 59.700 gæster en af de 84 værter, der havde valgt at invitere indenfor til Økologisk Høstmar- 
ked. 79 af værterne var økologiske gårde, og fem var virksomheder. Sidstnævnte har udfyldt De Minimis er- 
klæringer. Ud af de 84 værter var 14 nye værter.  
 
• Som en del af strategien for at tiltrække nye værter til Høstmarkedet blev der indrykket i annonce i avisen 
”Økologisk Landbrug”, ligesom der blev brugt en del tid til personlige rekruttering. Dette var medvirkende til, 
at 14 nye værter deltog. Høstmarkedet har i flere år arbejdet på at få Bornholm repræsenteret, og i 2019 lyk-
kes det, da fire værter på Bornholm deltog. For at skabe en god kontakt med de nye værter fik de besøg af 
projektlederen inden Høstmarkedet til en drøftelse af rammer samt sparring. Dette gælder dog ikke de fire 
værter på Bornholm. 
• Projektet har benyttet sig af den eksisterende hjemmeside www.høstmarked.dk. For at fremtidssikre 
sitet og for at sikre optimal brugervenlighed har det været nødvendigt at foretage funktionelle, layoutmæs-
sige og tekniske forbedringer. Alt markedsføringsmateriale har henvist til sitet, hvor danmarkskortet med de 
individuelle gårdbeskriveler har været omdrejningspunktet. Netop kortet har været den vigtigste service til 
forbrugerne, fordi de her kunne få et overblik over, hvilke gårde der var i lokalområdet, og ikke mindst hvilke 
aktiviteter gæsterne kunne forvente at møde på de enkelte gårde. 
• Som en del af markedsføringen har Høstmarkedet været på mælkekartoner fra Arla i en periode på fem 
uger op til Høstmarkedet. Det har givet mere end 1.1 mio. eksponeringer. Det skal dog siges, at projektet 
kun har finansieret udvikling af mælkepanelet. Projektet har ikke betalt for indrykning af annoncen, da Arla er 
en samarbejdspartner i projektet. Ligeledes har projektet haft et samarbejde med Friland, der har betydet, at 
der også er blevet annonceret for Høstmarkedet i ugerne op til Høstmarkedet på kødpakker i butikkerne fra 
Friland. 
• Rent grundvand var et tema på Høstmarked, hvilket betød, at flere af de materialer værterne fik tilsendt, 
handlede om vores grundvand. Miljøminister Lea Wermelin besøgte et Høstmarked på Born- holm, hvor hun 
deltog i en paneldebat. Derudover indgik Høstmarkedet et samarbejde med DANVA, hvilket betød, at 
DANVA fysisk havde formidlere ude på tre gårde samtidig med, at de postede om Høstmarkedet på deres 
sociale medier. Også foreningen Praktisk Økologi formidlede om rent grundvand på et antal gårde til Høst-
markedet. I samarbejde med projektet ”Ren Madglæde” blev der til gårdene udsendt vanddråber med et 
budskab om, hvor mange liter grundvand man er med til at spare for mødet med sprøjtegifte, hvis man, fx 
vælger en økologisk kartoffel frem for en konventionel kartoffel. ”Vanddråberne” var udstyret med en klemme 
bagpå, så det var nemt for landmanden at sætte dråber på, fx kassen med kartofler. På den måde kom bud-
skabet helt frem til købsbeslutningen. 
• Der blev udviklet og trykt en ny udgave af pixibogen til uddeling blandt de mindste på Høstmarkedet. Titlen 
var ”Pas godt på grundvand og mundvand”, og formålet var at formidle sammenhængen mellem økologi og 
rent grundvand. Også detailhandlen har været interesseret i de små pixibøger. I ugen op til Økologisk Høst-
marked blev der uddelt 10.000 stk. fordelt på alle Bilkas varehuse. Sam- men med pixibogen blev der også 
uddelt 10.000 postkort, der inviterede kunderne ud til Økologisk Høstmarked, ligesom der fysisk i butikken 
hang plakater, der inviterede til Høstmarked. Derudover uddelte de samme varehuse også i ugen efter Høst-
marked 10.000 stk. nye pixibøger blandt deres kunder. Også Føtex valgte at gøre brug af bøgerne, idet de i 
ugen op til Høstmarkedet uddelte 10.200 pixibøger i deres varehuse. Det betyder, at 30.000 familier er ble-
vet eksponeret for budskabet. 
• For at understøtte pixibogen blev der også udleveret en stor plakat om ”Rent grundvand” på gårdene 
til Høstmarkedet. Derudover fik værterne tilbudt A3 markedsføringsplakater og postkort til fordeling i 
lokalområdet. Til fordeling eller formidling på gården: et hæfte om økologi, en folder, der meget enkelt for-
midlede, hvordan dyrene lever på en økologisk gård, tatoveringer, flag, diverse træskilte med budskaber, 
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store 70 x 100 skilte, der formidlede forskellen for henholdsvis økologiske og ikke økolo- giske grise, slagte-
kyllinger, æglæggende høns og køer, navigeringsskilte til gården, hånddesinfek- tion og navneskilte. Alle nye 
værter fik udover ovenstående tilsendt en særlig velkomstpakke med flere materialer herunder, fx store vel-
komstbannere, formidlingsplakater med de økologiske værdier, idékatalog, hæfter om sikkerheden på går-
dene mv. 
• Der blev udviklet markedsføringsmaterialer til en elektronisk toolbox, som detailhandlen og andre 
interessenter kunne gøre brug af. Det resulterede i, at kæderne Lidl, Nemlig.com, Rema 1000, Bilka og Fø-
tex lavede annoncer for Høstmarkedet. Også Danmarks Naturfredning, og nogle af værterne gjorde brug af 
materialerne til annoncer. 
• Der er udført et omfattende pressearbejde, der i alt resulterede i 301 omtaler herunder lokale TV- indslag i 
TV2 Bornholm, TV2 Lorry, TV2 Fyn, TV Syd og TV Midtvest – på flere af disse kanaler var der flere indslag. 
Derudover blev Økologisk Høstmarked omtalt i flere radioindslag landet over.  
• For at øge synligheden af Økologisk Høstmarked blev der lavet opslag og stories på Økologisk Landsfor-
enings sociale medier – Facebook og Instagram. Sammenlagt er de forskellige posts nået ud til 400.815 per-
soner organisk via Facebook, Instagram og stories. Derudover har der været betalte annoncer for de delta-
gende værter. Tallet for, hvor mange personer annoncerne er nået ud til, er endnu ikke tilgængeligt. Til alle 
de sociale medier er der taget billeder og optaget små filmklip. 
• For at skabe involvering er der inddraget kokke og naturformidlere på udvalgte gårde. 
• Der blev oprettet en lukket Facebook-gruppe for værterne. Denne blev brugt til erfaringsudveksling. 
• Der blev foretaget såvel en gæste- som en værtsevaluering. 
 
Note 3 Kompetenceløft af økologiske virksomheder – specielt målrettet SMV’ere 
Tilskudsmodtager: Økologisk Landsforening 
Hovedformål: Afsætningsfremme 
Projektets formål 
Formålet med projektet er at opkvalificere små- og mellemstore økologiske fødevarevirksomheder, så de via 
uddannelse, ny viden og inspiration forbedrer deres muligheder for at blive ligeværdige samarbejdspartnere 
for detailhandlen, og deres produkter derigennem opnår en varig plads på detail- og onlinehandlens hylder. 
 
Projektets aktiviteter 
Der var i projektet to hovedindsatser: 
• Udvikling, planlægning og gennemførelse af uddannelses- og inspirationsdage 
• Formidling af resultater og erfaringer fra uddannelses- og inspirationsdage 
 
Udvikling, planlægning og gennemførelse af uddannelses- og inspirationsdage 
Den overordnede form og indhold på de enkelte uddannelsesdage blev udviklet, fastlagt og gennemført. Der 
blev indgået aftaler med indlægsholdere om indhold samt lavet aftaler om lokaleleje og forplejning. Der blev 
udarbejdet og udsendt invitationer til økologiske virksomheder via www.okologi.dk og LinkedIn. Til hver en- 
kelt uddannelsesdag og workshop blev der udarbejdet undervisnings- og præsentationsmaterialer, som både 
understøttede aktiviteterne på dagen, men også kunne bruges af deltagerne efterfølgende til at udvikle deres 
virksomhed med henblik på at øge deres salg af økologiske fødevarer. Efter hver uddannelsesdag er der 
gennemført en evaluering. 
 
Formidling af resultater og erfaringer fra uddannelses- og inspirationsdage 
Projektets viden, erfaringer og læringer er gjort bredt tilgængeligt for hele den økologiske branche via en te-
maside på www.okologi.dk, hvor programmer, arbejdsark og erfaringer fra dagene er formidlet til målgrup-
pen. Gennem hele projektet er der lavet en PR-indsats i form af pressemeddelelser, opslag på sociale me-
dier samt via nyhedsbreve for at tiltrække deltagere og formidle ny og relevant viden. 
 
Note 4 Mad til bierne 2019  
Tilskudsmodtager: Økologisk Landsforening 
Hovedformål: Afsætningsfremme 
Projektets formål 
Projektets formål var at øge afsætningen af økologiske fødevarer ved at gennemføre indsatser sammen med 
de økologiske landmænd og forbrugere. Indsatserne har til formål at oplyse forbrugerne om, at økologi er 
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vejen til at skabe bedre levevilkår for bierne og naturen. Forbrugernes valg af økologiske fødevarer kobles 
således til en fremtidig sikring af en ren natur, som er fri for pesticider og med større biodiversitet. 
 
Projektets aktiviteter 
250 økologiske landmænd modtog hver især blomsterblanding til udsåning på 1.000 m2 til gavn for biernes 
fødegrundlag. Interessen var voldsom stor, og der havde været mulighed for at udbrede projektet til langt 
flere økologiske landmænd. Landmændene modtog vejledning i forhold til etablering af blandingen sammen 
med frøene. Hver landmandsvært blev bedt om at opsætte vejrbestandigt banner i umiddelbar sammen- 
hæng med arealet med bi-blandingen, som forklarede forbipasserende, hvad der var i marken, og at den 
økologiske landmand har givet en stribe med blomster til de vilde bier, samt at man selv kan støtte en ren og 
rig natur med mere mad til bierne ved at vælge økologiske fødevarer. 
 
I forbindelse med landmændenes udsåning var der en bred presseindsats, som bl.a. resulterede i TV-klip i 
TV2 Nyhederne, TV2 Østjylland, radio DR P4 Midt & Vest og en artikel på TV2 Østjyllands hjemmeside for- 
ankret hos landmændene og med afsæt i deres store troværdighed. 
 
Projektet deltog også på Naturmødet i Hirtshals 23.-25. maj 2019, hvor økologiske landmandsværter beman- 
dede stand og fortalte om projektet og tiltagene til gavn for bierne og sammenhængen mellem vilde bier og 
økologi. Der blev holdt oplæg, ligesom børn kunne arbejde med at lave en bolig til bierne af naturmaterialer, 
som kunne supplere udsåning af bi-blandinger, så der både blev skabt føde og bolig. Det gode ved aktivite- 
ten var, at børnene med deres familier tog tingene med hjem og arbejdede videre med udsåning af frø og 
opsætning af biernes bolig, og dernæst kunne de følge det hele i månederne frem og huske på, at økologi 
understøtter de vilde bier. 
 
Projektet producerede en 4 siders artikel med billedemateriale til Praktisk Økologis magasin. Med det som 
afsæt repræsenterede Praktisk Økologi projektet og sagen på Folkemødet 2019 på Bornholm og på marke- 
der i sommermånederne. De uddelte frø og magasinet og fortalte om sammenhæng mellem vilde bier, øko- 
logi, og at valget af fødevarer i butikkerne kan understøtte bierne. 
 
Frø blev også uddelt fra Økologisk Landsforenings platform på en fælles stand med Signatur Hoteller på Fol- 
kemødet, så der var to anledninger til at komme i samtale med deltagere på Folkemødet. 
 
Aktivitet i samarbejde med dagligvarehandelen 
I samarbejde med detailhandlen (2 kæder) og 1 online-handel blev der uddelt i alt 70.000 frøpakker til forbru- 
gerne. Poserne var trykt med dels reklame for projektet, og hvor pengene til projektet kom fra, men også en 
såvejledning, en forklaring af, hvorfor det er vigtigt, og at man kan støtte en ren og rig natur med mere mad 
til bierne ved at købe økologisk. Også her kunne der have været uddelt langt flere. Interessen var overvæl- 
dende. Det gav også mange henvendelser fra forbrugere til Økologisk Landsforening med dels spørgsmål 
om, hvor der kunne skaffes frø, dels uddybende spørgsmål om de faglige dele i projektet. Tiltaget blev me- 
get eksponeret i medierne, og kæderne eksponerede det i tilbudsaviserne og i butikkerne med displays, pla- 
kater, og i Bilka blev deres maskot Ulven Billie brugt aktivt i uddelingen. Ud over de allerede nævnte oplys- 
ninger på frøposerne var der en QR-kode, som gjorde, at interesserede blev ledt ind på hjemmeside med 
yderligere oplysninger. 
 
Projektet kommunikeres både via projektets hjemmeside https://okologi.dk/landbrug/projekter/natur/blom- 
strende-oekologi-2019 men især via www.madtilbierne.dk. Der er udarbejdet artikler, pressemeddelelser og 
indslag er lavet i både TV og radio, ligesom der er arbejdet på Facebook. 
 
Note 5 De gode fortællinger om økologi og bæredygtighed 
Tilskudsmodtager: Økologisk Landsforening 
Hovedformål: Afsætningsfremme 
Projektets formål 
Formålet med projektet var at styrke det økologiske salg på kort og længere sigt ved at skabe en stærkere 
kobling mellem økologi og bæredygtighed hos forbrugere og madprofessionelle. 
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Projektets aktiviteter 
I første og andet kvartal har fokus ligget på at udarbejde budskaber om økologi og bæredygtighed og frem- 
skaffe bagvedliggende dokumentation for disse. I første halvår er der tillige produceret og klippet video om 
økologi og klima, og presseindsatsen har været centreret om formidling af budskaber om økologi og klima, 
da der netop var stor mediebevågenhed om dette tema på dette tidspunkt. Her blev økologiske fødevarer 
ofte fremstillet som et dårligt klimavalg, en af de sejlivede myter om økologi og bæredygtighed, som projektet 
har bidraget til at bearbejde. På den baggrund blev det besluttet, at formidlingen fra projektet skulle ske un- 
der overskriften ’Økologi – en del af løsningen’ og med reference til FNs bæredygtighedsmål. En gennemgå- 
ende grafik er udarbejdet hertil. 
 
Det overordnede budskab om, at økologi er et bæredygtigt valg blev formidlet bredt i ’Drop myterne om øko- 
logi’, en kronik i Politiken, hvor netværket af de grønne organisationer, Økologisk Landsforening, Danmarks 
Naturfredningsforening, Dyrenes Beskyttelse og Greenpeace trådte i fælles aktion. 
 
Med dokumentation og budskaber på plads har fokus i tredje og fjerde kvartal ligget på pressearbejde om-
kring økologi og sult (formuleret positivt i budskabet ’Mad nok til alle’) samt økologi og biodiversitet. Video-
erne herom er produceret og formidlet i denne periode på web og sociale medier. Videoer er annonceret 
bredt til mænd og kvinder på +30 år med interesse for økologi og økologisk landbrug. En samling artikler om 
projektets tre temaer er samlet i web-magasinet ’Gode fortællinger om økologi’ med temaet bæredygtighed, 
som er nytænkt mht. sammenhæng mellem grafik og budskaber med bistand fra bureauet Creative Zoo. 
 
Arbejdet med at planlægge og organisere to økologi-ture i juni 2020 for internationale fødevare- og land- 
brugsjournalister blev påbegyndt i andet kvartal og er afsluttet i fjerde kvartal hvad angår beskrivelser og pro- 
gram for to busudflugter samt et engelsksproget materiale om dansk økologi, som nu ligger klar til formidling 
til de deltagende journalister på konferencen næste år. 
 
I fjerde kvartal er de udarbejdede materialer samlet og præsenteret på web på en særlig underside 
www.okologi.dk/baeredygtighed. En toolbox med ready-to-go materialer er formidlet til økologiske virksom- 
heder og til netværket af grønne organisationer. Undervejs i dette forløb henvendte den første virksomhed 
sig med ønske om at anvende/dele materiale fra projektet. 
 
Note 6 Lokal og direkte afsætning – udnyt nye markedsmuligheder gennem viden og kompetenceløft 
Tilskudsmodtager: Økologisk Landsforening 
Hovedformål: Afsætningsfremme 
Projektets formål 
Formålet med projektet er at øge den lokale og direkte afsætning af økologiske fødevarer ved at give et kom- 
petenceløft til at skabe lokale samarbejder mellem landmænd og producenter for herigennem at styrke deres 
forudsætninger for at udnytte nye markedsmuligheder. 
 
Projektets aktiviteter 
Der var i projektet to arbejdspakker: 
 
Arbejdspakke 1 - Nye markedsmuligheder og roller kræver ny viden og værktøjer. 
Arbejdspakke 1 var et målrettet kursus- og uddannelsesforløb for økologiske landmænd og mikroproducen- 
ter, der afsætter – eller gik med planer om at afsætte - deres produkter direkte og/eller lokalt. Der blev udvik- 
let workshops, hvor der var fokus på kompetenceløft og konkrete værktøjer, som deltagerne kunne arbejde 
med direkte under og efter workshops. Emnerne var at håndtere rolleskiftet fra landmand til produktudvikler 
og sælger med særlig fokus på de rammevilkår og krav, der er til økologiske producenter fra markedet og 
kunderne. Ved deltagelse i aktiviteterne i arbejdspakke 1 fik deltagerne viden og værktøjer, der kan være 
med til at sikre en større mangfoldighed, højere kvalitet, bredere udbud og større tilgængelighed af lokale 
økologiske fødevarer – og på lang sigt en større lønsomhed for landmanden og producenten. 
 
Arbejdspakke 2 – Lokale samarbejder – udvikling af nye veje til lokal og direkte afsætning. 
I denne arbejdspakke gennemførtes netværksmøder for fire netværksgrupper, som blev dannet i slutningen 
af 2018 (bemærk oprindelig projektperiode). Netværksgruppernes deltagere ønskede at deltage i et lokalt 
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netværkssamarbejde for bedre at kunne udnytte nye markedsmuligheder. Netværksgrupperne afdækkede 
med hjælp fra facilitatoren deltagernes egne kompetencer samt afstemte forventninger til og målsætninger 
for det lokale samarbejde og direkte salg. Dette inkluderede bl.a. etablering af en samarbejdsaftale med be- 
skrivelse af kompetencer, ansvars- og arbejdsfordeling i netværkssamarbejdet – hvilke fælles muligheder og 
problemstillinger skulle fokuseres på og arbejdes med? Samtidig afklarede og identificerede grupperne med 
hjælp fra facilitatoren markedsmulighederne og kundegrundlaget for deres fremtidige samarbejde. 
 
CSA-grøntsager fra land til by: Grøntsagsproducenter arbejdede med kompetence-løft indenfor markedsfø- 
ring, erfarings- og vidensudveksling om CSA (Community Supported Agriculture), markedsføring, kundeana- 
lyser og kommunikation. 
 
Økologisk Vin til private og professionelle kunder: Vinproducenter arbejdede med kompetenceløft indenfor 
kundepræferencer, kommunikation og markedsføring af nicheprodukter. 
 
Lokale grøntsager til professionelle køkkener: Professionelle kokke og grøntsagsproducenter arbejdede med 
at øge kompetencer og nedbryde barrierer samt skabe fælles viden og forståelse mellem lokale grøntsags- 
producenter og professionelle køkkener. Der blev afdækket barrierer og fordomme og skabt fælles forståelse 
for præmisserne for en fremtidig samhandel. 
 
Muligheder og barriere for salg af økologisk kød fra mindre producenter. I dette netværk blev der ligeledes 
afdækket en række barrierer og fordomme samt skabt en fælles forståelse for muligheder for at skabe et 
større marked for lokalt økologisk kød. Det krævede deltagelse af både landmænd, slagtehuse, konsulenter, 
interesseorganisationer. 
  
Note 7 Ambassadører for økologisk grønt i foodservice 
Tilskudsmodtager: Landbrug & Fødevarer 
Hovedformål: Afsætningsfremme 
Projektets formål 
Projektet havde til formål var at skabe bånd mellem økologiske producenter af grøntsager og potentielle afta-
gere i foodservice og derved styrke de økologiske producenters afsætning. 
 
Projektets aktiviteter 
Projektets tre arbejdspakker bidrog på hver deres måde til at fremme afsætning af økologiske grøntsager. 
 
AP1: Søg og erstat 
- Landets tre største grossisthuse blev inviteret til et undervisningsforløb om økologiske grøntsager 
- Temaer: Økologi, bæredygtighed, diversitet i sorter, sæsoner, næringsstoffernes kredsløb 
- Afholdelse af et tre-dags undervisningsforløb med minimum 15 deltagere pr. dag 
 
AP2: Book en mark 
- Udvikling af konceptbeskrivelse og forventningsafstemning mellem producenter og professionelle køkke-

ner 
- Afholdelse af Book-en-mark seminar med minimum 30 deltagende repræsentanter fra producent- ledet 

og fra professionelle køkkener 
- Kobling af 3-5 producenter med 3-5 professionelle køkkener 
- Hjælp til proces og samarbejde 
- Etableringer af varige samarbejdsrelationer mellem 3-5 producenter og 3-5 professionelle køkkener 
 
AP4: Guide til økologi og grønt 
- Udvikling af guide med beskrivelse af arter og sorter 
- Udvikling af 4 flyers i postkortformat om grøntsagssorter 
- Produktion og distribution af guide og flyers til alle projektets interessenter 
- Præsentation af projektets resultater på Fødevaredagen – den store konference for producenter og de-

res kunder med 400 deltagere 
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Note 8 Økologisk ost og iscenesættelse i detail og foodservice   
Tilskudsmodtager: Landbrug & Fødevarer 
Hovedformål: Afsætningsfremme 
Projektets formål 
Projektets aktiviteter 
AP1: Strategisk indsats overfor beslutningstagere i detail og foodservice 
Der er blevet indsamlet markedsdata og analyser, som har skitseret potentialet for øget brug af økologiske 
oste i dagligvarebutikker og kantiner. Der blev udarbejdet 10 ostebud, som netop viser potentialerne. Disse 
er blevet foldet ud for detail- og kantineoperatører, som grundlag for at får dem til at deltage i projektet som 
samarbejdspartnere. Der har ligeledes været afholdt møde med flere mejerier om sortiment og muligheder. 
Som grundlag for en øget iscenesættelse, blev der udviklet et smagshjul på oste. Dette er et konkret red- 
skab, som de ansatte i dagligvarehandlen og kantinerne – samt beslutningstagere på hovedkontorerne – kan 
bruge i deres hverdag, når de skal sætte ord på ostenes smage. Ved at iscenesætte ostene gennem øget 
fokus på smage, vil kantinekunder og supermarkedskunder opleve en øget merværdi af produktet. Smags-
hjulet blev præsenteret på et work-seminar (jf. AP2) samt på Fødevaredagen, hvor både kantiner og detail-
handel deltog på sessioner om ost. 
 
AP2: Forberedelse og afvikling af work-seminarer 
Der blev afviklet et work-seminar målrettet kantiner med 22 deltagere. Seminaret bestod både af faglige op- 
læg som præsenterede økologiens fortrin, oplæg om smag, som bidrag til en øget at iscenesætte af økologi- 
ske oste i kantinen samt en praktisk del, hvor deltagerne tilberedte søde og salte retter med ost. Efterføl-
gende blev der afviklet opfølgende besøg hos tre af de deltagende kantiner. Her blev potentialet for at øge 
brugen af økologisk ost i den enkelte kantine foldet ud. Bilka i Slagelse og MENY Domus Vista har indgået 
som samarbejdspartnere ift. at øge salget af økologiske oste gennem bedre iscenesættelse. I samarbejdet 
er der blevet identificeret og præsenteret konkrete poten- tialer. Derudover er der udviklet og produceret test-
materiale til butikkerne. Ligeledes er der afholdt møde med Lidl og der har været dialog med Rema1000. 
 
Note 9 Fart på økologien i de hurtige måltider   
Tilskudsmodtager: Landbrug & Fødevarer 
Hovedformål: Afsætningsfremme 
Projektets formål  
At øge afsætningen af økologiske fødevarer til take away kæder og til attraktioner, der tilbyder hurtige målti-
der. Danskerne er vilde med take away, men hvor er økologien?  
 
Projektets aktiviteter  
Missionen var at styrke det økologiske udbud blandt take-away kæder og attraktioner – og dermed styrke de 
økologiske producenters afsætning. Det er vi lykkedes med i følgende arbejdspakker: 
 
Arbejdspakke 1 Potentialer for økologiske fødevarer i take away 
For at forstå markedet og vurdere potentialet for økologi gik vi dybden med både take-away og attraktioner 
og kortlagde markedet. Derefter gennemførte vi en repræsentativ befolkningsanalyse med 1.040 responden-
ter for at undersøge forbrugernes holdning til økologi i de hurtige måltider. 
 
Analysen gav et billede af følgende: - Hvornår der vælges hurtige måltider, - Hvorfor de vælges, - Hvilken 
rolle økologien spiller, - Hvilke typer hurtige måltider, der foretrækkes generelt, - Hvilke typer hurtige måltider 
der helst skal være økologiske, - Hvor meget forbrugerne er villige til at betale mere for økologiske varianter, 
- Hvor tilgængelige de økologiske varianter opleves 
 
Kortlægning og analyse var vigtige af to årsager: 
1) Det gav os grundlaget til at vælge de samarbejdspartnere indenfor take away og blandt attraktioner, der 
bedst kunne inspirere resten af markedet og skabe volumen i afsætning. 
2) Indsigterne fra analysen viste, at forbrugerne gerne vil økologiske hurtige måltider, og at de er villige til at 
betale mere for økologi. Og det er jo gode nyheder. Men analysen viste samtidig, at kun 2% har nemt ved at 
finde økologiske varianter. Den viden var vigtig i vores mange møder med take-away kæder og attraktioner. 
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Vi havde en god fornemmelse af at de hurtige måltider repræsenterer et stort potentiale for de økologiske 
producenter – og denne fornemmelse blev bakket op af forbrugeranalysen. 
 
Arbejdspakke 2 Sparringsforløb med take away kæder 
Arbejdspakken resulterede i at der blev indledt dialog og startet samarbejde om økologi med Jagger Fast-
food, California Kitchen, Hungry Dane, Sticks N Sushi, YOBurger, Gasoline Grill, Wagamama og Le Le. Alle 
kæderne havde duftet til økologien, men flere havde ikke taget springet endnu. Mens andre havde taget de 
første spadestik.  
 
Arbejdspakke 3: ”XX Goes organic” 
Denne arbejdspakkes indsats resulterede i et samarbejde med to af landets største attraktioner, nemlig Kø-
benhavns Zoo og Tivoli. De er begge fyrtårn for de danske (og udenlandske) attraktioner. Begge attraktioner 
sagde ja tak til at tage de økologiske råvarer til sig.  
 
Arbejdspakke 4: Kommunikationsindsats: Hvorfor er min burger ikke økologisk?  
Via en lang række kanaler satte vi fokus på emnet ”Hvor er økologien, når jeg køber take away?”. Vi allie-
rede os med mikro-influenter/meningsdannere fra fødevarebranchen og sendte dem ud for at lede efter øko-
logisk take-away. Det resulterede i en række fine post’s, som blev skabt på Økologiske Food Fighters face-
book side og delt herfra. Formålet var at påvirke forbrugerne til at efterspørge økologien i de hurtige måltider.  
I samarbejde med Tivoli sendte vi en pressemeddelelse ud som omhandlede både det faktum, at Tivoli ”gik 
økologisk” og samtidig bragte highlights fra arbejdspakke 1 analysen. Pressehistorien blev taget af både fag-
og livsstilsmedier. Vi kommunikerede historierne om både analysen, take-away og attraktioner ud til de øko-
logiske producenter samt til dagligvarehandlen, foodservice og forbrugerne. 
 
Note 10 Mere økologi hos slagterne – indsats hos supermarkeds- og privatslagtere 
Tilskudsmodtager: Landbrug & Fødevarer 
Hovedformål: Afsætningsfremme 
Projektets formål 
Afsætningen af lokale økologiske fødevarer er stigende i detailhandlen, og der er potentiale for mere. Projek-
tets primære formål er derfor øget afsætning af økologisk kød (grise-, okse-/kalve- og fjerkrækød). Øvrige 
råvarer, som indgår i et måltid, vil også have et mindre fokus, da denne råvaregruppe fylder mere og mere 
hos slagterne. 
 
Projektets aktiviteter 
Der blev afholdt et workseminar for 25 slagtere og indkøbere i detailledet. Der var oprindeligt planlagt to, 
men der var ikke tilstrækkelig tilslutning til det seminar, der blev udbudt i Jylland. Seminaret indeholdt faglige 
oplæg om de økologiske principper og værdier, om primærproduktion, om reglerne for håndtering af økolo-
gisk kød, om forbrugerens præferencer og hvordan personalet kan medvirke til at inspirere til at handle øko-
logisk kød (udgangspunkt i analyser gennemført af Landbrug & Fødevarer) samt oplæg om fødevaretrends 
(udgangspunkt i nye analyser gennemført af Landbrug & Fødevarer). Seminaret blev afsluttet med en prak-
tisk masterclass, hvor deltagerne i forbindelse med arbejdet med økologisk kød og udskæringer fik mulighed 
for at diskutere idéer og forslag til, hvordan de konkret kan gøre mere for det økologiske kødsortiment i deres 
butik og deres ’mad ud af huset’. Masterclassen har været med til at sikre, at slagterne ved hjælp af en 
bedre forståelse for og viden om regler og muligheder for håndtering økologisk kød kan fremme afsætningen 
af økologisk kød. Masterclassen behandlede også brug af øvrige økologiske produkter, så der blev lagt vægt 
på forståelse for at også tilbehøret til kødet skal være økologisk.  
 
Note 11 Økologi i store gryder – økologiske køkkenroser 
Tilskudsmodtager: Landbrug & Fødevarer 
Hovedformål: Afsætningsfremme 
Projektets formål 
Formålet med projektet var at bidrage til en øget efterspørgsel af økologiske fødevarer i offentlige storkøkke-
ner, ved at fremhæve og anprise de køkkener, der er bedst til at arbejde med økologi. 
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Projektets aktiviteter 
Projektets aktiviteter blev gennemført med Landbrug & Fødevarer som projektleder i samarbejde med de tre 
fagforbund 3F, FOA og Kost og Ernæringsforbundet.  
 
AP1: Planlægning, udvikling og forberedelse samt markedsføring af prisen Økologiske Køkkenroser  
I forbindelse med lancering af prisen i 2019 blev der gennemført en markedsføringsproces omkring prisen og 
muligheden for indstillinger. Dette førte til 32 indstillinger, som juryen behandlede og heraf nominerede de to 
køkkener i hver af de fire kategorier; daginstitutioner, plejehjem, store centralkøkkener samt skoler og ud-
dannelser. Efterfølgende var juryen på besøg hos alle otte nominerede og udvalgte herefter en vinder i hver 
af de fire kategorier. Der blev gennemført presseindsatser i forbindelse med lancering af prisen samt ved of-
fentliggørelsen af de otte nominerede. 
 
AP2: Planlægning og afholdelse af inspirationsseminar for offentlige køkkener på Fødevaredagen  
Under overskrifterne ”Økologi og bæredygtighed – er der en konflikt?” og ”Flyt adfærd og få økonomi i det 
grønne” blev deltagere på Fødevaredagen klædt på med viden om økologi og fik tips med hjem til at få mere 
grønt ind i måltiderne. 
 
AP3: Overrækkelse og kåring af vinderne af Økologiske Køkkenroser på Fødevaredagen 
Der blev afviklet et festligt awardshow på Fødevaredagen, hvor årets fire vindere af Økologiske Køkkenroser 
blev kåret og hyldet af kollegaer fra fødevarebranchen. I forbindelse med kåringen, blev der vist film fra alle 
otte nominerede køkkener, hvilket var med til at inspirere de 450 tilskuere fra fødevarebranchen, som over-
værede awardshowet. I forbindelse med kåringen af vinderne, blev der gennemført en omfattende pressind- 
sats. Filmene fra awardshowene er ligeledes blev anvendt flittigt på forskellige platforme, bl.a. vinderens 
egne. 
 
Note 12 Økologi som middel til vækst, velfærd og bæredygtighed i kommuner og regioner 
Tilskudsmodtager: Landbrug & Fødevarer 
Hovedformål: Afsætningsfremme 
Projektets formål 
Formålet med projektet var at inspirere kommuner og regioner, der endnu ikke arbejder med økologien, til at 
udvikle en økologisk strategi. Det vil på længere sigt kunne medvirke til at øge efterspørgslen på økologiske 
råvarer. 
 
Projektets aktiviteter 
Projektet blev gennemført i et samarbejde mellem Landbrug & Fødevarer, Tænketanken Mandag Morgen og 
Økologisk Landsforening. De tre aktører supplerede hinanden og kunne derved sikre bred opbakning fra 
kommuner og regioner, som var projektets målgruppe. 
 
Projektets centrale aktivitet var en heldagskonference med deltagelse af mellem 60-100 offentlige og private 
aktører. Målet var deltagelse fra minimum 20-30 af kommuner. 
 
Deltagelse af forskellige kommuner var vigtigt for projektet, da netværk på tværs af kommuner kan være af-
gørende for at sikre at aktørerne kan trække på hinandens erfaringer og lykkes med at skabe en økologi-
strategi. 
 
Note 13 Økologi i Foodservice 2.0 
Tilskudsmodtager: Landbrug & Fødevarer 
Hovedformål: Afsætningsfremme 
Projektets formål 
Projektet formål var at inspirere professionelle køkkener til at efterspørge økologi og dermed bidrage til en 
øget afsætning. Projektets omdrejningspunkt var at styrke indsigt, interesse, og dialog mellem økologiske 
producenter og køkkenprofessionelle. 
 
Projektets aktiviteter 
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Landbrug & Fødevarer oplevede særdeles positive tilbagemeldinger på de arrangementer, der blev afholdt 
på Økologi Kongressen i 2017. Den succes blev gentaget i 2019 ved at fastholde og udvikle dialogen mellem 
økologiske producenter og de aftagende led i foodservice. 
 
AP1: Økologikongres - afsætningspartnerskaber 
Vi udviklede og afholdt følgende sessioner, der alle havde til formål at styrke dialogen på tværs af værdikæ-
den og dermed styrke afsætningen af økologiske fødevarer: 
1) Fra greb til gaffel: Hvordan kan vi styrke hinandens faglighed og interesse for hinandens fag? 
2) Økologiske racegrise: Hvad vil køkkenerne have? Smagearrangement med forskellige racer. 
3) REKO – lokal afsætning: Erfaringer og muligheder. Potentialet for mindre økologiske producenter 
 
Note 14 Sofari 2019 – Mere øko-gris i indkøbsvognen 
Tilskudsmodtager: Producentsammenslutningen Fremme af Økologisk Kvalitets Svinekød (FØKS) 
Hovedformål: Afsætningsfremme 
Projektets formål  
Projektets formål er at booste den langsigtede efterspørgsel efter økologisk grisekød i detailhandlen ved at 
give forbrugerne et oplevelsesbaseret indblik i den økologiske griseproduktions kvaliteter (dyrevelfærd, op-
drætsforhold, fodring mv.), og økologiens øvrige værdier. Det er med til at give forbrugerne en forståelse for 
forskellen mellem konventionelt og økologisk produceret grisekød og den tilhørende prisforskel.  
 
Projektets aktiviteter 
Sofari afholdt søndag den 26. maj 2019 med 11 økologiske grisegårde som holdt åbent hus. 
 
Arbejdspakke 1: Markedsføring og kommunikation forud for dagen 
Sociale medier: Der blev gennemført en bred markedsføringsindsats i en radius på 50-60 km rundt om de 
medvirkende værtsgårde. På baggrund af mediebilledet i foråret 2019 blev der lagt stor vægt på at promo- 
vere Sofari på facebook. Der blev lavet 37 opslag på Sofaris facebook, som gav 1.355.000 visninger på Fa- 
cebook. Endvidere blev der lavet 29 opslag på Sofaris instagram profil. Som content blev der bl.a. lavet film 
af tre nye værter samt en ny version af Stenager Øko-kød samt mindre tilretninger i øvrige værtsfilm. Der 
blev produceret 5 små film om øko-grisens liv: Mudderbad, kravlegård, under åben himmel, grød, frisk vand 
samt 2 generiske + 3 emne specifikke film om selve Sofaridagen, og hvad man som gæst kan opleve ved 
eventet. Endvidere blev der produceret 1 film fra selve Sofaridagen. For at tiltrække opmærksomhed på 
eventet kørte flere konkurrencer med mindre præmier. Hvert opslag blev boostet – målrettet børnefamilier, 
kvinder og mænd, der interesserer sig for økologi, bedsteforældresegmentet, målgrupper som formodes at 
have interesse for økologi og det at komme en tur på lande. Indsatsen blev forstærket af et stærkt samspil 
med flere af værternes egne facebookprofiler. 
 
www.sofari.dk blev opdateret med værtsbeskrivelser, kort mv. Endvidere fik hjemmesiden et nyt og mere 
moderne udtryk. Øvrig annoncering: Der blev indrykket annoncer i 43 lokal/regionale aviser i værtsgårdenes 
opland. Der blev produceret Go-card kort og videoindslag som kørte på cafeer i Københavns området i 
ugerne op til Sofari som promovering af bustur for københavnere til Sofari-gård på Sjælland. Presse: Der 
blev udarbejdet individuelle pressemeddelelse for alle værterne samt én generisk, som blev sendt ud forud 
for Sofaridagen. Pressearbejdet førte til 112 omtaler af Sofari i medierne – på web, print og i radio/tv. Via Fri-
land blev der foromtale af Sofari i REMA 1000 tilbudsavis ligesom Friland leverede labels på økologisk grise-
kød. Lokal markedsføring: Til markedsføring via værterne selv i deres lokalområder blev der produceret 
halmballebannere, værtsfoldere samt plakater. Bus og Brunch: Der blev arrangeret gratis bustur fra Køben-
havn til nærmeste Sofari-gård. Forud for busturen kunne deltagerne sammen for egen regning spise brunch 
på en københavnsk cafe med det økologiske spisemærke i guld. Samarbejde med andre foreninger; Der 
blev etableret samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening og Dyrenes Beskyttelse om promovering 
af Sofari. 
 
Arbejdspakke 2 – Aktiviteter og materialer til Sofari-dagen 
De 11 værter viste på deres egen personlige måde deres griseproduktion frem og gav 5000 besøgende en 
fantastisk oplevelse. Hver gård udleverede informationsmaterialer til de besøgende, der var revideret med 
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nye tal og ny viden om fx dyrevelfærdsmærkerne. Værterne fik støtte til at arrangere aktiviteten ”Se og Smag 
på grisen”, hvor de besøgende bl.a. kunne få smagsprøver på økologisk grisekød og købe økologiske pro-
dukter med hjem. Værterne fik en række informationsmaterialer, de kunne bruge i formidling af det økologi-
ske griseliv bl.a. en revision af øko-grisens almanak, nye informationsskilte, stå-vendespil og pixibøger til 
børnene om øko-grisenes liv fortalt i børnehøjde, samt en quiz om øko-grisenes liv til brug i dialog med gæ-
sterne. Der var t-shirts og kasketter med Sofari-logo tilgængeligt for alle medarbejdere og hjælpere på værts-
gårdene, så gæsterne kunne identificere, hvem de kunne søge viden hos. Der blev stillet mobile toiletvogne 
til rådighed til de værter som ønskede det. Alle værter fik en revideret værtsmappe med nyttige information 
om at holde åbent-hus, ideer til aktiviteter mv. I forhold til situationen omkring Afrikansk Svinepest, blev 
FØKS smittebeskyttelsesforanstaltninger fra 2018 gennemført igen i 2019 bl.a. med indretning af indgangs-
luse og en række informationsskilte på flere forskel- lige sprog bl.a. russisk. Der blev indkøbt desinfektions-
sprit og overtrækssko til gæsterne for at forhindre eventuel smittespredning. 
 
Arbejdspakke 3: Projektledelse og møder 
Der blev gennemført 3 møder (1 styregruppemøde, hvor årets markedsføringsaktiviteter og materialer til 
selve dagen blev besluttet, 1 informationsmøde for værter samt 1 evalueringsmøde for værter og styregrup- 
pen). 
 
Note 15 Styrket markedsposition for den økologiske kylling 
Tilskudsmodtager: Landbrug & Fødevarer, SEGES 
Hovedformål: Afsætningsfremme 
Projektets formål 
Projektets formål er at styrke og øge afsætningen af økologiske slagtekyllinger ved at dokumentere og syn-
liggøre overfor danske forbrugere, hvordan økokyllingens velfærd og kødets smagsegenskaber differentierer 
sig fra de øvrige slagtekyllingetyper. 
 
Projektets aktiviteter 
Arbejdspakke 1: Kortlægning af naturfaglig viden om kyllingens velfærd og spisekvalitet 
Der er gennemført litteraturstudier af national såvel international videnskabelig litteratur om 1) kyllingers na-
turlige adfærd, velfærd og økologiske produktionsforhold og 2) om hvordan adgang til udearealer påvirker 
kyllingekødets spisekvalitet. Den opnåede viden er formidlet via indlæg på Workshop hos Økologisk Lands- 
forening, Åbent Landbrug, Økologikongres og Sensorisk Workshop. Samt i artikler i Dansk Erhvervsfjerkræ 
og FjerkræNyt om kyllingens naturlige adfærd. Til brug ved Åbent Landbrug er der udformet pjecer og plan-
cher om kyllingers naturlige adfærd og udeliv, og der er udformet en demonstrations video i udearealet, som 
er delt på Facebook og LandbrugsInfo. Desuden er ny viden til landmænd om at øge kyllingers brug af ude-
arealet samlet i en brugervenlig manual. 
 
Arbejdspakke 2: De bedste tilberedningsmetoder af økologisk kyllingekød 
Der er testet tilberedningsmetoder for konventionelle, fritgående og økologiske kyllinger. Det er mundet ud i 
en komplet dokumentation på tilberedning af hel kylling i ovn og kyllingebryst på pande. Arbejdspakkens re-
sultater er blevet delt blandt økologiske producenter, slagterier, samt til forbrugere, dagligvarehandlen og 
foodservice sektoren. Endvidere er den nye viden blevet formidlet til madkundskabslærere i folkeskolen og 
madskribenter. 
 
Arbejdspakke 3: Test af kyllingetyper og smag 
Der eksisterede kun meget lidt viden om smagsmæssige forskelle mellem de tre produktionstyper: økologi-
ske, fritgående og konventionelle. Derfor iværksatte Landbrug & Fødevarer en smagsanalyse med et profes-
sionelt sensorisk panel hos DMRI. DMRI’s smagsanalyse dokumentererede smag, saftighed og mørhed, og 
mundede ud i en rapport, der allerede har været nyttig i arbejdet med at formidle den økologiske kyllings spi-
sekvalitetsmæssige egenskaber. Rapporten viste, at de tre typer kyllinger har mange faktorer til fælles, men 
at den økologiske kylling har mere ”bid”. Samtidig er der forskelle på smagsnoter. Den økologiske kylling by-
der på noter af grønt og citrus, hvor den konventionelle er sød med noter af karamel. https://goderaava-
rer.dk/nyheder/2019/kylling-kan-du-smage-forskel 
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Arbejdspakke 4: Demonstration af økokyllingens naturlige udeliv 
På demonstrationsdagen ønskede vi at formidle til fagfolk såvel som til potentielle forbrugere. For at tiltrække 
et stort besøgsantal og derved styrke formidlingen på dagen, undersøgte vi først besøgsantallet til åbent hu-
sarrangementer hos kyllingeproducenter og lignende. Vi kunne konstatere at sådanne arrangementer kun 
kan trække et relativt lavt antal besøgende (10-70 personer). 2 demonstrationsdage ville derfor kunne 
trække maksimalt ca. 140 besøgende. Derfor undersøgte vi mulighederne for at koble os op på et arrange-
ment med stærke markedsføringskræfter og med stort besøgsgrundlag. Vi valgte at indgå et samarbejde 
med Åbent Landbrug, da de ofte har et besøgstal på mellem 500-1500 besøgende per landbrug.  
 
Arbejdspakke 5: Formidling 
De fire første arbejdspakker tilvejebragte ny viden om økologiske kyllinger fra flere vinkler. I sidste arbejds- 
pakke blev den nye viden formidlet til hele værdikæden: Producenter og slagterier, Dagligvarekæder, Food-
service, Sundhedsprofessionelle, Undervisere i madkundskab, Madskribenter/bloggere, Forbrugere 
 
Note 16 Æd den og red den! 
Tilskudsmodtager: Randers Regnskov 
Hovedformål: Afsætningsfremme 
Projektets formål 
Formålet var at fremme afsætningen af økologiske fødevarer baseret på bevaringsværdige genetiske res-
sourcer. Specifikt skulle ”Æd den og red den!” udvikle og teste en fælles markedsindsats for 4 økologiske 
fødevareproducenter og virksomheder (Aarstiderne, Skovsgaard, Falslevgaard (udgået undervejs), Brænde-
riet Enghaven). Projektet skulle endvidere genere viden på baggrund af testen og formidle denne viden. 
 
Projektets aktiviteter 
Arbejdspakke 1: Udvikling af testprodukter og kommunikation 
I arbejdspakke 1 blev der udviklet testprodukter, fælles og individuel kommunikation og strategi for test i mar-
kedet.  Der blev udviklet en testplan for hver enkelt virksomhed. På tværs af de 3 virksomheder blev der af-
holdt to workshops, hvor der blev diskuteret kommunikation og markedsføring på tværs af virksomhederne. 
Der blev udviklet et oplæg for præsentation af konceptet i butikker. Dette blev brugt som udgangspunkt for 
den konkrete udformning af kommunikationsmaterialer. Af konkrete kommunikationsmaterialer blev der ud-
viklet et fælles logo, bagsidelabels med individuelle historier til i alt 13 produkter, 5 forskellige plakater til ind-
retning af test i butikker, beklædning til fryser, flyer med kernefortælling, lille plakat med kernefortælling, 
skilte til lanceringsevent. 
 
Arbejdspakke 2: Test i markedet 
Testen i markedet bestod af to dele. En del, der foregik i virksomhedernes egne salgskanaler og en del, hvor 
Randers Regnskov bruges som afsæt for afsætning og kommunikation.  
I Randers Regnskov blev der i juni afholdt en lanceringsevent for konceptet med blandt andet deltagelse af 
de involverede virksomheder. Desuden har der i Randers Regnskov igennem testperioden været en ”Æd 
den og red den” afdeling i souvenirbutikken.  
 
På Skovsgaard Gods har der været en ligeledes været en ”Æd den og red den” afdeling i gårdbutikken med 
både egne produkter og produkter fra de andre producenter. Desuden er der påbegyndt en dialog med 
Dansk Cater, som Skovsgaard Gods har et strategisk partnerskab med, om evt. at gøre ”Æd den og red den” 
til et koncept, der udbydes igennem Dansk Cater. Aarstiderne har igennem testperioden solgt 8 forskellige 
ærte- og bønnesorter under det fælles koncept fra deres gårdbutik i Humlebæk. Herudover har ”Æd den og 
red den” været iscenesat og kommunikeret ifm høstmarkedet ved Aarstiderne og ifm. Aarstidernes fælles-
middage. Endelig har Aarstiderne udsendt et nyhedsbrev om ”Æd den og red den” i alle deres kasser i en 
uge i november. Brænderiet Enghaven har testet forskellige spiritus-produkter, herunder et udviklet decideret 
til ”Æd den og red den” i butikkerne Randers Regnskov og på Skovsgaard Gods. 
 
Arbejdspakke 3: Vidensindsamling / forbrugerindsigter  
Der er gennemført en kvalitativ forbrugsanalyse af konsulentvirksomheden EXTRA/ORDINARY, hvor blandt 
andet udvalgt kommunikationsmateriale fra testen er præsenteret for 10 udvalgte husholdninger. Analysen 
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blev tilrettelagt så den kunne sige noget om, hvordan relevante målgrupper danner mening omkring budska-
ber om genetisk biodiversitet. Desuden blev der gennemført en survey og semistrukturerede interviews i 
samarbejde med AU, hvor der blev samlet op på producent- og virksomhedserfaringer fra testen. På bag-
grund af den samlede indsamling af erfaringer og indsigter, blev der udviklet et markedskatalog. 
 
Arbejdspakke 4: Vidensspredning – til forretningsnetværket og bredt i økologien 
Projektets erfaringer og markedskatalog er blandt præsenteret på økologikongressen ved en stand og ind i 
et bredere økologisk forretningsnetværk af virksomheder og producenter omkring Randers Regnskov. Der-
udover har projektet leveret en artikel til ”Økologi – Inspiration til jordbruget”, der har været bragt en artikel i 
jordbrug.dk. ”Æd den og red den” har løbende været i dialog med fagbladet Økologisk Landbrug og forventer 
en artikel bragt ultimo 2019 eller primo 2020. Endelig har projektet leveret en artikel til medlemsbladet for 
Danske Husdyr og præsenteret projektet ved et oplæg i foreningen. Projektet har desuden været formidlet i 
en række lokale medier, herunder Fyns Amts Avis (forsidehistorie) og Randers Amtsavis. Der har været 
bragt 2 indslag på P4 om initiativet. 
 
Note 17 Økologi på Danmarks største slagteriskole 
Tilskudsmodtager: Zealand Business College 
Hovedformål: Afsætningsfremme 
Projektet har til formål at sikre branchen medarbejdere med indsigt, viden og kompetencer til at håndtere og 
udvikle det økologiske kødmarked gennem for det ene at udvikle ZBC, Roskilde til delvist økologisk slagteri-
skole og for det andet at øge afsætningen af økologiske slagtervarer gennem kompetenceudvikling i bran-
chen. 
 
Slagteriskolen i Roskilde (ZBC) er Danmarks største slagteriskole, og skolen har ambitioner om at blive Dan-
marks første delvist økologiske slagteriskole. Ambitionsniveauet er højt, og potentialet for øget afsætning af 
økologisk kød er enormt. ZBC’s ambitionsniveau er, slagtning, opskæring, undervisning, kantiner og slagter-
udsalg gøres delvis økologisk. 
 
I projektet vil der ske en udvikling af koncept og handlingsplan, Inspiration til faglærere – udvikling af seminar 
og kompetenceudvikling af faglærere, Udvikling af koncept for samt etablering af økologisk shop-in-shop i 
eksisterende slagterbutik – undervisning i håndtering af økologiske varer i butik, Returslagtning - herunder 
også undervisning af faglærere med henblik på rådgivning af eksisterende og kommende producenter af 
økologisk kød samt gårdbutik samt Kompetenceudvikling af slagtere – udvikling af efteruddannelsesforløb 
 
Note 18 Grøn fremtid i fødevaresektoren: Fremme af økologiske vegetariske produkter 
Tilskudsmodtager: Dansk Vegetarisk Forening (DVF) 
Hovedformål: Afsætningsfremme 
Projektets formål 
Der er ifølge FN’s klimapanel og forskere fra Oxford behov for en kraftig reduktion af kødforbruget. Projektet 
vil gennem rådgivning af landmænd og fødevareindustri samt påvirkning af detailhandel og forbrugere 
fremme økologiske vegetariske produkter. · 
 
Projektets aktiviteter 
- Oprettelse af en rådgivningsfunktion specifikt for økologiske plantebaserede produkter. Til rådgivning af 

landmænd, fødevareindustri, forskere, iværksættere og detailhandel.  
- Forbrugerundersøgelse med fokus på økologipræferencer blandt fleksitarer, vegetarer og veganere.  
- Erhvervsmøder og møder med interessenter indenfor projektets emne for at italesætte efterspørgslen på 

økologi i udvalget af vegetariske og veganske produkter, samt opfordring til at udvikle økologiske varian-
ter af eksisterende vegetariske produkter og/eller helt konvertere eksisterende produkter og/eller økolo-
gisere råvarer anvendt i eksisterende produkter  

- Detailhandel: Formidling med statistik og gode argumenter arbejde for, at detailhandlen prioriterer økolo-
giske fødevarer i deres plantebaserede sortiment.  

- Bidrag til markedsføring af nye produkter: Udbrede kendskabet til i det vegetariske forbrugersegment via 
vores forskellige informationskanaler (nyhedsbrev, hjemmeside og Facebook).  

- Samarbejde med forskningsmiljøer og netværk  
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- Materiale: udgivelse af en gratis informationspjece om økologipræferencer blandt folk, der spiser flekslta-
risk, vegetarisk og vegansk - online og trykt i 3000 eksemplarer.  

- Seminarer: Afholdelse af to seminarer for erhvervslivet om den plantebaserede trend og koblingen med 
økologi. Minimum 30-40 deltagere på hvert seminar. Rundspørge til repræsentanter fra erhvervslivet om 
deres behov fremover 

 
Note 19 Råd til Økologi – fremtidens husholdning 
Tilskudsmodtager: Frugtformidlingen 
Hovedformål: Afsætningsfremme 
Projektets formål 
At udvikle metoder til open source-events, som formidler økologisk landbrug og husholdning. At øge nye 
børnefamiliers vidensgrundlag, så deres økologiske præference fastholdes. At fastholde erfarne økologifor-
midlere i den økologiske branche ved at vise nye forretningsområder. Alt sammen for at skabe glæde, energi 
og øget omsætning i økologiske gårdbutikker, detailhandel, butikker, restauranter, cafeér ol. 
 
Projektets aktiviteter 
Opsummerende har projektet koncentreret sig om 4 aktiviteter, som alle er gennemførte som beskrevet, med 
følgende kommentarer: 
1) Bogens manuskript er færdigskrevet og afleveret til Forlag. Vi forventer tryk medio 2020. Bogens titel er 
undervejs ændret til “Glæde ved bordet”. Illustrationer til open source, workshops og sociale medier er illu-
streret af kunstner Sara Stilling. 
 
2) Vi har afholdt 4 workshops i hhv. Nørrebro, Vejle, Århus og Amager. 
Vi startede med at indgå samarbejde med 6 gårdbutikker landet over om de planlagte workshops, men på 
grund af flere omstændigheder viste det sig for vanskeligt for gårdbutikker at rekruttere målgruppen. Vi 
valgte derfor undervejs i projektet at flytte workshop-locations til steder, hvor målgruppen i forvejen har sin 
daglige gang; fortrinsvist i daginstitutioner, barselshus og en enkelt café. Vi justerede også på tidspunkt (fra 
formiddag til eftermiddag/aften), og lagde nogle ekstra i kalenderen, for at have bufferarrangementer. Vi har 
undervejs i projektet erfaret at det er en svær målgruppe at få kontakt med. Vi har været nødt til at aflyse 4 
workshops pga for få tilmeldte (færre end 5 personer). Disse workshops var planlagte i større institutioner 
(+350 børn) i Herning og på Østerbro, Amager og Frederiksberg, Kbh. Alt i alt har vi iværksat 8 workshops, 
hvoraf vi har afholdt 4. Det har været meget tidskrævende med rekruttering, og vi har brugt ekstra timer på at 
dele flyers ud, hænge plakater op, markedsføre på facebook mm, og må sande, at vi nok skulle have indgået 
et større mediesamarbejde for at lette rekrutteringen. 
  
3) Vi driver den private gruppe Glæde ved bordet på Facebook. 
Her deler medlemmerne deres egne oplevelser og tips til mere glæde ved bordet. Frugtformidlingen lægger 
desuden jævnligt nye illustrationer og tips ud i gruppen. Pr. 20/1 2020 har gruppen 479 medlemmer, og må-
let var 500, så vi er tilfredse med denne del. 
 
4) Vi har udviklet en open source-drejebog til undervisere med praktiske og didaktiske overvejelser, så alle 
med lyst og viden til enhver tid kan afholde en workshop i sit lokalsamfund. Vi har desuden udviklet relevant 
materiale, herunder præsentation til oplæg, invitation til deltagere, pressemeddelelse samt udvalgte slides 
og madplaner til uddeling til deltagere. Alle illustrationer er tillige tilgængelige og kan bruges frit. Det samlede 
materiale kan frit downloades på www.frugtformidlingen.dk/gvb. Vi vil i den kommende tid gøre opmærksom 
på materialet i alle de relevante fora, vi kan komme i kontakt med. 
 
Note 20 Økologisk omlægning på efterskoler: Råvarer, drift og tanke 
Tilskudsmodtager: Norm IVS 
Hovedformål: Afsætningsfremme 
Projektets formål 
Projektets formål er, via økologiomlægning af køkkener, at skabe et øget forbrug af økologiske rå- varer på 
efterskoler. Målsætningen er desuden, at omlægningen sker uden en meromkostninger i driften. Projektets 
produkter er en intervention på 4 efterskoler samt et skriftligt vejledningsmateriale til brug på andre skoler. 
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Projektets aktiviteter 
Arbejdspakke 1 
Intervention på 4 eftersko ler og kompetenceudvikling af køkkenmedarbejdere. 
Interventionen har været opbygget efter den i afsøgning beskrevet model, den er dog løbende blevet til- pas-
set så den passer t il året på en efterskole. Arbejdspakke 1 er afsluttet i 2018. 
 
Arbejdspakke 2. 
Erfaringsindsamling til af vidensdeling og Opskrifter og tekst til omlægningsværktøj. Udvikling af omlæg-
ningsværktøj Distribuerings af viden og omlægningsværktøj.  
 
Note 20 Omlægningstjek til private professionelle spisesteder 
Tilskudsmodtager: Fonden Københavns Madhus 
Hovedformål: Afsætningsfremme 
Fonden Københavns Madhus gik konkurs. 
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4. Særlig pulje: Viden & Kompetencer  
 
Note 1. Omlægningstjek – viden og kompetencer indenfor økologisk landbrugsproduktion 
Tilskudsmodtager: Landbrug & Fødevarer, SEGES 
Hovedformål: Rådgivning 
I projektet er der gennemført omlægningstjek og fastholdelses- /udviklingstjek. Derudover er der afholdt infor-
mationsmøder og netværksaktiviteter for gruppen af nye økologiske landmænd. Forskellige emner har været 
behandlet på de 12 informations- og netværksmøder, der har været afholdt rundt i hele Danmark i løbet af 
2019. Plantefaglige emner og markedssituationen har især været populære emner ved møderne. Der er udar-
bejdet et fakta-ark, som er tilgængeligt online, og er anvendt af de lokale økologirådgivere, samt ved kongres-
ser og møder i 2019. 
 
Omlægningstjek er rettet mod konventionelle landmænd, som overvejer at omlægge til økologi. Et omlæg-
ningstjek kan bidrage med et grundlag for at træffe en beslutning om evt. omlægning til økologi. Fastholdel-
ses/udviklingstjek er rettet mod nuværende økologer og skal medvirke til, at de økologiske landmænd optime-
rer bedriften i stedet for at tilbagelægge til konventionel drift.  
 
Note 2. Bæredygtighedstjek for nyomlagte bedrifter 
Tilskudsmodtager: Landbrug & Fødevarer, SEGES 
Hovedformål: Rådgivning 
I projektet er der gennemført bæredygtighedstjek.  
 
Et bæredygtighedstjek har til hensigt at forbedre de økologiske bedrifters præstation inden for klima, energi, 
biodiversitet, nærringstoffer, jord, arbejdsforhold mv. Tjekket skal sikre, at økologer fastholder udviklingsretnin-
gen, og at økologien udvikles. Målgruppen er bedrifter, som har været færdigomlagte i mindst et år, men mak-
simalt har været omlagt i to år. 
  
Note 3. Omlægningstjek 2019 
Tilskudsmodtager: Økologisk Landsforening 
Hovedformål: Rådgivning 
I projektet er der gennemført omlægningstjek.  
 
Omlægningstjek er rettet mod konventionelle landmænd, som overvejer at omlægge til økologi. Et omlæg-
ningstjek kan bidrage med et grundlag for at træffe en beslutning om evt. omlægning til økologi. 
  
 Note 4. Økologiske omlægningstjek af SMV´er – slagter og bager 
Tilskudsmodtager: Landbrug & Fødevarer 
Hovedformål: Rådgivning 
Projektets aktiviteter bestod i en dybdegående markedsanalyse, som blev præsenteret for deltagende bagere 
og slagtere, samt 10 gennemførte økologiske omlægningstjek. Omlægningstjekkene gav en 360 graders ana-
lyse og køreplan for den enkelte virksomhed, som efter tjekket kunne vælge at lægge om til økologi på bag-
grund af anbefalingerne fra projektet.  
 
Note 5. Biodynamiske omlægnings-, fastholdelses- og bæredygtighedstjek 
Tilskudsmodtager: Foreningen for Biodynamisk Jordbrug 
Hovedformål: Rådgivning 
I projektet er der gennemført omlægningstjek, fastholdelses-/udviklingstjek og bæredygtighedstjek.  
 
Omlægningstjek er rettet mod konventionelle landmænd, som overvejer at omlægge til økologi. Et omlæg-
ningstjek kan bidrage med et grundlag for at træffe en beslutning om evt. omlægning til økologi.  
 
Fastholdelsestjek er rettet mod nuværende økologer og skal medvirke til, at de økologiske landmænd optime-
rer bedriften i stedet for at tilbagelægge til konventionel drift.  
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Et bæredygtighedstjek har til hensigt at forbedre de økologiske bedrifters præstation inden for klima, energi, 
biodiversitet, nærringstoffer, jord, arbejdsforhold mv. Tjekket skal sikre, at økologer fastholder udviklingsretnin-
gen, og at økologien udvikles.  
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 0/cPUdovFQJmpbBdYcITnOWKW2duFrq5BU8IWvg/iLA=


 
NpX0/g5NVdh9BiG18mFMKWolL/3Ik1yFLRx4aJ8Vz3+8vfF5F2Bt+sMulq3oXRljoZQD72iEtF+1
V+k/kw59yoIVOZxX3+mrrMUvVfvdYt6o+RxWusQhFezRraIRBATDN/5esRmItRYOc/u+LHplTHDH
fQZ1FfymW1Gr2JVbYSfgZibtT4TAoJ9rr/XNo7vpab/YDakshiWOpKJZlWHDI2JhhGsQQO4Z5czL
8kefqT53sXkjac6JyFEMfXUPtUyzU2o9Jd1PqPEuKCXEbm2nd7kZRGsxv/sXtDrOOa9D9+DRaIAH
etr5t9/R/K1nxwUUFoPFfKFr9iBeQ24noYLkcA==

 
 
 
MIIFGDCCAwCgAwIBAgIEVtiisDANBgkqhkiG9w0BAQsFADBFMQswCQYDVQQGEwJESzESMBAGA1UE
ChMJVFJVU1QyNDA4MSIwIAYDVQQDExlUUlVTVDI0MDggT0NFUyBQcmltYXJ5IENBMB4XDTE3MTAy
NjExMzc0M1oXDTMyMTAyNjEyMDc0M1owQTELMAkGA1UEBhMCREsxEjAQBgNVBAoMCVRSVVNUMjQw
ODEeMBwGA1UEAwwVVFJVU1QyNDA4IE9DRVMgQ0EgSUlJMIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8A
MIIBCgKCAQEAlPVpZBGewZxwS72tyZkEp70E1SbxEMwqiIP1SzSYmetd8Oyd7he5LWg0FzSN9ozN
h1CGLfXmiYWsE3+ltl3hHFCFhxiptrE3NQXo0MH7dTH6ZcTfUKlqBwehPRYWY+eNpRm5ZICSrdtY
HNuqv7jawRce1z0bu0buFDSrCdLdGVUysVjMYWiyGBk95+nE5B1SV5Ls5n6JcnAYB9Y2PkCIPAZc
kayB5RXcTCKrq7y6CpcjZcRuRjXze3NgbQmAHhxwqGaVLgWTq/kLHnM3Q9Xka6ef9v2O3P/jp5th
umup9Jmvacj+x033GNkeDaZfAeBEw1DGpWvmFGBWTU6t3+1jXwIDAQABo4IBEjCCAQ4wDwYDVR0T
AQH/BAUwAwEB/zAOBgNVHQ8BAf8EBAMCAQYwEQYDVR0gBAowCDAGBgRVHSAAMIGXBgNVHR8EgY8w
gYwwLKAqoCiGJmh0dHA6Ly9jcmwub2Nlcy50cnVzdDI0MDguY29tL29jZXMuY3JsMFygWqBYpFYw
VDELMAkGA1UEBhMCREsxEjAQBgNVBAoTCVRSVVNUMjQwODEiMCAGA1UEAxMZVFJVU1QyNDA4IE9D
RVMgUHJpbWFyeSBDQTENMAsGA1UEAxMEQ1JMMTAfBgNVHSMEGDAWgBT2bfixSLNBQwHbhkTlGAW3
XswGNzAdBgNVHQ4EFgQUxlgxT5YtUvv2C3j3ytwe2Nq8o4QwDQYJKoZIhvcNAQELBQADggIBADph
24sc2zPGhb2Ig46gC51M6AW9lgmlmeS95cRF+Y5gb1OA63uhWoqbLVkZ6T1p7lFfQ+JxTPNFPXnD
DoPnOikNVgYvu2JgI37pLdf+uP6iuw5Fs7MbHpRdKJ440+sTga2O88aO3Oy1r3XfUTkFW1Z+Uxp8
AwCvf7ZiApDb2+nUo2d0zppPthBOezc4GNui67GdpWC6gWqRGFASj9+3lyBbOqwNQ7Ko253NPZ7f
/n3S7qhljZKc8hNw70gLZPbDk/LnEwSGu/rge17qPqk88UoQ0kbTlcI7a19yeRNAhPxum+x6VX6Q
5pUjxglY3pZQw3/HOBWUKNHf+4FUqN6lua9qYfHkFBdoc3FS2V28l+/0Y/28vC3Z4XNZtDXbDj23
RZ4MEmTp4vDzefRz4t/dH1ciD4oh/K6b8x7NZIc9NjTewATLsLx2O3UTmcwgS4Aey/xPyn4Zshbi
JNbwfPufEOBwrcOYtfzPOD+/BK1QFkmoWdKtRG64267rI/r6UPoJvWQMQKdUjTuQbzyLjUSh8TpH
qaqP65/22Eoi70MarC15/UZO678WBLvY0bKwl717oeN/ME/10Be0JIF1e4Htx7Ux/1GWaNE2WfBs
dS6EaAbeOv23hSxRzBOK2I0ZargWh4B1HAkkth3xMy1a3WnXCDKFpw4gm1BIQRCLJcdZ4184


 
 
MIIF/DCCBOSgAwIBAgIEWkJ8MzANBgkqhkiG9w0BAQsFADBBMQswCQYDVQQGEwJESzESMBAGA1UE
CgwJVFJVU1QyNDA4MR4wHAYDVQQDDBVUUlVTVDI0MDggT0NFUyBDQSBJSUkwHhcNMTkwNTE3MTYz
MjI4WhcNMjIwNTE3MTcwMjI4WjBwMQswCQYDVQQGEwJESzEpMCcGA1UECgwgSW5nZW4gb3JnYW5p
c2F0b3Jpc2sgdGlsa255dG5pbmcxNjAPBgNVBAMMCFVmZmUgQmllMCMGA1UEBRMcUElEOjkyMDgt
MjAwMi0yLTYwMTU5NTM0ODg5MzCCASIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADggEPADCCAQoCggEBAKf8G550
67bMvMqc2RA20PbtHc5WYs2ePj/jMZsxztGb/o3tkc6ZeeFXsQgzdAb0FktuGwisXz8/0ntiYooB
KHx5QItV5rrfD7rNbT0u9vIIbSDJeDATnkFzTOEZJq7V4GsqHGFIfVkK4XKMtRh1TK0uHQRn8ai2
8Y8siym4bv1Gl6Yhp+QJolv8ImBsR74OrUUcaEJ8pE9s76slSooTk01SI9vJUGID9YcosXV0g7IG
vmQO5bHIEH3+Vn/0iPWq2aCQ4J+3jftko/ZPnwAoAyQpP+K4vi13MBDUpb27Y1TjepC//I8beP47
39c4VYPYMO4Y34SlhM7sj8J3Lkzv+bECAwEAAaOCAsswggLHMA4GA1UdDwEB/wQEAwID+DCBhwYI
KwYBBQUHAQEEezB5MDUGCCsGAQUFBzABhilodHRwOi8vb2NzcC5pY2EwMy50cnVzdDI0MDguY29t
L3Jlc3BvbmRlcjBABggrBgEFBQcwAoY0aHR0cDovL2FpYS5pY2EwMy50cnVzdDI0MDguY29tL29j
ZXMtaXNzdWluZzAzLWNhLmNlcjCCAUMGA1UdIASCATowggE2MIIBMgYKKoFQgSkBAQEBBDCCASIw
LwYIKwYBBQUHAgEWI2h0dHA6Ly93d3cudHJ1c3QyNDA4LmNvbS9yZXBvc2l0b3J5MIHuBggrBgEF
BQcCAjCB4TAQFglUUlVTVDI0MDgwAwIBARqBzEZvciBhbnZlbmRlbHNlIGFmIGNlcnRpZmlrYXRl
dCBn5mxkZXIgT0NFUyB2aWxr5XIsIENQUyBvZyBPQ0VTIENQLCBkZXIga2FuIGhlbnRlcyBmcmEg
d3d3LnRydXN0MjQwOC5jb20vcmVwb3NpdG9yeS4gQmVt5nJrLCBhdCBUUlVTVDI0MDggZWZ0ZXIg
dmlsa+VyZW5lIGhhciBldCBiZWdy5m5zZXQgYW5zdmFyIGlmdC4gcHJvZmVzc2lvbmVsbGUgcGFy
dGVyLjCBmAYDVR0fBIGQMIGNMC6gLKAqhihodHRwOi8vY3JsLmljYTAzLnRydXN0MjQwOC5jb20v
aWNhMDMuY3JsMFugWaBXpFUwUzELMAkGA1UEBhMCREsxEjAQBgNVBAoMCVRSVVNUMjQwODEeMBwG
A1UEAwwVVFJVU1QyNDA4IE9DRVMgQ0EgSUlJMRAwDgYDVQQDDAdDUkwzNTEzMB8GA1UdIwQYMBaA
FMZYMU+WLVL79gt498rcHtjavKOEMB0GA1UdDgQWBBTmJJUB2ZsNOTENdNvmkaPLG8Py4zAJBgNV
HRMEAjAAMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAA4IBAQA/wgBRVLgwBwQJBkqlKVo+ILcHyE/Y03zGAhgIlhMb
O01FlIUlTFroB4vXKH2GDSi/CN3DK4JATfW0Tax0J6RxLyKdc2T86gfzL/IEkEdJUkI0k6N9sOhY
lKB4237ScCfMkNah5LhzyYVI+qP4WkG93wDB4SiY1dQx1rFnHS8FDuojw3CWu+IbVO9oSuYgkdfV
LOoh79mSaRRr2SuK7I41D7hRd2PZ8yEwHd3QxGKOcnpK7ZB9n0XOQMNazR7atMde2x4XVWzvmxB5
CQOZI/xKG4nLnAAHu/IPqEjMr7f0bf04w2vXNM4Gk+RfSba2d/f/dbxHEJu1Mvcpj00kFslO


 
 
MIIGHDCCBASgAwIBAgIES45gAzANBgkqhkiG9w0BAQsFADBFMQswCQYDVQQGEwJESzESMBAGA1UE
ChMJVFJVU1QyNDA4MSIwIAYDVQQDExlUUlVTVDI0MDggT0NFUyBQcmltYXJ5IENBMB4XDTEwMDMw
MzEyNDEzNFoXDTM3MTIwMzEzMTEzNFowRTELMAkGA1UEBhMCREsxEjAQBgNVBAoTCVRSVVNUMjQw
ODEiMCAGA1UEAxMZVFJVU1QyNDA4IE9DRVMgUHJpbWFyeSBDQTCCAiIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQAD
ggIPADCCAgoCggIBAJlJodr3U1Fa+v8HnyACHV81/wLevLS0KUk58VIABl6Wfs3LLNoj5soVAZv4
LBi5gs7E8CZ9w0F2CopW8vzM8i5HLKE4eedPdnaFqHiBZ0q5aaaQArW+qKJx1rT/AaXtalMB63/y
vJcYlXS2lpexk5H/zDBUXeEQyvfmK+slAySWT6wKxIPDwVapauFY9QaG+VBhCa5jBstWS7A5gQfE
vYqn6csZ3jW472kW6OFNz6ftBcTwufomGJBMkonf4ZLr6t0AdRi9jflBPz3MNNRGxyjIuAmFqGoc
YFA/OODBRjvSHB2DygqQ8k+9tlpvzMRrkU7jq3RKL+83G1dJ3/LTjCLz4ryEMIC/OJ/gNZfE0qXd
dpPtzflIPtUFVffXdbFV1t6XZFhJ+wBHQCpJobq/BjqLWUA86upsDbfwnePtmIPRCemeXkY0qabC
+2Qmd2FexyZphwTyMnbqy6FG1tB65dYf3mOqStmLa3RcHn9+2dwNfUkh0tjO2FXD7drWcU0OI9DW
8oAypiPhm/QCjMU6j6t+0pzqJ/S0tdAo+BeiXK5hwk6aR+sRb608QfBbRAs3U/q8jSPByenggac2
BtTN6cl+AA1Mfcgl8iXWNFVGegzd/VS9vINClJCe3FNVoUnRYCKkj+x0fqxvBLopOkJkmuZw/yhg
MxljUi2qYYGn90OzAgMBAAGjggESMIIBDjAPBgNVHRMBAf8EBTADAQH/MA4GA1UdDwEB/wQEAwIB
BjARBgNVHSAECjAIMAYGBFUdIAAwgZcGA1UdHwSBjzCBjDAsoCqgKIYmaHR0cDovL2NybC5vY2Vz
LnRydXN0MjQwOC5jb20vb2Nlcy5jcmwwXKBaoFikVjBUMQswCQYDVQQGEwJESzESMBAGA1UEChMJ
VFJVU1QyNDA4MSIwIAYDVQQDExlUUlVTVDI0MDggT0NFUyBQcmltYXJ5IENBMQ0wCwYDVQQDEwRD
UkwxMB8GA1UdIwQYMBaAFPZt+LFIs0FDAduGROUYBbdezAY3MB0GA1UdDgQWBBT2bfixSLNBQwHb
hkTlGAW3XswGNzANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAgEAVPAQGrT7dIjD3/sIbQW86f9CBPu0c7JKN6oU
oRUtKqgJ2KCdcB5ANhCoyznHpu3m/dUfVUI5hc31CaPgZyY37hch1q4/c9INcELGZVE/FWfehkH+
acpdNr7j8UoRZlkN15b/0UUBfGeiiJG/ugo4llfoPrp8bUmXEGggK3wyqIPcJatPtHwlb6ympfC2
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 pxH00Qj0SUZz5BjM6Wi362ENYdT4sBMWCkEL1q/HY6w=


 
DV/KUijJh//l3fJUpATUqAL/c1XAapnlsCTwrunvVcOstynH1gPsFsqbl2aY/cHIODTWLlBks8KF
GIH3zz7AvjwC0X0SPLpMDahp/RK8S/z6XjCvm4LgKkigM3dy3hkNSlnyoJKxojjhs1lymVHSHPhI
ajpx8DkCemhFT3Qs45+Yr3VO1F33O01LAQtkspd6eWOx/FdZ9oKmHl10w1iTbFUXrav6JZfPO5tS
N3bdvsWtAwGAOdFIEGaBHrT0GPXvW66iLvj/7hbvOjqzuxZuJTfTeNRp1bXg0NuvQBefvSKXYrra
m4NYgQo1ti/Hjyr/U5n0VJgkQxscjdNm/EXdFQ==

 
 
 
MIIFGDCCAwCgAwIBAgIEVtiisDANBgkqhkiG9w0BAQsFADBFMQswCQYDVQQGEwJESzESMBAGA1UE
ChMJVFJVU1QyNDA4MSIwIAYDVQQDExlUUlVTVDI0MDggT0NFUyBQcmltYXJ5IENBMB4XDTE3MTAy
NjExMzc0M1oXDTMyMTAyNjEyMDc0M1owQTELMAkGA1UEBhMCREsxEjAQBgNVBAoMCVRSVVNUMjQw
ODEeMBwGA1UEAwwVVFJVU1QyNDA4IE9DRVMgQ0EgSUlJMIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8A
MIIBCgKCAQEAlPVpZBGewZxwS72tyZkEp70E1SbxEMwqiIP1SzSYmetd8Oyd7he5LWg0FzSN9ozN
h1CGLfXmiYWsE3+ltl3hHFCFhxiptrE3NQXo0MH7dTH6ZcTfUKlqBwehPRYWY+eNpRm5ZICSrdtY
HNuqv7jawRce1z0bu0buFDSrCdLdGVUysVjMYWiyGBk95+nE5B1SV5Ls5n6JcnAYB9Y2PkCIPAZc
kayB5RXcTCKrq7y6CpcjZcRuRjXze3NgbQmAHhxwqGaVLgWTq/kLHnM3Q9Xka6ef9v2O3P/jp5th
umup9Jmvacj+x033GNkeDaZfAeBEw1DGpWvmFGBWTU6t3+1jXwIDAQABo4IBEjCCAQ4wDwYDVR0T
AQH/BAUwAwEB/zAOBgNVHQ8BAf8EBAMCAQYwEQYDVR0gBAowCDAGBgRVHSAAMIGXBgNVHR8EgY8w
gYwwLKAqoCiGJmh0dHA6Ly9jcmwub2Nlcy50cnVzdDI0MDguY29tL29jZXMuY3JsMFygWqBYpFYw
VDELMAkGA1UEBhMCREsxEjAQBgNVBAoTCVRSVVNUMjQwODEiMCAGA1UEAxMZVFJVU1QyNDA4IE9D
RVMgUHJpbWFyeSBDQTENMAsGA1UEAxMEQ1JMMTAfBgNVHSMEGDAWgBT2bfixSLNBQwHbhkTlGAW3
XswGNzAdBgNVHQ4EFgQUxlgxT5YtUvv2C3j3ytwe2Nq8o4QwDQYJKoZIhvcNAQELBQADggIBADph
24sc2zPGhb2Ig46gC51M6AW9lgmlmeS95cRF+Y5gb1OA63uhWoqbLVkZ6T1p7lFfQ+JxTPNFPXnD
DoPnOikNVgYvu2JgI37pLdf+uP6iuw5Fs7MbHpRdKJ440+sTga2O88aO3Oy1r3XfUTkFW1Z+Uxp8
AwCvf7ZiApDb2+nUo2d0zppPthBOezc4GNui67GdpWC6gWqRGFASj9+3lyBbOqwNQ7Ko253NPZ7f
/n3S7qhljZKc8hNw70gLZPbDk/LnEwSGu/rge17qPqk88UoQ0kbTlcI7a19yeRNAhPxum+x6VX6Q
5pUjxglY3pZQw3/HOBWUKNHf+4FUqN6lua9qYfHkFBdoc3FS2V28l+/0Y/28vC3Z4XNZtDXbDj23
RZ4MEmTp4vDzefRz4t/dH1ciD4oh/K6b8x7NZIc9NjTewATLsLx2O3UTmcwgS4Aey/xPyn4Zshbi
JNbwfPufEOBwrcOYtfzPOD+/BK1QFkmoWdKtRG64267rI/r6UPoJvWQMQKdUjTuQbzyLjUSh8TpH
qaqP65/22Eoi70MarC15/UZO678WBLvY0bKwl717oeN/ME/10Be0JIF1e4Htx7Ux/1GWaNE2WfBs
dS6EaAbeOv23hSxRzBOK2I0ZargWh4B1HAkkth3xMy1a3WnXCDKFpw4gm1BIQRCLJcdZ4184


 
 
MIIGEDCCBPigAwIBAgIEWnDjoTANBgkqhkiG9w0BAQsFADBBMQswCQYDVQQGEwJESzESMBAGA1UE
CgwJVFJVU1QyNDA4MR4wHAYDVQQDDBVUUlVTVDI0MDggT0NFUyBDQSBJSUkwHhcNMTkxMDExMTM1
NzA4WhcNMjIxMDExMTQyNzA4WjCBgzELMAkGA1UEBhMCREsxKTAnBgNVBAoMIEluZ2VuIG9yZ2Fu
aXNhdG9yaXNrIHRpbGtueXRuaW5nMUkwIgYDVQQDDBtNYWRzIErDuHJnZW4gRmVsZGJvcmcgSGVs
bXMwIwYDVQQFExxQSUQ6OTIwOC0yMDAyLTItNjQ5MzY0NDE5NTYzMIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEF
AAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAv+vhPPnr7Mp13rSXvPnUQdEZvbo3QaefDmUBMldipRMgdcT7S04rHBvc
bBgob9TP/Q74+0hqj1gPQfcmG/pwK+fpKv2+PDVxNTumsng/78GiVJXrgOljQVCQ98x9hqJODUSx
LsVX/F52Hiy1ofylPUE/473MMHAj9YOl3n0zLAuFXJnbVSPCUpr+MnJ+u0Zb9aSQqNIHAdtogr2M
l7Ao/dQMnnRQp/Cu+t9v91EZDEH8DdfTUojs0RWtUy50WrSD9Qnk0J/n3MU/UHLfQLUoooDIfzpx
r5TUC7PiekIJKH/XzCjbUCsPTeWenRiki14w/YtqsU0CGYyp3LY7A+iVgQIDAQABo4ICyzCCAscw
DgYDVR0PAQH/BAQDAgP4MIGHBggrBgEFBQcBAQR7MHkwNQYIKwYBBQUHMAGGKWh0dHA6Ly9vY3Nw
LmljYTAzLnRydXN0MjQwOC5jb20vcmVzcG9uZGVyMEAGCCsGAQUFBzAChjRodHRwOi8vYWlhLmlj
YTAzLnRydXN0MjQwOC5jb20vb2Nlcy1pc3N1aW5nMDMtY2EuY2VyMIIBQwYDVR0gBIIBOjCCATYw
ggEyBgoqgVCBKQEBAQEEMIIBIjAvBggrBgEFBQcCARYjaHR0cDovL3d3dy50cnVzdDI0MDguY29t
L3JlcG9zaXRvcnkwge4GCCsGAQUFBwICMIHhMBAWCVRSVVNUMjQwODADAgEBGoHMRm9yIGFudmVu
ZGVsc2UgYWYgY2VydGlmaWthdGV0IGfmbGRlciBPQ0VTIHZpbGvlciwgQ1BTIG9nIE9DRVMgQ1As
IGRlciBrYW4gaGVudGVzIGZyYSB3d3cudHJ1c3QyNDA4LmNvbS9yZXBvc2l0b3J5LiBCZW3mcmss
IGF0IFRSVVNUMjQwOCBlZnRlciB2aWxr5XJlbmUgaGFyIGV0IGJlZ3LmbnNldCBhbnN2YXIgaWZ0
LiBwcm9mZXNzaW9uZWxsZSBwYXJ0ZXIuMIGYBgNVHR8EgZAwgY0wLqAsoCqGKGh0dHA6Ly9jcmwu
aWNhMDMudHJ1c3QyNDA4LmNvbS9pY2EwMy5jcmwwW6BZoFekVTBTMQswCQYDVQQGEwJESzESMBAG
A1UECgwJVFJVU1QyNDA4MR4wHAYDVQQDDBVUUlVTVDI0MDggT0NFUyBDQSBJSUkxEDAOBgNVBAMM
B0NSTDU1MzYwHwYDVR0jBBgwFoAUxlgxT5YtUvv2C3j3ytwe2Nq8o4QwHQYDVR0OBBYEFBa3sZns
662Sg0uEOZtW1e5MoXvhMAkGA1UdEwQCMAAwDQYJKoZIhvcNAQELBQADggEBAIuDDjEV7W8Aw7h/
qVJfF4yNRLhDsuPejydFvA3JwSYptTOMZjjiyjokgbU2bcFmsKQHd2ucY6DLeXSjYco/5YV8oQ7V
6zDCoxBrHIc/cQXh1oM85sflI2RI5l66a3K9CbwtSo/CtFIxc+/GYwqLXTODvUWEgdBBC2JzJwiE
tqT9Vz3fuoAI182hoTn50mzgABgDnnez9F66e12d/08oIq4291Q3WwkFKwZi4DUcWe5Bg2FcDJPY
Tm5dOOTB0sI4RdOk4M9GHObOvUqbdafaGIcIuD8+7zwc1K1szoMkm/MFH5tbJGnkuiYRhgBuWSQz
Lj01Pf5yMF25PSI8/Ep4YTI=


 
 
MIIGHDCCBASgAwIBAgIES45gAzANBgkqhkiG9w0BAQsFADBFMQswCQYDVQQGEwJESzESMBAGA1UE
ChMJVFJVU1QyNDA4MSIwIAYDVQQDExlUUlVTVDI0MDggT0NFUyBQcmltYXJ5IENBMB4XDTEwMDMw
MzEyNDEzNFoXDTM3MTIwMzEzMTEzNFowRTELMAkGA1UEBhMCREsxEjAQBgNVBAoTCVRSVVNUMjQw
ODEiMCAGA1UEAxMZVFJVU1QyNDA4IE9DRVMgUHJpbWFyeSBDQTCCAiIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQAD
ggIPADCCAgoCggIBAJlJodr3U1Fa+v8HnyACHV81/wLevLS0KUk58VIABl6Wfs3LLNoj5soVAZv4
LBi5gs7E8CZ9w0F2CopW8vzM8i5HLKE4eedPdnaFqHiBZ0q5aaaQArW+qKJx1rT/AaXtalMB63/y
vJcYlXS2lpexk5H/zDBUXeEQyvfmK+slAySWT6wKxIPDwVapauFY9QaG+VBhCa5jBstWS7A5gQfE
vYqn6csZ3jW472kW6OFNz6ftBcTwufomGJBMkonf4ZLr6t0AdRi9jflBPz3MNNRGxyjIuAmFqGoc
YFA/OODBRjvSHB2DygqQ8k+9tlpvzMRrkU7jq3RKL+83G1dJ3/LTjCLz4ryEMIC/OJ/gNZfE0qXd
dpPtzflIPtUFVffXdbFV1t6XZFhJ+wBHQCpJobq/BjqLWUA86upsDbfwnePtmIPRCemeXkY0qabC
+2Qmd2FexyZphwTyMnbqy6FG1tB65dYf3mOqStmLa3RcHn9+2dwNfUkh0tjO2FXD7drWcU0OI9DW
8oAypiPhm/QCjMU6j6t+0pzqJ/S0tdAo+BeiXK5hwk6aR+sRb608QfBbRAs3U/q8jSPByenggac2
BtTN6cl+AA1Mfcgl8iXWNFVGegzd/VS9vINClJCe3FNVoUnRYCKkj+x0fqxvBLopOkJkmuZw/yhg
MxljUi2qYYGn90OzAgMBAAGjggESMIIBDjAPBgNVHRMBAf8EBTADAQH/MA4GA1UdDwEB/wQEAwIB
BjARBgNVHSAECjAIMAYGBFUdIAAwgZcGA1UdHwSBjzCBjDAsoCqgKIYmaHR0cDovL2NybC5vY2Vz
LnRydXN0MjQwOC5jb20vb2Nlcy5jcmwwXKBaoFikVjBUMQswCQYDVQQGEwJESzESMBAGA1UEChMJ
VFJVU1QyNDA4MSIwIAYDVQQDExlUUlVTVDI0MDggT0NFUyBQcmltYXJ5IENBMQ0wCwYDVQQDEwRD
UkwxMB8GA1UdIwQYMBaAFPZt+LFIs0FDAduGROUYBbdezAY3MB0GA1UdDgQWBBT2bfixSLNBQwHb
hkTlGAW3XswGNzANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAgEAVPAQGrT7dIjD3/sIbQW86f9CBPu0c7JKN6oU
oRUtKqgJ2KCdcB5ANhCoyznHpu3m/dUfVUI5hc31CaPgZyY37hch1q4/c9INcELGZVE/FWfehkH+
acpdNr7j8UoRZlkN15b/0UUBfGeiiJG/ugo4llfoPrp8bUmXEGggK3wyqIPcJatPtHwlb6ympfC2
b/Ldv/0IdIOzIOm+A89Q0utx+1cOBq72OHy8gpGb6MfncVFMoL2fjP652Ypgtr8qN9Ka/XOazkti
If+2Pzp7hLi92hRc9QMYexrV/nnFSQoWdU8TqULFUoZ3zTEC3F/g2yj+FhbrgXHGo5/A4O74X+lp
bY2XV47aSuw+DzcPt/EhMj2of7SA55WSgbjPMbmNX0rboenSIte2HRFW5Tr2W+qqkc/StixgkKdy
zGLoFx/xeTWdJkZKwyjqge2wJqws2upYEiThhC497+/mTiSuXd69eVUwKyqYp9SD2rTtNmF6TCgh
RM/dNsJOl+osxDVGcwvtWIVFF/Onlu5fu1NHXdqNEfzldKDUvCfii3L2iATTZyHwU9CALE+2eIA+
PIaLgnM11oCfUnYBkQurTrihvzz9PryCVkLxiqRmBVvUz+D4N5G/wvvKDS6t6cPCS+hqM482cbBs
n0R9fFLO4El62S9eH1tqOzO20OAOK65yJIsOpSE=



  
  signtext PGh0bWw+PGhlYWQ+PHN0eWxlIHR5cGU9InRleHQvY3NzIj4KICAgICAgICAgICAgYm9keSB7CiAgICAgICAgICAgICAgICBjb2xvcjogIzIyMjIyMjsKICAgICAgICAgICAgICAgIGZvbnQtc2l6ZTogMTJweDsKICAgICAgICAgICAgICAgIHBhZGRpbmc6IDBweDsKICAgICAgICAgICAgICAgIG1hcmdpbjogMHB4OwogICAgICAgICAgICAgICAgZm9udC1mYW1pbHk6ICdIZWx2ZXRpY2EnLCAnQXJpYWwnLCBzYW5zLXNlcmlmOwogICAgICAgICAgICB9CiAgICAgICAgICAgIAogICAgICAgICAgICBkaXYgewogICAgICAgICAgICAgICAgbWFyZ2luOiAwOwogICAgICAgICAgICAgICAgcGFkZGluZzogMDsKICAgICAgICAgICAgfQogICAgICAgICAgICAKICAgICAgICAgICAgLnNpZ25pbmctYm94LXNlY3Rpb24gewogICAgICAgICAgICAgICAgcGFkZGluZzogMnB4IDA7CiAgICAgICAgICAgICAgICBtYXJnaW46IDJweCAwOwogICAgICAgICAgICAgICAgbWFyZ2luLXRvcDogMDsKICAgICAgICAgICAgICAgIGJvcmRlci10b3A6IDFweCBzb2xpZCAjY2NjY2NjOwogICAgICAgICAgICB9CiAgICAgICAgICAgIAogICAgICAgICAgICAuc2lnbmluZy1ib3gtdGl0bGUgewogICAgICAgICAgICAgICAgZm9udC1zaXplOiAxNHB4OwogICAgICAgICAgICAgICAgZm9udC13ZWlnaHQ6IGJvbGQ7CiAgICAgICAgICAgICAgICBwYWRkaW5nOiAxMHB4IDEwcHg7CiAgICAgICAgICAgIH0KICAgICAgICAgICAgCiAgICAgICAgICAgIC5zaWduaW5nLWJveC1zdWJ0aXRsZSB7CiAgICAgICAgICAgICAgICBmb250LXNpemU6IDEycHg7CiAgICAgICAgICAgICAgICBmb250LXdlaWdodDogYm9sZDsKICAgICAgICAgICAgICAgIHBhZGRpbmc6IDVweCAxMHB4OwogICAgICAgICAgICB9CiAgICAgICAgICAgIAogICAgICAgICAgICAuc2lnbmluZy1ib3gtbGlzdC1pdGVtIC5zaWduaW5nLWJveC1zdWJ0aXRsZSB7CiAgICAgICAgICAgICAgICBwYWRkaW5nOiA1cHggMHB4OwogICAgICAgICAgICB9CgogICAgICAgICAgICAuc2lnbmluZy1ib3gtdGV4dCB7CiAgICAgICAgICAgICAgICBmb250LXNpemU6IDExcHg7CiAgICAgICAgICAgICAgICBwYWRkaW5nOiA1cHggMTBweDsKICAgICAgICAgICAgfQogICAgICAgICAgICAKICAgICAgICAgICAgLnNpZ25pbmctYm94LXNtYWxsIHsKICAgICAgICAgICAgICAgIGNvbG9yOiAjNjY2NjY2OwogICAgICAgICAgICAgICAgZm9udC1zaXplOiA5cHg7CiAgICAgICAgICAgICAgICBwYWRkaW5nOiA1cHggMDsKICAgICAgICAgICAgICAgIHBhZGRpbmctdG9wOiAxMHB4OwogICAgICAgICAgICB9CiAgICAgICAgICAgIAogICAgICAgICAgICAuc2lnbmluZy1ib3gtbGlzdCB7CiAgICAgICAgICAgICAgICBwYWRkaW5nOiAwOwogICAgICAgICAgICAgICAgbWFyZ2luOiAwOwogICAgICAgICAgICB9CiAgICAgICAgICAgIAogICAgICAgICAgICAuc2lnbmluZy1ib3gtbGlzdC1pdGVtIHsKICAgICAgICAgICAgICAgIHBhZGRpbmc6IDEwcHg7CiAgICAgICAgICAgICAgICBtYXJnaW46IDVweCAwcHg7CiAgICAgICAgICAgICAgICBmb250LXNpemU6IDExcHg7CiAgICAgICAgICAgICAgICBiYWNrZ3JvdW5kOiAjRjNGM0YzOwogICAgICAgICAgICB9CiAgICAgICAgPC9zdHlsZT48L2hlYWQ+PGJvZHk+PGRpdiBjbGFzcz0ic2lnbmluZy1ib3gtdGl0bGUiPgogICAgICAgICAgICBFcmtsw6ZyaW5nIG9nIHNhbXR5a2tlCiAgICAgICAgPC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0ic2lnbmluZy1ib3gtc2VjdGlvbiI+PGRpdiBjbGFzcz0ic2lnbmluZy1ib3gtdGV4dCI+CiAgICAgICAgICAgICAgICBNZWQgbWluIHVuZGVyc2tyaWZ0IGJla3LDpmZ0ZXIgamVnIGluZGhvbGRldCBvZyBhbGxlIGRhdG9lciBpIGRlIGbDuGxnZW5kZSBkb2t1bWVudGVyLCBpZGVudGlmaWNlcmV0IHZlZCBkZXJlcyBkb2t1bWVudG7DuGdsZSBvZyBrcnlwdG9ncmFmaXNrZSBoYXNoLXbDpnJkaS4KICAgICAgICAgICAgPC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0ic2lnbmluZy1ib3gtdGV4dCI+CiAgICAgICAgICAgICAgICBKZWcgYWNjZXB0ZXJlciwgYXQgPGI+bWl0IGZ1bGRlIG5hdm48L2I+LCA8Yj5taW4gYWt0dWVsbGUgSVAtYWRyZXNzZTwvYj4gc2FtdCA8Yj5taXQgb2ZmZW50bGlnZSBjZXJ0aWZpa2F0PC9iPiBnZW1tZXMgb2cgb3BiZXZhcmVzIGRpZ2l0YWx0LCBtZWQgZGV0IGZvcm3DpWwgYXQga3VubmUgcMOldmlzZSB1bmRlcnNrcmlmdGVucyBneWxkaWdoZWQuICAgICAgICAgICAgPC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0ic2lnbmluZy1ib3gtdGV4dCI+CiAgICAgICAgICAgICAgICBPcGx5c25pbmdlcm5lIGluZGxlanJlcyBpIHVuZGVyc2tyaWZ0ZW4sIG9nIGVyIGRlcnZlZCB0aWxnw6ZuZ2VsaWd0IGZvciBhbGxlLCBtZWQgYWRnYW5nIHRpbCBkZXQgdW5kZXJza3Jldm5lIG1hdGVyaWFsZS4KICAgICAgICAgICAgPC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0ic2lnbmluZy1ib3gtdGV4dCI+CiAgICAgICAgICAgICAgICBFbmR2aWRlcmUsIG1lZCBtaW4gc2lnbmF0dXIgYWNjZXB0ZXJlciBqZWcgZGVuIHRpbCBlbmh2ZXIgdGlkIGfDpmxkZW5kZSBzbHV0YnJ1Z2VyIGxpY2Vuc2FmdGFsZSAoRVVMQSkgZm9yIGJydWdlbiBhZiBQZW5uZW8gRGlnaXRhbCBTaWduYXR1ciBQbGF0Zm9ybTogaHR0cHM6Ly9wZW5uZW8uY29tL2V1bGEgICAgICAgICAgICAgIDwvZGl2PjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9InNpZ25pbmctYm94LXNlY3Rpb24iPjxkaXYgY2xhc3M9InNpZ25pbmctYm94LXRpdGxlIj5Eb2t1bWVudGVyIGRlciB1bmRlcnNrcml2ZXM8L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJzaWduaW5nLWJveC1saXN0Ij48ZGl2IGNsYXNzPSJzaWduaW5nLWJveC1saXN0LWl0ZW0iPjxkaXYgY2xhc3M9InNpZ25pbmctYm94LXN1YnRpdGxlIj4KICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIEbDmExfUmVnbnNrYWIyMDE5X2p1bmkyMDIwX2dvZGtlbmR0CiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIDwvZGl2PjxkaXY+CiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICBKZWcgdW5kZXJza3JpdmVyIGRva3VtZW50ZXQgIkbDmExfUmVnbnNrYWIyMDE5X2p1bmkyMDIwX2dvZGtlbmR0IiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIDwvZGl2PjxkaXY+LSAgc29tIHVuZGVyc2tyaXZlcjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9InNpZ25pbmctYm94LXNtYWxsIj48ZGl2IHN0eWxlPSJwYWRkaW5nLWJvdHRvbTogNXB4OyI+CiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgRG9rdW1lbnRuw7hnbGU6IFM4TTc1LTExQU1ELUlTSEtZLVQ4SFdQLUVRTjVKLTJON1VHCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICA8L2Rpdj48ZGl2PgogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIERva3VtZW50ZXRzIGtyeXB0b2dyYWZpc2tlIFNIQS0yNTYgaGFzaC12w6ZyZGk6IDIxYmYwZWUxZThhYjliODkwM2YzMjE3MzRhNWQ1NzE3MmRmYTU3Mzk4ZDZlOWE0OThmNDg1NWQzZDlkNDRiZTYKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIDwvZGl2PjwvZGl2PjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9InNpZ25pbmctYm94LWxpc3QtaXRlbSI+PGRpdiBjbGFzcz0ic2lnbmluZy1ib3gtc3VidGl0bGUiPgogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgUHJvdG9rb2wgRm9uZGVuIGZvciDDmGtvbG9naXNrIExhbmRicnVnIDIwMTkgMjktMDYtMjAyMAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICA8L2Rpdj48ZGl2PgogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgSmVnIHVuZGVyc2tyaXZlciBkb2t1bWVudGV0ICJQcm90b2tvbCBGb25kZW4gZm9yIMOYa29sb2dpc2sgTGFuZGJydWcgMjAxOSAyOS0wNi0yMDIwIiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIDwvZGl2PjxkaXY+LSAgc29tIHVuZGVyc2tyaXZlcjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9InNpZ25pbmctYm94LXNtYWxsIj48ZGl2IHN0eWxlPSJwYWRkaW5nLWJvdHRvbTogNXB4OyI+CiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgRG9rdW1lbnRuw7hnbGU6IE0zODc3LTJBVllYLVlHTlVNLVhDWEVNLVlFNTZCLVg4MVg2CiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICA8L2Rpdj48ZGl2PgogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIERva3VtZW50ZXRzIGtyeXB0b2dyYWZpc2tlIFNIQS0yNTYgaGFzaC12w6ZyZGk6IDA0OGFhZGRiMGEwNjYxMDkzZjhjZTg0NzFmODZlOWE0Yjg0OWFiNjNmYmE3OGIxMTMyZWQ0N2ExYTFiZDU2NTcKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIDwvZGl2PjwvZGl2PjwvZGl2PjwvZGl2PjwvZGl2PjwvYm9keT48L2h0bWw+
  RequestIssuer UGVubmVvLmNvbQ==
  action sign
  useragent TW96aWxsYS81LjAgKFdpbmRvd3MgTlQgMTAuMDsgKSBBcHBsZVdlYktpdC81MzcuMzYgKEtIVE1MLCBsaWtlIEdlY2tvKSBDaHJvbWUvODMuMC40MTAzLjExNiBTYWZhcmkvNTM3LjM2
  signingRequestId NjQxMjI5Nw==
  document_digests W3sia2V5IjoiUzhNNzUtMTFBTUQtSVNIS1ktVDhIV1AtRVFONUotMk43VUciLCJkaWdlc3QiOiIyMWJmMGVlMWU4YWI5Yjg5MDNmMzIxNzM0YTVkNTcxNzJkZmE1NzM5OGQ2ZTlhNDk4ZjQ4NTVkM2Q5ZDQ0YmU2IiwiYWxnb3JpdGhtIjoic2hhLTI1NiJ9LHsia2V5IjoiTTM4NzctMkFWWVgtWUdOVU0tWENYRU0tWUU1NkItWDgxWDYiLCJkaWdlc3QiOiIwNDhhYWRkYjBhMDY2MTA5M2Y4Y2U4NDcxZjg2ZTlhNGI4NDlhYjYzZmJhNzhiMTEzMmVkNDdhMWExYmQ1NjU3IiwiYWxnb3JpdGhtIjoic2hhLTI1NiJ9XQ==
  _challenge MzRYVEYtM09FNEUtQzhTRDMtVk41Q0wtQks0NzYtWlRVVVg=
  TimeStamp MjAyMC0wNi0yOSAxNjowOTo1NiswMDAw

       MIIHBAoBAKCCBv0wggb5BgkrBgEFBQcwAQEEggbqMIIG5jCBt6IWBBTG05MDnGIiCoGUmOGARx+U5rd5xxgPMjAyMDA2MjkxNjEwMjlaMGcwZTA9MAkGBSsOAwIaBQAEFOni80WstpfVEug13NkSQuB2A8JlBBTGWDFPli1S+/YLePfK3B7Y2ryjhAIEWnDjoYAAGA8yMDIwMDYyOTE2MDIwMlqgERgPMjAyMDA2MzAwNDEwMjlaoSMwITAfBgkrBgEFBQcwAQIEEgQQWdDqVfw7l/8T6hfx2CrErTANBgkqhkiG9w0BAQUFAAOCAQEANfqxl1l725yKKvin/bUDIROj3AaL0IuUd/degaKKYgsBf0wei7Js0B/ypJK3tT6M3Z8VTQdpTDRWAA4SoT/gnTzxaNQj5RmMv6EXg4xK2+wmqhmop1uN33nh3w7h96pSnQDpmWnVGB9FVs4MPmv48/mwQXqW3FGoz54vIVkAGgMxW7881hO5gis9wGAB3YFnGJhNNxuua70anr5H5lmQDl5GDC4DxSMszrBlorlvBJs9/TOZiZTl/CHsWxULtpLBi8kH1r3zBijFFna++Glm87m6Rsk1ci6ugRxmfbFUp4Dy1dllp0EnlZ261NXmgMAQuQGZn+Ai10BZZ+tnwkydNaCCBRQwggUQMIIFDDCCA/SgAwIBAgIEWp0NzzANBgkqhkiG9w0BAQsFADBBMQswCQYDVQQGEwJESzESMBAGA1UECgwJVFJVU1QyNDA4MR4wHAYDVQQDDBVUUlVTVDI0MDggT0NFUyBDQSBJSUkwHhcNMjAwNjI5MTUwODEwWhcNMjAwNzAyMTUwNzM0WjB/MQswCQYDVQQGEwJESzEiMCAGA1UECgwZREFOSUQgQS9TIC8vIENWUjozMDgwODQ2MDFMMCQGA1UEAwwdREFOSUQgQS9TIC0gT0NTUCBSZXNwb25kZXIgMDEwJAYDVQQFEx1DVlI6MzA4MDg0NjAtVUlEOk9DU1AwMS1JQ0EwMzCCASIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADggEPADCCAQoCggEBANCmc8enADAFoR2qxc6dBwepawlXClNN4WOtbNWbMycugvKhE0w7R4dPbTKr/6U00fPbxkcZ+OMADGotQu7rrXdmh1c/8OSWZRJkGF9jjnnTetYC62eFkMEV3HLyGSOt/pthOojfxec1XX32bqNlMXIxcPoifhfDyExzayfOigZSqCm9DV2u8fnbZV+YpOJWC6zWhN5f9Wre+PxTNmyWJHem9Kwsfg8OUVlTp5Up2bSj20iSfMg6eGG6F1Nh1z+uc1AxCU337XPwalMewlYmR9lwV4eZj1HkBC2SXznmBYPoLZTWgJ7C0Ty/kIJS6jLEHcR0/XazwE5THge5tp2v+00CAwEAAaOCAcwwggHIMA4GA1UdDwEB/wQEAwIHgDAPBgkrBgEFBQcwAQUEAgUAMBMGA1UdJQQMMAoGCCsGAQUFBwMJMIIBQwYDVR0gBIIBOjCCATYwggEyBgoqgVCBKQEBAQMEMIIBIjAvBggrBgEFBQcCARYjaHR0cDovL3d3dy50cnVzdDI0MDguY29tL3JlcG9zaXRvcnkwge4GCCsGAQUFBwICMIHhMBAWCVRSVVNUMjQwODADAgEBGoHMRm9yIGFudmVuZGVsc2UgYWYgY2VydGlmaWthdGV0IGfmbGRlciBPQ0VTIHZpbGvlciwgQ1BTIG9nIE9DRVMgQ1AsIGRlciBrYW4gaGVudGVzIGZyYSB3d3cudHJ1c3QyNDA4LmNvbS9yZXBvc2l0b3J5LiBCZW3mcmssIGF0IFRSVVNUMjQwOCBlZnRlciB2aWxr5XJlbmUgaGFyIGV0IGJlZ3LmbnNldCBhbnN2YXIgaWZ0LiBwcm9mZXNzaW9uZWxsZSBwYXJ0ZXIuMB8GA1UdIwQYMBaAFMZYMU+WLVL79gt498rcHtjavKOEMB0GA1UdDgQWBBTG05MDnGIiCoGUmOGARx+U5rd5xzAJBgNVHRMEAjAAMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAA4IBAQCFkAStCzH0lFk5kIQYYtnO3QI9z/oFWr07WNsqS7iJW9Rycp62oPvUjUi3fEaSoNsJqqcr+A7IMrDhNdN7dEBWIwMvrbq6LlcSka4qz2Bc52tSwcSxsFUTG5wd26SCZ8N1M+DjWphZHSJL4pRmtZ+mC5PAckYwTdAoKox605s0kYShcXZ26bzV4rb3EC1bBIuPKmkULGPozz/OU1tvpfrok0jHfWjxUQtCAyNKw20Q2TYcfpMs4AaWe8OSb73nqJposJ0Znjkz6JhalnITDhNkymz7+Vm9Lc0KEbd5hlo6RHChPdO9Z6I9jGZJXEeqNAXBuaa/Xg+h3E+CPeWGa89m  MIICwTCBqgIBATANBgkqhkiG9w0BAQsFADBFMQswCQYDVQQGEwJESzESMBAGA1UEChMJVFJVU1QyNDA4MSIwIAYDVQQDExlUUlVTVDI0MDggT0NFUyBQcmltYXJ5IENBFw0yMDA2MjkxNjA2MjRaFw0yMDA2MzAwNDA2MjRaoDEwLzAMBgNVHRQEBQIDAIw3MB8GA1UdIwQYMBaAFPZt+LFIs0FDAduGROUYBbdezAY3MA0GCSqGSIb3DQEBCwUAA4ICAQA+nDxwCpZc8ODXFByE5qHj7bOREXwhK9IogLPRTAas7RmDYz3cOZctW5+klg9jjkvctQ/0wG4U9T9iykW5ngW8h+6+uMhxpABoD7cAdPpCV5qkczXSK/NvijL+XSTVlx2jhqAGgwJTVPchfvvMrygbY86ICScTP6+jcJ9M3kspoJp0Hq7U8qWbnhsKC86Hb8Sr284dNh0LBWPCEqJQpOPRpGa5sZuIjfyHlyn3uWLEPB7ANunPMVRuYN6cW761bifnaBkzS+FzSkvogoH4f3jGUI0M/VmnoUlrYWpiFaqslAO2CXUsE1cE5edVM8ygGX/+0lb5THmyKhJsp/niT6zlsVSMcJDR52gic/F1spkP0W9qFDKripdrIwR3DEowhqwg+7gHpm0IqoXnoqii4A9uyVBMhFyKDcizHtUJRq167MNap5g1wzCR61Zlzs5ZDNsx/H2H9dot1L/ZBnakL/MeZWd4jiYuBBWJCfuvm2s5Hn/0PtseUJA8M0VO/7dE/aXzsKulDQNT++ASyKjIKUz9j/BULCA0+s3/4nTqToVqZwCceOEFy8MSzJ0MeJYFDE9W8PD/pR7ZQVgdB8H70xICnI2OcW1zH3I7ddKDvsyaGiP3+0W/UjYJWn0yI5g+Pkqv5hN9GYQHaTGdL42/GbBgnI9/W5ppUKaxrdO1ZGuPqg==   MIAGCSqGSIb3DQEHAqCAMIIJeQIBAzEPMA0GCWCGSAFlAwQCAQUAMIHmBgsqhkiG9w0BCRABBKCB1gSB0zCB0AIBAQYJKwYBBAGgMgEfMDEwDQYJYIZIAWUDBAIBBQAEIHKw/TL5TdAUnpVlZCvsUZkwlFf6aWdKBjNeu7HA+pPGAhAJekZ0/8radFFG0ZCXO9DFGA8yMDIwMDYyOTE2MTAyOVowAwIBAaBlpGMwYTE1MDMGA1UEAwwsR2xvYmFsc2lnbiBUU0EgZm9yIEFBVEwgb24gRFNTIC0gU0hBMzg0IC0gRzUxGzAZBgNVBAoMEkdNTyBHbG9iYWxTaWduIEx0ZDELMAkGA1UEBhMCR0KgggXUMIIF0DCCA7igAwIBAgIMFjeuHefw8VTHkN6gMA0GCSqGSIb3DQEBDAUAMFcxCzAJBgNVBAYTAkJFMRkwFwYDVQQKExBHbG9iYWxTaWduIG52LXNhMS0wKwYDVQQDEyRHbG9iYWxTaWduIENBIGZvciBBQVRMIC0gU0hBMzg0IC0gRzQwHhcNMTkxMDI0MDAwMDAwWhcNMzEwMTIxMDAwMDAwWjBhMTUwMwYDVQQDDCxHbG9iYWxzaWduIFRTQSBmb3IgQUFUTCBvbiBEU1MgLSBTSEEzODQgLSBHNTEbMBkGA1UECgwSR01PIEdsb2JhbFNpZ24gTHRkMQswCQYDVQQGEwJHQjCCASIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADggEPADCCAQoCggEBAIhlOSZCZPxWYZIURTBub991vWfJoiYVG4bE/xKIbjHSTY8om/MwCHBpugiL487MkYEalZAbFdNknncisYsPLoA1aDodRyzlELY+1NXjASpJOwDc4BepAf4570d00FAkPIo96c0WLkxeEdoCaxrhsDq6oYBXnnXwgrbyyeOVRrJX5N2rPA0yqxwMG2ll/MqQOrW2ISB3xG5l6DvrJDkySSGyxxXABdveK4bIkrR4hOXGIcBsr/QCQcteFn6XlcRv/4rc5ptVITyQxzv5kMeF4x2EIYyc67Ah4/Grj5WXNsWh+p8pM8XEoz/QpcvFaYuAO5qo+DMA4I3ZXBsemh8+z5kCAwEAAaOCAZAwggGMMA4GA1UdDwEB/wQEAwIHgDBMBgNVHSAERTBDMEEGCSsGAQQBoDIBHzA0MDIGCCsGAQUFBwIBFiZodHRwczovL3d3dy5nbG9iYWxzaWduLmNvbS9yZXBvc2l0b3J5LzAJBgNVHRMEAjAAMBYGA1UdJQEB/wQMMAoGCCsGAQUFBwMIMD4GA1UdHwQ3MDUwM6AxoC+GLWh0dHA6Ly9jcmwuZ2xvYmFsc2lnbi5jb20vY2EvZ3NhYXRsc2hhMmc0LmNybDCBiAYIKwYBBQUHAQEEfDB6MEAGCCsGAQUFBzAChjRodHRwOi8vc2VjdXJlLmdsb2JhbHNpZ24uY29tL2NhY2VydC9nc2FhdGxzaGEyZzQuY3J0MDYGCCsGAQUFBzABhipodHRwOi8vb2NzcC5nbG9iYWxzaWduLmNvbS9jYS9nc2FhdGxzaGEyZzQwHwYDVR0jBBgwFoAUie91cXpfRxuXI9yQSsv/wCY2CNUwHQYDVR0OBBYEFE1Hez0WcYqZ4xLviwa+Oba92E7KMA0GCSqGSIb3DQEBDAUAA4ICAQA2cqwRFjCPWHxiIfeIgldqOXtv+DROLcqHyEHdrF/BlLhygsrwFgp44pxo9J3enAQWAajo7XsLjNJkzKeYXNpaI4MLwBdpmxSq2dVAEXmfV/AdZgGrXwdxK4t4Nx9T+f2yiYPfrlON3oCTJcF0dL7XYK5gR1wx4+5vnv/wjuK6RW6zuo13Nkgs6pohFYLILo7U/Pu2xHSjh82AhcHjRfPdcCmZ0JkqLo9oXZI6dRRdMHanmFqxTEQdKl6wQbIK/ZbA5PTNcIETMyoXCpLPk2YO7Ial2BwHYGOloaLutGdlAYboDr2IZJh3mQ3ldcKUPGNDGRTaWYpcZ7c1bbfpj/1olPaCEHC23ABvhSlLD8FYRwLOWR1oNBfr7HBk7Fa38NvM4YRBUB0K8M97cIKG1MfsxkQXXMaVp719soHCnCjTOnXYzln93MlgfxXyPZMtKWjAkNP5FX7kqk9c6MJS7DMS2Mq3E8AUUBTreQS36Ab3dCJ5QhZ741ZM1B9TulRlKcr3vwgKngRnqGxKAlmVTLgLAYOFdvwkTnx+hWhnJI31qVs8uSOOeNnc9cfJ5tQo0jHyrp+hHJSW5wAElDYnpOo219lbQOYjwbIQXc0J1vVx0pv/ZEoTjeD4JfwgnqdkQS3QoAtzVZzXi2YDRQVLhDimqvTwh3SdTFaj2UMtvgPPNjGCAqAwggKcAgEBMGcwVzELMAkGA1UEBhMCQkUxGTAXBgNVBAoTEEdsb2JhbFNpZ24gbnYtc2ExLTArBgNVBAMTJEdsb2JhbFNpZ24gQ0EgZm9yIEFBVEwgLSBTSEEzODQgLSBHNAIMFjeuHefw8VTHkN6gMA0GCWCGSAFlAwQCAQUAoIIBCjAaBgkqhkiG9w0BCQMxDQYLKoZIhvcNAQkQAQQwHAYJKoZIhvcNAQkFMQ8XDTIwMDYyOTE2MTAyOVowLwYJKoZIhvcNAQkEMSIEIPtw6V6rfuWrJGopD+cbUADj1gdcHdiiMNjlvmW1QRuaMIGcBgsqhkiG9w0BCRACDDGBjDCBiTCBhjCBgwQUF/g0YFw91Hy8g4uKsz6E2vHxwbUwazBbpFkwVzELMAkGA1UEBhMCQkUxGTAXBgNVBAoTEEdsb2JhbFNpZ24gbnYtc2ExLTArBgNVBAMTJEdsb2JhbFNpZ24gQ0EgZm9yIEFBVEwgLSBTSEEzODQgLSBHNAIMFjeuHefw8VTHkN6gMA0GCSqGSIb3DQEBCwUABIIBACql3K0FTQCQlLNLFfGd0X1CWBCA+hnz7Kn5f7G1tk/T0vsKWlvvUYjHZfyBQZsyordS3J1rnTgW0pj+HbadS6ZdANx5CP/2OfAqrA20lUOrV5KWB49E/8Uj3EqOwYdQn3NYQNnpVOdHrIb5pc54jE9Q7ZAMnI8FmCaugTY5dtOT71Pm+COL+EBtSmO+cBiFEUxky77u2/Ay7vF1dY42O7Xp7ZOoydukuHc9bGmUOYprgsRBSkW8TdmcpKokVTxa25zW19jq4W84VyqxcGqsQ5InejFUEebz6h9/HQGeQHaCqZNdrlMhptHBfF8KOIyXINW6UUg/tUwrg9RPMJ0IkfgAAAAA


  
 
 
 
 
 
 1i+hfYKmre1lBx54l/iQraCZ1hMvRZJCCr9o/bbg7O4=


 
VJqNqnKqNov93+AOoHJnZrmUG6f3JlyJqwmydU9KVCCn+FmJ5V5S+kbgoOO4IpsNjPfFqPHWKtqw
QT6YuKVKr3B/84wvIk1jgjVAHGlwtwSfYBaoMrmUjVvfar3sfa82Ku5llsTuRNHp0+LVscFQaZ0K
tf2oQpMMMv9rSVF7DBoncLbNg1BfpuNM2fg5RMKSksq00xWSfq+/A7YLeqhmhIkQTIXjuA7td1YS
CJpNL7uBeXdMBSV29zXovbtT4+UA9s3QSSkb98sJpWVOMjdcCTm52/NiBO2mBW0UVQieRQbRa7o7
xqIutuWZHCjU9y3LFQ5a2Gf+xELQZh030Pc2DA==

 
 
 
MIIFGDCCAwCgAwIBAgIEVtiisDANBgkqhkiG9w0BAQsFADBFMQswCQYDVQQGEwJESzESMBAGA1UE
ChMJVFJVU1QyNDA4MSIwIAYDVQQDExlUUlVTVDI0MDggT0NFUyBQcmltYXJ5IENBMB4XDTE3MTAy
NjExMzc0M1oXDTMyMTAyNjEyMDc0M1owQTELMAkGA1UEBhMCREsxEjAQBgNVBAoMCVRSVVNUMjQw
ODEeMBwGA1UEAwwVVFJVU1QyNDA4IE9DRVMgQ0EgSUlJMIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8A
MIIBCgKCAQEAlPVpZBGewZxwS72tyZkEp70E1SbxEMwqiIP1SzSYmetd8Oyd7he5LWg0FzSN9ozN
h1CGLfXmiYWsE3+ltl3hHFCFhxiptrE3NQXo0MH7dTH6ZcTfUKlqBwehPRYWY+eNpRm5ZICSrdtY
HNuqv7jawRce1z0bu0buFDSrCdLdGVUysVjMYWiyGBk95+nE5B1SV5Ls5n6JcnAYB9Y2PkCIPAZc
kayB5RXcTCKrq7y6CpcjZcRuRjXze3NgbQmAHhxwqGaVLgWTq/kLHnM3Q9Xka6ef9v2O3P/jp5th
umup9Jmvacj+x033GNkeDaZfAeBEw1DGpWvmFGBWTU6t3+1jXwIDAQABo4IBEjCCAQ4wDwYDVR0T
AQH/BAUwAwEB/zAOBgNVHQ8BAf8EBAMCAQYwEQYDVR0gBAowCDAGBgRVHSAAMIGXBgNVHR8EgY8w
gYwwLKAqoCiGJmh0dHA6Ly9jcmwub2Nlcy50cnVzdDI0MDguY29tL29jZXMuY3JsMFygWqBYpFYw
VDELMAkGA1UEBhMCREsxEjAQBgNVBAoTCVRSVVNUMjQwODEiMCAGA1UEAxMZVFJVU1QyNDA4IE9D
RVMgUHJpbWFyeSBDQTENMAsGA1UEAxMEQ1JMMTAfBgNVHSMEGDAWgBT2bfixSLNBQwHbhkTlGAW3
XswGNzAdBgNVHQ4EFgQUxlgxT5YtUvv2C3j3ytwe2Nq8o4QwDQYJKoZIhvcNAQELBQADggIBADph
24sc2zPGhb2Ig46gC51M6AW9lgmlmeS95cRF+Y5gb1OA63uhWoqbLVkZ6T1p7lFfQ+JxTPNFPXnD
DoPnOikNVgYvu2JgI37pLdf+uP6iuw5Fs7MbHpRdKJ440+sTga2O88aO3Oy1r3XfUTkFW1Z+Uxp8
AwCvf7ZiApDb2+nUo2d0zppPthBOezc4GNui67GdpWC6gWqRGFASj9+3lyBbOqwNQ7Ko253NPZ7f
/n3S7qhljZKc8hNw70gLZPbDk/LnEwSGu/rge17qPqk88UoQ0kbTlcI7a19yeRNAhPxum+x6VX6Q
5pUjxglY3pZQw3/HOBWUKNHf+4FUqN6lua9qYfHkFBdoc3FS2V28l+/0Y/28vC3Z4XNZtDXbDj23
RZ4MEmTp4vDzefRz4t/dH1ciD4oh/K6b8x7NZIc9NjTewATLsLx2O3UTmcwgS4Aey/xPyn4Zshbi
JNbwfPufEOBwrcOYtfzPOD+/BK1QFkmoWdKtRG64267rI/r6UPoJvWQMQKdUjTuQbzyLjUSh8TpH
qaqP65/22Eoi70MarC15/UZO678WBLvY0bKwl717oeN/ME/10Be0JIF1e4Htx7Ux/1GWaNE2WfBs
dS6EaAbeOv23hSxRzBOK2I0ZargWh4B1HAkkth3xMy1a3WnXCDKFpw4gm1BIQRCLJcdZ4184
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MIIBIjAvBggrBgEFBQcCARYjaHR0cDovL3d3dy50cnVzdDI0MDguY29tL3JlcG9zaXRvcnkwge4G
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MR4wHAYDVQQDDBVUUlVTVDI0MDggT0NFUyBDQSBJSUkxEDAOBgNVBAMMB0NSTDMwMDUwHwYDVR0j
BBgwFoAUxlgxT5YtUvv2C3j3ytwe2Nq8o4QwHQYDVR0OBBYEFMwFyiL5dEnnDvxRfzEwkWQMajyE
MAkGA1UdEwQCMAAwDQYJKoZIhvcNAQELBQADggEBAHGET7M0X+DfKx9lJpCZR4q0VDdS2hBDEggE
btSkjb4B3POwWj9ItU/SLZOJVnG353+aI7100QOv8QBootBc4fSzaJ73PJy/OJTdSKTc3EUUYpOS
DbOs3vPEWFrWqcUucW1yUEDxlDizg9a9ahTGXz5ScCx+CUalLk8dKE3dW09cSHwcNK/f0eN4jh8d
vOSlQDjD+Pdl+oyJi+U5m9RhBStRIejBxhp7LTWg+IrjAF84y6quj3CLfN5oHN5QUj8RdNfxd0Pi
U7oDLBSulSY+XYgFRpkTO5N3yx0gJgaNdz3mfsmUM1DU/2TaXakwS3mUtHS73KyqkFT42B8fxhr0
VyI=
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ChMJVFJVU1QyNDA4MSIwIAYDVQQDExlUUlVTVDI0MDggT0NFUyBQcmltYXJ5IENBMB4XDTEwMDMw
MzEyNDEzNFoXDTM3MTIwMzEzMTEzNFowRTELMAkGA1UEBhMCREsxEjAQBgNVBAoTCVRSVVNUMjQw
ODEiMCAGA1UEAxMZVFJVU1QyNDA4IE9DRVMgUHJpbWFyeSBDQTCCAiIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQAD
ggIPADCCAgoCggIBAJlJodr3U1Fa+v8HnyACHV81/wLevLS0KUk58VIABl6Wfs3LLNoj5soVAZv4
LBi5gs7E8CZ9w0F2CopW8vzM8i5HLKE4eedPdnaFqHiBZ0q5aaaQArW+qKJx1rT/AaXtalMB63/y
vJcYlXS2lpexk5H/zDBUXeEQyvfmK+slAySWT6wKxIPDwVapauFY9QaG+VBhCa5jBstWS7A5gQfE
vYqn6csZ3jW472kW6OFNz6ftBcTwufomGJBMkonf4ZLr6t0AdRi9jflBPz3MNNRGxyjIuAmFqGoc
YFA/OODBRjvSHB2DygqQ8k+9tlpvzMRrkU7jq3RKL+83G1dJ3/LTjCLz4ryEMIC/OJ/gNZfE0qXd
dpPtzflIPtUFVffXdbFV1t6XZFhJ+wBHQCpJobq/BjqLWUA86upsDbfwnePtmIPRCemeXkY0qabC
+2Qmd2FexyZphwTyMnbqy6FG1tB65dYf3mOqStmLa3RcHn9+2dwNfUkh0tjO2FXD7drWcU0OI9DW
8oAypiPhm/QCjMU6j6t+0pzqJ/S0tdAo+BeiXK5hwk6aR+sRb608QfBbRAs3U/q8jSPByenggac2
BtTN6cl+AA1Mfcgl8iXWNFVGegzd/VS9vINClJCe3FNVoUnRYCKkj+x0fqxvBLopOkJkmuZw/yhg
MxljUi2qYYGn90OzAgMBAAGjggESMIIBDjAPBgNVHRMBAf8EBTADAQH/MA4GA1UdDwEB/wQEAwIB
BjARBgNVHSAECjAIMAYGBFUdIAAwgZcGA1UdHwSBjzCBjDAsoCqgKIYmaHR0cDovL2NybC5vY2Vz
LnRydXN0MjQwOC5jb20vb2Nlcy5jcmwwXKBaoFikVjBUMQswCQYDVQQGEwJESzESMBAGA1UEChMJ
VFJVU1QyNDA4MSIwIAYDVQQDExlUUlVTVDI0MDggT0NFUyBQcmltYXJ5IENBMQ0wCwYDVQQDEwRD
UkwxMB8GA1UdIwQYMBaAFPZt+LFIs0FDAduGROUYBbdezAY3MB0GA1UdDgQWBBT2bfixSLNBQwHb
hkTlGAW3XswGNzANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAgEAVPAQGrT7dIjD3/sIbQW86f9CBPu0c7JKN6oU
oRUtKqgJ2KCdcB5ANhCoyznHpu3m/dUfVUI5hc31CaPgZyY37hch1q4/c9INcELGZVE/FWfehkH+
acpdNr7j8UoRZlkN15b/0UUBfGeiiJG/ugo4llfoPrp8bUmXEGggK3wyqIPcJatPtHwlb6ympfC2
b/Ldv/0IdIOzIOm+A89Q0utx+1cOBq72OHy8gpGb6MfncVFMoL2fjP652Ypgtr8qN9Ka/XOazkti
If+2Pzp7hLi92hRc9QMYexrV/nnFSQoWdU8TqULFUoZ3zTEC3F/g2yj+FhbrgXHGo5/A4O74X+lp
bY2XV47aSuw+DzcPt/EhMj2of7SA55WSgbjPMbmNX0rboenSIte2HRFW5Tr2W+qqkc/StixgkKdy
zGLoFx/xeTWdJkZKwyjqge2wJqws2upYEiThhC497+/mTiSuXd69eVUwKyqYp9SD2rTtNmF6TCgh
RM/dNsJOl+osxDVGcwvtWIVFF/Onlu5fu1NHXdqNEfzldKDUvCfii3L2iATTZyHwU9CALE+2eIA+
PIaLgnM11oCfUnYBkQurTrihvzz9PryCVkLxiqRmBVvUz+D4N5G/wvvKDS6t6cPCS+hqM482cbBs
n0R9fFLO4El62S9eH1tqOzO20OAOK65yJIsOpSE=
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 kHb85t0u39Q7yn6CCr318SYNpzHHOJMwEl03bbnaMeo=


 
mr5SDnELdG5ex0wzkX/m4ehpunjy/1iKlcP2FfF/A59lu2UhB7ar4xkPwNUqW6tNuktZWaPAiQDi
CpN1oFcBA8PLvt96mixzcOnRCTlq06kxkpwbLGv1RLrEDozfbMEyuq3ElNQogv48nWghbi1Cp7NG
ROJYdtnD2eLV5LkIfwKt1JgkFaCtBkzKNlFTBvT69i8QQviwkbrrNaMkjvUe0SQi2gm34j42c2tc
0Z/iWHfbj5YowX++AJsucxkSulsAN4caAcMfxKcvUTHXEoiicNqQa/Y6irWX2PvFODtApchdgptT
UgOjbVX8x53rjfzLra7WklCIxLl7h/lyqXc67g==

 
 
 
MIIGIDCCBQigAwIBAgIEXcLfnTANBgkqhkiG9w0BAQsFADBAMQswCQYDVQQGEwJESzESMBAGA1UE
CgwJVFJVU1QyNDA4MR0wGwYDVQQDDBRUUlVTVDI0MDggT0NFUyBDQSBJVjAeFw0yMDA1MjAxMDAy
MjlaFw0yMzA1MjAxMDAyMjhaMIGAMQswCQYDVQQGEwJESzE3MDUGA1UECgwuTEFOREJSVUcgJiBG
w5hERVZBUkVSIEYuTS5CLkEuIC8vIENWUjoyNTUyOTUyOTE4MBQGA1UEAwwNSGFubmUgRWxrasOm
cjAgBgNVBAUTGUNWUjoyNTUyOTUyOS1SSUQ6MTkzMzg0MTIwggEiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4IB
DwAwggEKAoIBAQDXNgU6kNLl6Brdv5ChtwuL7zToGO1Zweg9F5ndQIu7n7Lr6sCeRXQ2MbLxDWgl
x9YGESrfIYMilIIQyt9BohkWpWkxUt+SiW8nflbknrsEEA92sXdPOBByJ+olgkmh3VpV2xUORkK/
OMzs93fERPvtUa3g6v2WDX7JyjnYNQfaTz8IR7ky5W5F9LmeJBq6KfIYLTWjgeACCgQOo0ODmyK4
gJxfOHoWg7FuZt4kxX6kt0Xf5hFyqRE1QgyN6XOWOiizdyl8k14WKDAlCxLFCM29pUAaTsf4wfz7
KtZH8fgw+Z7qzym/mrEp/JDwoiSoUlYPbaMSf1297tY9MGb22GLfAgMBAAGjggLfMIIC2zAOBgNV
HQ8BAf8EBAMCA/gwgYkGCCsGAQUFBwEBBH0wezA1BggrBgEFBQcwAYYpaHR0cDovL29jc3AuaWNh
MDQudHJ1c3QyNDA4LmNvbS9yZXNwb25kZXIwQgYIKwYBBQUHMAKGNmh0dHA6Ly9tLmFpYS5pY2Ew
NC50cnVzdDI0MDguY29tL29jZXMtaXNzdWluZzA0LWNhLmNlcjCCAUMGA1UdIASCATowggE2MIIB
MgYKKoFQgSkBAQECBjCCASIwLwYIKwYBBQUHAgEWI2h0dHA6Ly93d3cudHJ1c3QyNDA4LmNvbS9y
ZXBvc2l0b3J5MIHuBggrBgEFBQcCAjCB4TAQFglUUlVTVDI0MDgwAwIBARqBzEZvciBhbnZlbmRl
bHNlIGFmIGNlcnRpZmlrYXRldCBn5mxkZXIgT0NFUyB2aWxr5XIsIENQUyBvZyBPQ0VTIENQLCBk
ZXIga2FuIGhlbnRlcyBmcmEgd3d3LnRydXN0MjQwOC5jb20vcmVwb3NpdG9yeS4gQmVt5nJrLCBh
dCBUUlVTVDI0MDggZWZ0ZXIgdmlsa+VyZW5lIGhhciBldCBiZWdy5m5zZXQgYW5zdmFyIGlmdC4g
cHJvZmVzc2lvbmVsbGUgcGFydGVyLjATBgNVHREEDDAKgQhIRUBsZi5kazCBlQYDVR0fBIGNMIGK
MC6gLKAqhihodHRwOi8vY3JsLmljYTA0LnRydXN0MjQwOC5jb20vaWNhMDQuY3JsMFigVqBUpFIw
UDELMAkGA1UEBhMCREsxEjAQBgNVBAoMCVRSVVNUMjQwODEdMBsGA1UEAwwUVFJVU1QyNDA4IE9D
RVMgQ0EgSVYxDjAMBgNVBAMMBUNSTDU0MB8GA1UdIwQYMBaAFFy7dWIWMpmqNqC4mvtvpwxf8ArV
MB0GA1UdDgQWBBRxajRGxICj9Akwhykwg/ToyrRkEjAJBgNVHRMEAjAAMA0GCSqGSIb3DQEBCwUA
A4IBAQCYr2wWgvpVT4oqmNa33nddqZInpgp/PnmirFlCJ5Kd8G9xIWsiJWmo1tnvY9zkyspUs6MF
QMTbptqHWcAwi/a4CwmtHwVEApWC127iDs9TnG2so80erIOqwBVW7ECN1CilfoZfOghWPHS2QEUq
laBDQFWSGqxsqJRmRmyk9p5P+2uxzb+dv3NegVD7OaaMG/FJwTzGhgFS9+kywPFLRYB3M4PZw/Ef
7kOPh8yKptRVJZrdp3pYd7eCrSW4c4Ryhx/ArdinZSfmDfjGNS8JSKhklp3HrGeFyqr3cQKWSKrv
ZNxZAbZDLAvfK06Ec5kZszmAOWM9T4MeGMOGdnNlejA4


 
 
MIIFFzCCAv+gAwIBAgIEVtjyejANBgkqhkiG9w0BAQsFADBFMQswCQYDVQQGEwJESzESMBAGA1UE
ChMJVFJVU1QyNDA4MSIwIAYDVQQDExlUUlVTVDI0MDggT0NFUyBQcmltYXJ5IENBMB4XDTE5MTEw
NTE1NDczNFoXDTM0MTEwNTE2MTczNFowQDELMAkGA1UEBhMCREsxEjAQBgNVBAoMCVRSVVNUMjQw
ODEdMBsGA1UEAwwUVFJVU1QyNDA4IE9DRVMgQ0EgSVYwggEiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4IBDwAw
ggEKAoIBAQDWiXnxmSNSRULDJLfWHFbMwspv7GqSATcPyw+ugRowpxbg42KG2i05uFcgHe/NopNJ
dqaAKIAdgA24kOl4gqr9rPYsz9YAWDNrp8oVd3RrJNMZ6Hjdy3SWZtdA1XzvM+L/2NT8jq2PfpPw
1WrAacRkll4WuGm9gU0HbSleYqjsnGK/zwvwVp1HW6SHKxu8BehBF30+ut2d4M1clSAUjvdlLwou
RLmaX++/BxgWohtpF5zvjGD63X6EyjCfoCcIlEk6LjF6RDOsLwpWzVhk6XDfQZfuGNYpqIdbrFA3
FFkMwv/Mfo1gTonCb/BY7HDzCn1EGDpSFSx1MS0gJpBTvdoHAgMBAAGjggESMIIBDjAPBgNVHRMB
Af8EBTADAQH/MA4GA1UdDwEB/wQEAwIBBjARBgNVHSAECjAIMAYGBFUdIAAwgZcGA1UdHwSBjzCB
jDAsoCqgKIYmaHR0cDovL2NybC5vY2VzLnRydXN0MjQwOC5jb20vb2Nlcy5jcmwwXKBaoFikVjBU
MQswCQYDVQQGEwJESzESMBAGA1UEChMJVFJVU1QyNDA4MSIwIAYDVQQDExlUUlVTVDI0MDggT0NF
UyBQcmltYXJ5IENBMQ0wCwYDVQQDEwRDUkwxMB8GA1UdIwQYMBaAFPZt+LFIs0FDAduGROUYBbde
zAY3MB0GA1UdDgQWBBRcu3ViFjKZqjaguJr7b6cMX/AK1TANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAgEAfB4+
BITeTGXS0WxGxf55ES2jpY2CoLeJzXXOwE+RRt6MyBmRWPU3ejqKwvTta09QmLfgwX8hTX9TaX8e
CBAI8wdh/ztwVB9CEPdTi5yksJBLq2bdT6RdYF8SNGDUVStpcdJWXtLPmly2uq2YO+dx/CrXJyp3
x6XoPBZKRrdnyWehsiZqQKTvFRID+KQrI+ZSxfIZDKTR4gkzzMIPcvp5Wa/ljdoTgLnaSlGR1f8c
8UCnaIu8cNLKGGkwuY3ix8gcRAHkBsvYWYvcREe0ZIw2AQDfkCLtuUxRwHJO3at8heIdIb98CyB7
l0QYqo9/yLq07SNnuMp70h/t5LxY9U98bUzJT+ZS2s7jd+qbwK3XrfqisGpJp0mWmJw8OAm+yOoR
Pv7V0c8gEeItiT/dIoP3kQJ+Q2GJuhSNkKveWRmiwRd96efjYH8syopBpTX7QEQHegInhN11vng8
HmFi6NPoXGO0utxbMEOgVaCV6nkv+izKgxSh0x4a22Fmpfzc1yiumHIYT/o9f3aGRPy7QGF21cdV
nsyoETskY0kTlJUgXe3E/MG8DxZIDeeMott1Bu8dzuv2JrhZhwIzmiS1zfDROi+fsWRdDjrA45RC
QFcg5EMgmGOqncBarhUXX2v+e4bBc8pALVxZTeYWl2thLps2rnH32eZfkiHUCnKPReqkjy0=


 
 
MIIGHDCCBASgAwIBAgIES45gAzANBgkqhkiG9w0BAQsFADBFMQswCQYDVQQGEwJESzESMBAGA1UE
ChMJVFJVU1QyNDA4MSIwIAYDVQQDExlUUlVTVDI0MDggT0NFUyBQcmltYXJ5IENBMB4XDTEwMDMw
MzEyNDEzNFoXDTM3MTIwMzEzMTEzNFowRTELMAkGA1UEBhMCREsxEjAQBgNVBAoTCVRSVVNUMjQw
ODEiMCAGA1UEAxMZVFJVU1QyNDA4IE9DRVMgUHJpbWFyeSBDQTCCAiIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQAD
ggIPADCCAgoCggIBAJlJodr3U1Fa+v8HnyACHV81/wLevLS0KUk58VIABl6Wfs3LLNoj5soVAZv4
LBi5gs7E8CZ9w0F2CopW8vzM8i5HLKE4eedPdnaFqHiBZ0q5aaaQArW+qKJx1rT/AaXtalMB63/y
vJcYlXS2lpexk5H/zDBUXeEQyvfmK+slAySWT6wKxIPDwVapauFY9QaG+VBhCa5jBstWS7A5gQfE
vYqn6csZ3jW472kW6OFNz6ftBcTwufomGJBMkonf4ZLr6t0AdRi9jflBPz3MNNRGxyjIuAmFqGoc
YFA/OODBRjvSHB2DygqQ8k+9tlpvzMRrkU7jq3RKL+83G1dJ3/LTjCLz4ryEMIC/OJ/gNZfE0qXd
dpPtzflIPtUFVffXdbFV1t6XZFhJ+wBHQCpJobq/BjqLWUA86upsDbfwnePtmIPRCemeXkY0qabC
+2Qmd2FexyZphwTyMnbqy6FG1tB65dYf3mOqStmLa3RcHn9+2dwNfUkh0tjO2FXD7drWcU0OI9DW
8oAypiPhm/QCjMU6j6t+0pzqJ/S0tdAo+BeiXK5hwk6aR+sRb608QfBbRAs3U/q8jSPByenggac2
BtTN6cl+AA1Mfcgl8iXWNFVGegzd/VS9vINClJCe3FNVoUnRYCKkj+x0fqxvBLopOkJkmuZw/yhg
MxljUi2qYYGn90OzAgMBAAGjggESMIIBDjAPBgNVHRMBAf8EBTADAQH/MA4GA1UdDwEB/wQEAwIB
BjARBgNVHSAECjAIMAYGBFUdIAAwgZcGA1UdHwSBjzCBjDAsoCqgKIYmaHR0cDovL2NybC5vY2Vz
LnRydXN0MjQwOC5jb20vb2Nlcy5jcmwwXKBaoFikVjBUMQswCQYDVQQGEwJESzESMBAGA1UEChMJ
VFJVU1QyNDA4MSIwIAYDVQQDExlUUlVTVDI0MDggT0NFUyBQcmltYXJ5IENBMQ0wCwYDVQQDEwRD
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 xINixHCVZMGmZUlJmpKAf5hdAM2Lrv7L2SnUvCbhgJs=


 
YO8M7nV7drN5tFQuW5blfxVakpKv+Gw3D/f2GsfsY6PMa7MGzMXGua45KdszWNBGeSdRngRNU/vJ
skPAoKhsq2vewdsqhCajxwpNzVR6H4MtRM9vBM3AMPaq2lbNvyqpoGMDtXWIt+4uEsPpWNJyCqDS
Pxjx5kmEPn/EOuotdfd/bkpaeJZe+acvblIh9k+ijy7HbEaXjAAPWSBlPDI77TIRfetAsZv0bs/s
G9iCyJQ9TMWb4IgaR+q2zUaJajM4CJAj7nxgQ4gNFDydAEIEw/rEmcfd0EqRPrqVKs5xLeFvcjTk
57MFQhHU/f2ZqJxJDiZhTJjkienwxiWY64Krmg==

 
 
 
MIIFGDCCAwCgAwIBAgIEVtiisDANBgkqhkiG9w0BAQsFADBFMQswCQYDVQQGEwJESzESMBAGA1UE
ChMJVFJVU1QyNDA4MSIwIAYDVQQDExlUUlVTVDI0MDggT0NFUyBQcmltYXJ5IENBMB4XDTE3MTAy
NjExMzc0M1oXDTMyMTAyNjEyMDc0M1owQTELMAkGA1UEBhMCREsxEjAQBgNVBAoMCVRSVVNUMjQw
ODEeMBwGA1UEAwwVVFJVU1QyNDA4IE9DRVMgQ0EgSUlJMIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8A
MIIBCgKCAQEAlPVpZBGewZxwS72tyZkEp70E1SbxEMwqiIP1SzSYmetd8Oyd7he5LWg0FzSN9ozN
h1CGLfXmiYWsE3+ltl3hHFCFhxiptrE3NQXo0MH7dTH6ZcTfUKlqBwehPRYWY+eNpRm5ZICSrdtY
HNuqv7jawRce1z0bu0buFDSrCdLdGVUysVjMYWiyGBk95+nE5B1SV5Ls5n6JcnAYB9Y2PkCIPAZc
kayB5RXcTCKrq7y6CpcjZcRuRjXze3NgbQmAHhxwqGaVLgWTq/kLHnM3Q9Xka6ef9v2O3P/jp5th
umup9Jmvacj+x033GNkeDaZfAeBEw1DGpWvmFGBWTU6t3+1jXwIDAQABo4IBEjCCAQ4wDwYDVR0T
AQH/BAUwAwEB/zAOBgNVHQ8BAf8EBAMCAQYwEQYDVR0gBAowCDAGBgRVHSAAMIGXBgNVHR8EgY8w
gYwwLKAqoCiGJmh0dHA6Ly9jcmwub2Nlcy50cnVzdDI0MDguY29tL29jZXMuY3JsMFygWqBYpFYw
VDELMAkGA1UEBhMCREsxEjAQBgNVBAoTCVRSVVNUMjQwODEiMCAGA1UEAxMZVFJVU1QyNDA4IE9D
RVMgUHJpbWFyeSBDQTENMAsGA1UEAxMEQ1JMMTAfBgNVHSMEGDAWgBT2bfixSLNBQwHbhkTlGAW3
XswGNzAdBgNVHQ4EFgQUxlgxT5YtUvv2C3j3ytwe2Nq8o4QwDQYJKoZIhvcNAQELBQADggIBADph
24sc2zPGhb2Ig46gC51M6AW9lgmlmeS95cRF+Y5gb1OA63uhWoqbLVkZ6T1p7lFfQ+JxTPNFPXnD
DoPnOikNVgYvu2JgI37pLdf+uP6iuw5Fs7MbHpRdKJ440+sTga2O88aO3Oy1r3XfUTkFW1Z+Uxp8
AwCvf7ZiApDb2+nUo2d0zppPthBOezc4GNui67GdpWC6gWqRGFASj9+3lyBbOqwNQ7Ko253NPZ7f
/n3S7qhljZKc8hNw70gLZPbDk/LnEwSGu/rge17qPqk88UoQ0kbTlcI7a19yeRNAhPxum+x6VX6Q
5pUjxglY3pZQw3/HOBWUKNHf+4FUqN6lua9qYfHkFBdoc3FS2V28l+/0Y/28vC3Z4XNZtDXbDj23
RZ4MEmTp4vDzefRz4t/dH1ciD4oh/K6b8x7NZIc9NjTewATLsLx2O3UTmcwgS4Aey/xPyn4Zshbi
JNbwfPufEOBwrcOYtfzPOD+/BK1QFkmoWdKtRG64267rI/r6UPoJvWQMQKdUjTuQbzyLjUSh8TpH
qaqP65/22Eoi70MarC15/UZO678WBLvY0bKwl717oeN/ME/10Be0JIF1e4Htx7Ux/1GWaNE2WfBs
dS6EaAbeOv23hSxRzBOK2I0ZargWh4B1HAkkth3xMy1a3WnXCDKFpw4gm1BIQRCLJcdZ4184


 
 
MIIGAzCCBOugAwIBAgIEWk3hljANBgkqhkiG9w0BAQsFADBBMQswCQYDVQQGEwJESzESMBAGA1UE
CgwJVFJVU1QyNDA4MR4wHAYDVQQDDBVUUlVTVDI0MDggT0NFUyBDQSBJSUkwHhcNMTkwNjE4MTcz
NDMyWhcNMjIwNjE4MTgwNDMyWjB3MQswCQYDVQQGEwJESzEpMCcGA1UECgwgSW5nZW4gb3JnYW5p
c2F0b3Jpc2sgdGlsa255dG5pbmcxPTAWBgNVBAMMD0rDuHJnZW4gRXJpa3NlbjAjBgNVBAUTHFBJ
RDo5MjA4LTIwMDItMi0xNTM5MzMxNDkxMTIwggEiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4IBDwAwggEKAoIB
AQChBvSRULsHbKN8Lz2SRyG2ZZIV12gmgBi2608aBdItRk4i7DT1QVA2YlVBHjULIq5gMCkKd7xr
yWGh5YtenvOoCwNe9pIq/E7qXQDjbkICCMnRYOvASslpEuoFVoUWMrPSGUZG/lNA+bWSIHHmGjCr
rW/PEpYv3LaAEgEJd9WGqlwQ4dU5F4FEVs4xYDqdw1Jvrd1YKA3EKJr1rKpAiXWHBAiiD72PQmgG
7uHjDbZGdjurT6xQUCRwmDmgyWzaTgGLL49Kv5tILrHH1JlErMB2psq+zDfY12wp/sIh3qxC9avd
RBT9T6bG/jWOEC0pu34bu06zJ3DJorF4lTbhGvLlAgMBAAGjggLLMIICxzAOBgNVHQ8BAf8EBAMC
A/gwgYcGCCsGAQUFBwEBBHsweTA1BggrBgEFBQcwAYYpaHR0cDovL29jc3AuaWNhMDMudHJ1c3Qy
NDA4LmNvbS9yZXNwb25kZXIwQAYIKwYBBQUHMAKGNGh0dHA6Ly9haWEuaWNhMDMudHJ1c3QyNDA4
LmNvbS9vY2VzLWlzc3VpbmcwMy1jYS5jZXIwggFDBgNVHSAEggE6MIIBNjCCATIGCiqBUIEpAQEB
AQQwggEiMC8GCCsGAQUFBwIBFiNodHRwOi8vd3d3LnRydXN0MjQwOC5jb20vcmVwb3NpdG9yeTCB
7gYIKwYBBQUHAgIwgeEwEBYJVFJVU1QyNDA4MAMCAQEagcxGb3IgYW52ZW5kZWxzZSBhZiBjZXJ0
aWZpa2F0ZXQgZ+ZsZGVyIE9DRVMgdmlsa+VyLCBDUFMgb2cgT0NFUyBDUCwgZGVyIGthbiBoZW50
ZXMgZnJhIHd3dy50cnVzdDI0MDguY29tL3JlcG9zaXRvcnkuIEJlbeZyaywgYXQgVFJVU1QyNDA4
IGVmdGVyIHZpbGvlcmVuZSBoYXIgZXQgYmVncuZuc2V0IGFuc3ZhciBpZnQuIHByb2Zlc3Npb25l
bGxlIHBhcnRlci4wgZgGA1UdHwSBkDCBjTAuoCygKoYoaHR0cDovL2NybC5pY2EwMy50cnVzdDI0
MDguY29tL2ljYTAzLmNybDBboFmgV6RVMFMxCzAJBgNVBAYTAkRLMRIwEAYDVQQKDAlUUlVTVDI0
MDgxHjAcBgNVBAMMFVRSVVNUMjQwOCBPQ0VTIENBIElJSTEQMA4GA1UEAwwHQ1JMNDAxMDAfBgNV
HSMEGDAWgBTGWDFPli1S+/YLePfK3B7Y2ryjhDAdBgNVHQ4EFgQUdshfujOJuYfrlV89hk9ziSUW
1dAwCQYDVR0TBAIwADANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAQEAL0Q4VYKfviUew5ofTZhuCu+Ck0+h5pcm
YgQD/bw3N76McG1B3mdAycKFHGjjQICFBNxLEoW9xbEQ0fYTYFR7FGCAU0ddEcudrBo5q4/Wszbz
Mzy57XNps6Sogdr4Uxw8O2D/EnMQwMcg9etfg2fo+QFXxwzqxkUsJZuEUUBXxReYD8GFfluTRK1B
uBLDEKeGJitOY/m3CJ1lIRLo5OqydrlEVTPuYleRhfFoLyzuZB8Fy4ltCFncMA3ftaxAoVELKHKa
gplcydjPyDrw3i+KeA9mb9gcpx3XcdzeFgZCvlHQBvRPvNxv6Z6bpBVvedPdyrdvPWSXzzWYnjnx
81MbrQ==


 
 
MIIGHDCCBASgAwIBAgIES45gAzANBgkqhkiG9w0BAQsFADBFMQswCQYDVQQGEwJESzESMBAGA1UE
ChMJVFJVU1QyNDA4MSIwIAYDVQQDExlUUlVTVDI0MDggT0NFUyBQcmltYXJ5IENBMB4XDTEwMDMw
MzEyNDEzNFoXDTM3MTIwMzEzMTEzNFowRTELMAkGA1UEBhMCREsxEjAQBgNVBAoTCVRSVVNUMjQw
ODEiMCAGA1UEAxMZVFJVU1QyNDA4IE9DRVMgUHJpbWFyeSBDQTCCAiIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQAD
ggIPADCCAgoCggIBAJlJodr3U1Fa+v8HnyACHV81/wLevLS0KUk58VIABl6Wfs3LLNoj5soVAZv4
LBi5gs7E8CZ9w0F2CopW8vzM8i5HLKE4eedPdnaFqHiBZ0q5aaaQArW+qKJx1rT/AaXtalMB63/y
vJcYlXS2lpexk5H/zDBUXeEQyvfmK+slAySWT6wKxIPDwVapauFY9QaG+VBhCa5jBstWS7A5gQfE
vYqn6csZ3jW472kW6OFNz6ftBcTwufomGJBMkonf4ZLr6t0AdRi9jflBPz3MNNRGxyjIuAmFqGoc
YFA/OODBRjvSHB2DygqQ8k+9tlpvzMRrkU7jq3RKL+83G1dJ3/LTjCLz4ryEMIC/OJ/gNZfE0qXd
dpPtzflIPtUFVffXdbFV1t6XZFhJ+wBHQCpJobq/BjqLWUA86upsDbfwnePtmIPRCemeXkY0qabC
+2Qmd2FexyZphwTyMnbqy6FG1tB65dYf3mOqStmLa3RcHn9+2dwNfUkh0tjO2FXD7drWcU0OI9DW
8oAypiPhm/QCjMU6j6t+0pzqJ/S0tdAo+BeiXK5hwk6aR+sRb608QfBbRAs3U/q8jSPByenggac2
BtTN6cl+AA1Mfcgl8iXWNFVGegzd/VS9vINClJCe3FNVoUnRYCKkj+x0fqxvBLopOkJkmuZw/yhg
MxljUi2qYYGn90OzAgMBAAGjggESMIIBDjAPBgNVHRMBAf8EBTADAQH/MA4GA1UdDwEB/wQEAwIB
BjARBgNVHSAECjAIMAYGBFUdIAAwgZcGA1UdHwSBjzCBjDAsoCqgKIYmaHR0cDovL2NybC5vY2Vz
LnRydXN0MjQwOC5jb20vb2Nlcy5jcmwwXKBaoFikVjBUMQswCQYDVQQGEwJESzESMBAGA1UEChMJ
VFJVU1QyNDA4MSIwIAYDVQQDExlUUlVTVDI0MDggT0NFUyBQcmltYXJ5IENBMQ0wCwYDVQQDEwRD
UkwxMB8GA1UdIwQYMBaAFPZt+LFIs0FDAduGROUYBbdezAY3MB0GA1UdDgQWBBT2bfixSLNBQwHb
hkTlGAW3XswGNzANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAgEAVPAQGrT7dIjD3/sIbQW86f9CBPu0c7JKN6oU
oRUtKqgJ2KCdcB5ANhCoyznHpu3m/dUfVUI5hc31CaPgZyY37hch1q4/c9INcELGZVE/FWfehkH+
acpdNr7j8UoRZlkN15b/0UUBfGeiiJG/ugo4llfoPrp8bUmXEGggK3wyqIPcJatPtHwlb6ympfC2
b/Ldv/0IdIOzIOm+A89Q0utx+1cOBq72OHy8gpGb6MfncVFMoL2fjP652Ypgtr8qN9Ka/XOazkti
If+2Pzp7hLi92hRc9QMYexrV/nnFSQoWdU8TqULFUoZ3zTEC3F/g2yj+FhbrgXHGo5/A4O74X+lp
bY2XV47aSuw+DzcPt/EhMj2of7SA55WSgbjPMbmNX0rboenSIte2HRFW5Tr2W+qqkc/StixgkKdy
zGLoFx/xeTWdJkZKwyjqge2wJqws2upYEiThhC497+/mTiSuXd69eVUwKyqYp9SD2rTtNmF6TCgh
RM/dNsJOl+osxDVGcwvtWIVFF/Onlu5fu1NHXdqNEfzldKDUvCfii3L2iATTZyHwU9CALE+2eIA+
PIaLgnM11oCfUnYBkQurTrihvzz9PryCVkLxiqRmBVvUz+D4N5G/wvvKDS6t6cPCS+hqM482cbBs
n0R9fFLO4El62S9eH1tqOzO20OAOK65yJIsOpSE=
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hn/pCyzlFK7A9TMfN7swPoZw/SuWRc+nYUQgSc9v35j7U6EgGPWB84uLG0l3DQpdr2grExWp8L1e
9PWOTeod01ORiLIDjVg/nb0JXEfuYZZwaArCSoNtrncf3829/BciDoD8ahomqP160pvpifIB/+vz
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MxljUi2qYYGn90OzAgMBAAGjggESMIIBDjAPBgNVHRMBAf8EBTADAQH/MA4GA1UdDwEB/wQEAwIB
BjARBgNVHSAECjAIMAYGBFUdIAAwgZcGA1UdHwSBjzCBjDAsoCqgKIYmaHR0cDovL2NybC5vY2Vz
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oRUtKqgJ2KCdcB5ANhCoyznHpu3m/dUfVUI5hc31CaPgZyY37hch1q4/c9INcELGZVE/FWfehkH+
acpdNr7j8UoRZlkN15b/0UUBfGeiiJG/ugo4llfoPrp8bUmXEGggK3wyqIPcJatPtHwlb6ympfC2
b/Ldv/0IdIOzIOm+A89Q0utx+1cOBq72OHy8gpGb6MfncVFMoL2fjP652Ypgtr8qN9Ka/XOazkti
If+2Pzp7hLi92hRc9QMYexrV/nnFSQoWdU8TqULFUoZ3zTEC3F/g2yj+FhbrgXHGo5/A4O74X+lp
bY2XV47aSuw+DzcPt/EhMj2of7SA55WSgbjPMbmNX0rboenSIte2HRFW5Tr2W+qqkc/StixgkKdy
zGLoFx/xeTWdJkZKwyjqge2wJqws2upYEiThhC497+/mTiSuXd69eVUwKyqYp9SD2rTtNmF6TCgh
RM/dNsJOl+osxDVGcwvtWIVFF/Onlu5fu1NHXdqNEfzldKDUvCfii3L2iATTZyHwU9CALE+2eIA+
PIaLgnM11oCfUnYBkQurTrihvzz9PryCVkLxiqRmBVvUz+D4N5G/wvvKDS6t6cPCS+hqM482cbBs
n0R9fFLO4El62S9eH1tqOzO20OAOK65yJIsOpSE=
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  Time                      Name                         IP                Activity                                                                                            
 ========================= ============================ ================= ==================================================================================================== 
  2020-06-29 07:21:27 UTC   Hanne Elkjær                 130.227.73.116    The document was created                                                                            
  2020-06-29 07:21:30 UTC   Hanne Elkjær                 130.227.73.116    A signing link was activated for "Jens Otto Rasmussen"                                              
  2020-06-29 07:21:30 UTC   Hanne Elkjær                 130.227.73.116    A signing link was activated for "Uffe Bie"                                                         
  2020-06-29 07:21:30 UTC   Hanne Elkjær                 130.227.73.116    A signing link was activated for "Per Kølster"                                                      
  2020-06-29 07:21:30 UTC   Hanne Elkjær                 130.227.73.116    A signing link was activated for "Lis Roborg"                                                       
  2020-06-29 07:21:31 UTC   Hanne Elkjær                 130.227.73.116    A signing link was activated for "Jesper Lund-Larsen"                                               
  2020-06-29 07:21:31 UTC   Hanne Elkjær                 130.227.73.116    A signing link was activated for "Thomas Helle"                                                     
  2020-06-29 07:21:31 UTC   Hanne Elkjær                 130.227.73.116    A signing link was activated for "Poul Johannes Pedersen"                                           
  2020-06-29 07:21:31 UTC   Hanne Elkjær                 130.227.73.116    A signing link was activated for "Hanne Elkjær"                                                     
  2020-06-29 07:21:31 UTC   Hanne Elkjær                 130.227.73.116    A signing link was activated for "John Hauschildt Ladekarl"                                         
  2020-06-29 07:21:31 UTC   Hanne Elkjær                 130.227.73.116    A signing link was activated for "Vibeke Langer"                                                    
  2020-06-29 07:21:31 UTC   Hanne Elkjær                 130.227.73.116    A signing link was activated for "Jørgen Eriksen"                                                   
  2020-06-29 07:21:31 UTC   Hanne Elkjær                 130.227.73.116    A signing link was activated for "Camilla Udsen"                                                    
  2020-06-29 07:21:31 UTC   Hanne Elkjær                 130.227.73.116    A signing link was activated for "Mads Jørgen Feldborg Helms"                                       
  2020-06-29 07:21:31 UTC   Hanne Elkjær                 130.227.73.116    A signing link was activated for "Hans Erik Jørgensen"                                              
  2020-06-29 07:22:07 UTC   Hanne Elkjær                                   A signing request email was sent to "Uffe Bie" at "uffe@uffebie.dk"                                 
  2020-06-29 07:22:07 UTC   Hanne Elkjær                                   A signing request email was sent to "Jens Otto Rasmussen" at "otto@stengaardenoko.dk"               
  2020-06-29 07:22:08 UTC   Hanne Elkjær                                   A signing request email was sent to "Per Kølster" at "pk@okologi.dk"                                
  2020-06-29 07:22:08 UTC   Hanne Elkjær                                   A signing request email was sent to "Lis Roborg" at "lis@roborg.dk"                                 
  2020-06-29 07:22:08 UTC   Hanne Elkjær                                   A signing request email was sent to "Poul Johannes Pedersen" at "poul.pedersen@thise.dk"            
  2020-06-29 07:22:08 UTC   Hanne Elkjær                                   A signing request email was sent to "Hanne Elkjær" at "he@lf.dk"                                    
  2020-06-29 07:22:09 UTC   Hanne Elkjær                                   A signing request email was sent to "Camilla Udsen" at "cu@fbr.dk"                                  
  2020-06-29 07:22:09 UTC   Hanne Elkjær                                   A signing request email was sent to "John Hauschildt Ladekarl" at "jladekarl@deloitte.dk"           
  2020-06-29 07:22:09 UTC   Hanne Elkjær                                   A signing request email was sent to "Jørgen Eriksen" at "jorgen.eriksen@agro.au.dk"                 
  2020-06-29 07:22:09 UTC   Hanne Elkjær                                   A signing request email was sent to "Vibeke Langer" at "vl@plen.ku.dk"                              
  2020-06-29 07:22:09 UTC   Hanne Elkjær                                   A signing request email was sent to "Jesper Lund-Larsen" at "jesper.lund.larsen@3f.dk"              
  2020-06-29 07:22:09 UTC   Hanne Elkjær                                   A signing request email was sent to "Mads Jørgen Feldborg Helms" at "mads@sommerbjerg.dk"           
  2020-06-29 07:22:10 UTC   Hanne Elkjær                                   A signing request email was sent to "Hans Erik Jørgensen" at "hans.erik@risbjerg.nu"                
  2020-06-29 07:22:10 UTC   Hanne Elkjær                                   A signing request email was sent to "Thomas Helle" at "allerup22@gmail.com"                         
  2020-06-29 07:24:38 UTC   Hanne Elkjær                 130.227.73.116    The document was viewed by the signer                                                               
  2020-06-29 07:24:39 UTC   Hanne Elkjær                 130.227.73.116    The document was viewed                                                                             
  2020-06-29 07:26:22 UTC   Hanne Elkjær                 130.227.73.116    The document was viewed by the signer                                                               
  2020-06-29 07:26:23 UTC   Hanne Elkjær                 130.227.73.116    The document was viewed                                                                             
  2020-06-29 07:26:33 UTC   John Hauschildt Ladekarl     83.151.131.196    The document was viewed by the signer                                                               
  2020-06-29 07:26:53 UTC   Penneo system                83.151.131.196    The document was viewed                                                                             
  2020-06-29 07:26:53 UTC   Penneo system                83.151.131.196    The document was viewed                                                                             
  2020-06-29 07:26:53 UTC   Penneo system                83.151.131.196    The document was viewed                                                                             
  2020-06-29 07:26:53 UTC   Penneo system                83.151.131.196    The document was viewed                                                                             
  2020-06-29 07:26:53 UTC   Penneo system                83.151.131.196    The document was viewed                                                                             
  2020-06-29 07:26:53 UTC   Penneo system                83.151.131.196    The document was viewed                                                                             
  2020-06-29 07:26:53 UTC   Penneo system                83.151.131.196    The document was viewed                                                                             
  2020-06-29 07:26:53 UTC   Penneo system                83.151.131.196    The document was viewed                                                                             
  2020-06-29 07:26:53 UTC   Penneo system                83.151.131.196    The document was viewed                                                                             
  2020-06-29 07:26:53 UTC   Penneo system                83.151.131.196    The document was viewed                                                                             
  2020-06-29 07:26:53 UTC   Penneo system                83.151.131.196    The document was viewed                                                                             
  2020-06-29 07:26:53 UTC   Penneo system                83.151.131.196    The document was viewed                                                                             
  2020-06-29 07:26:53 UTC   Penneo system                83.151.131.196    The document was viewed                                                                             
  2020-06-29 07:26:53 UTC   Penneo system                83.151.131.196    The document was viewed                                                                             
  2020-06-29 07:26:53 UTC   Penneo system                83.151.131.196    The document was viewed                                                                             
  2020-06-29 07:26:54 UTC   Penneo system                83.151.131.196    The document was viewed                                                                             
  2020-06-29 07:27:00 UTC   Hanne Elkjær                 130.227.73.116    The signer signed the document as underskriver, underskriver                                        
  2020-06-29 07:28:43 UTC   Jørgen Eriksen               130.225.0.251     The document was viewed by the signer                                                               
  2020-06-29 07:28:46 UTC   Penneo system                130.225.0.251     The document was viewed                                                                             
  2020-06-29 07:31:10 UTC   Jørgen Eriksen               130.225.0.251     The signer signed the document as underskriver, underskriver                                        
  2020-06-29 07:46:12 UTC   Per Kølster                  87.59.172.65      The document was viewed by the signer                                                               
  2020-06-29 07:46:14 UTC   Penneo system                87.59.172.65      The document was viewed                                                                             
  2020-06-29 07:47:08 UTC   Per Kølster                  87.59.172.65      The signer signed the document as underskriver, underskriver                                        
  2020-06-29 08:09:25 UTC   Jesper Lund-Larsen           212.130.0.163     The signing request email was opened by the signer                                                  
  2020-06-29 08:09:30 UTC   Jesper Lund-Larsen           212.130.0.163     The document was viewed by the signer                                                               
  2020-06-29 08:09:32 UTC   Penneo system                212.130.0.163     The document was viewed                                                                             
  2020-06-29 08:09:32 UTC   Penneo system                212.130.0.163     The document was viewed                                                                             
  2020-06-29 08:10:14 UTC   Jesper Lund-Larsen           212.130.0.163     The signer signed the document as underskriver, underskriver                                        
  2020-06-29 08:16:17 UTC   Lis Roborg                   80.62.116.240     The signing request email was opened by the signer                                                  
  2020-06-29 08:18:08 UTC   Camilla Udsen                2.130.31.37       The signing request email was opened by the signer                                                  
  2020-06-29 09:01:15 UTC   Vibeke Langer                130.225.98.207    The document was viewed by the signer                                                               
  2020-06-29 09:01:17 UTC   Penneo system                130.225.98.207    The document was viewed                                                                             
  2020-06-29 09:03:35 UTC   Vibeke Langer                130.225.98.207    The signer signed the document as underskriver, underskriver                                        
  2020-06-29 09:29:38 UTC   Lis Roborg                   188.228.51.153    The signing request email was opened by the signer                                                  
  2020-06-29 09:29:44 UTC   Lis Roborg                   188.228.51.153    The signing request email was opened by the signer                                                  
  2020-06-29 09:29:49 UTC   Lis Roborg                   188.228.51.153    The signing request email was opened by the signer                                                  
  2020-06-29 09:31:16 UTC   Lis Roborg                   188.228.51.153    The signing request email was opened by the signer                                                  
  2020-06-29 09:31:35 UTC   Lis Roborg                   188.228.51.153    The document was viewed by the signer                                                               
  2020-06-29 09:31:38 UTC   Penneo system                188.228.51.153    The document was viewed                                                                             
  2020-06-29 09:33:22 UTC   Lis Roborg                   188.228.51.153    The signer signed the document as underskriver, underskriver                                        
  2020-06-29 10:15:50 UTC   Uffe Bie                     188.228.39.176    The signing request email was opened by the signer                                                  
  2020-06-29 10:16:07 UTC   Uffe Bie                     188.228.39.176    The document was viewed by the signer                                                               
  2020-06-29 10:16:30 UTC   Penneo system                188.228.39.176    The document was viewed                                                                             
  2020-06-29 10:16:30 UTC   Penneo system                188.228.39.176    The document was viewed                                                                             
  2020-06-29 10:16:30 UTC   Penneo system                188.228.39.176    The document was viewed                                                                             
  2020-06-29 10:16:30 UTC   Penneo system                188.228.39.176    The document was viewed                                                                             
  2020-06-29 10:16:30 UTC   Penneo system                188.228.39.176    The document was viewed                                                                             
  2020-06-29 10:16:30 UTC   Penneo system                188.228.39.176    The document was viewed                                                                             
  2020-06-29 10:16:30 UTC   Penneo system                188.228.39.176    The document was viewed                                                                             
  2020-06-29 10:16:30 UTC   Penneo system                188.228.39.176    The document was viewed                                                                             
  2020-06-29 10:16:30 UTC   Penneo system                188.228.39.176    The document was viewed                                                                             
  2020-06-29 10:16:30 UTC   Penneo system                188.228.39.176    The document was viewed                                                                             
  2020-06-29 10:16:30 UTC   Penneo system                188.228.39.176    The document was viewed                                                                             
  2020-06-29 10:16:30 UTC   Penneo system                188.228.39.176    The document was viewed                                                                             
  2020-06-29 10:16:31 UTC   Penneo system                188.228.39.176    The document was viewed                                                                             
  2020-06-29 10:16:31 UTC   Penneo system                188.228.39.176    The document was viewed                                                                             
  2020-06-29 10:16:32 UTC   Penneo system                188.228.39.176    The document was viewed                                                                             
  2020-06-29 10:16:32 UTC   Penneo system                188.228.39.176    The document was viewed                                                                             
  2020-06-29 10:22:06 UTC   Uffe Bie                     188.228.39.176    The signer signed the document as underskriver, underskriver                                        
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  2020-06-29 20:07:40 UTC   Poul Johannes Pedersen       80.62.117.240     The signing request email was opened by the signer                                                  
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  2020-06-29 20:08:00 UTC   Poul Johannes Pedersen       80.62.117.240     The signing request email was opened by the signer                                                  
  2020-06-30 05:32:20 UTC   Poul Johannes Pedersen       217.198.210.178   The signing request email was opened by the signer                                                  
  2020-06-30 05:59:49 UTC   Poul Johannes Pedersen       217.198.210.178   The signing request email was opened by the signer                                                  
  2020-06-30 06:27:04 UTC   Camilla Udsen                213.32.242.190    The document was viewed by the signer                                                               
  2020-06-30 06:27:06 UTC   Penneo system                213.32.242.190    The document was viewed                                                                             
  2020-06-30 06:30:08 UTC   Camilla Udsen                213.32.242.190    The signer signed the document as underskriver, underskriver                                        
  2020-06-30 06:59:56 UTC   Poul Johannes Pedersen       217.198.210.178   The signing request email was opened by the signer                                                  
  2020-06-30 07:00:05 UTC   Poul Johannes Pedersen       217.198.210.178   The document was viewed by the signer                                                               
  2020-06-30 07:00:25 UTC   Penneo system                217.198.210.178   The document was viewed                                                                             
  2020-06-30 07:00:25 UTC   Penneo system                217.198.210.178   The document was viewed                                                                             
  2020-06-30 07:00:25 UTC   Penneo system                217.198.210.178   The document was viewed                                                                             
  2020-06-30 07:00:25 UTC   Penneo system                217.198.210.178   The document was viewed                                                                             
  2020-06-30 07:00:25 UTC   Penneo system                217.198.210.178   The document was viewed                                                                             
  2020-06-30 07:00:25 UTC   Penneo system                217.198.210.178   The document was viewed                                                                             
  2020-06-30 07:00:25 UTC   Penneo system                217.198.210.178   The document was viewed                                                                             
  2020-06-30 07:00:25 UTC   Penneo system                217.198.210.178   The document was viewed                                                                             
  2020-06-30 07:00:25 UTC   Penneo system                217.198.210.178   The document was viewed                                                                             
  2020-06-30 07:00:25 UTC   Penneo system                217.198.210.178   The document was viewed                                                                             
  2020-06-30 07:00:25 UTC   Penneo system                217.198.210.178   The document was viewed                                                                             
  2020-06-30 07:00:26 UTC   Penneo system                217.198.210.178   The document was viewed                                                                             
  2020-06-30 07:00:26 UTC   Penneo system                217.198.210.178   The document was viewed                                                                             
  2020-06-30 07:00:26 UTC   Penneo system                217.198.210.178   The document was viewed                                                                             
  2020-06-30 07:00:26 UTC   Penneo system                217.198.210.178   The document was viewed                                                                             
  2020-06-30 07:00:26 UTC   Penneo system                217.198.210.178   The document was viewed                                                                             
  2020-06-30 07:02:05 UTC   Poul Johannes Pedersen       217.198.210.178   The signer signed the document as underskriver, underskriver                                        
  2020-06-30 08:49:42 UTC   Thomas Helle                 212.112.152.190   The signing request email was opened by the signer                                                  
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 leFPd66O1I9JtP5s5AOPN4YuIo2BZ7yd9353n7glRQs=


 
Pf2/Xd5MNkhZfx8ei/zDDRpW4ulMAsMnLrKXi4XMTbhZa6KkwY6FmJHomg5TJAkymyodqs5EBnWX
vgy4U2yG90HrsQy+Eyds3CBztiLMsxuRmVsaxrcbAAD5iVtr+EU/tLbMT9oj4rtPDUukp7hp6Kbj
srhA6QbwZs8WUiIe7xu7lwnMvACkuRCIJyKxxewbdhFoaNTpua6P96NxtlfnaShnc77/iApSrALG
nWAMnSR1vDKzlgQ2PlWR5MrZIG+uv83XiLLmWT1Z/lbDzRhqdV223J2PaTe8vxYXtbSw4Fz9mG+P
Vxx1/a12Ex6TMUuK2BMTNCR2tPzLnNaaMuqc7w==

 
 
 
MIIFFzCCAv+gAwIBAgIES47SGDANBgkqhkiG9w0BAQsFADBFMQswCQYDVQQGEwJESzESMBAGA1UE
ChMJVFJVU1QyNDA4MSIwIAYDVQQDExlUUlVTVDI0MDggT0NFUyBQcmltYXJ5IENBMB4XDTE0MDUx
NDA4NDU1M1oXDTI5MDUxNDA5MTU1M1owQDELMAkGA1UEBhMCREsxEjAQBgNVBAoMCVRSVVNUMjQw
ODEdMBsGA1UEAwwUVFJVU1QyNDA4IE9DRVMgQ0EgSUkwggEiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4IBDwAw
ggEKAoIBAQClA0ndSIgIFIRsUZTjOLKSg1a/gz90oNF7IagTM6GYotUXezx1rR+XUAxJ5T7ap60s
TE9MUhGCNxxq+XwzAS/3qUXsUSSkBNLrBD9rW9mpiygd/m0vA5hsRhqlCLNcYAf/AW9H1ip4ym2N
Z/1Vt6hG7dxZylPahCPhDEQEv+GDC8W8Q0FCOg3sz9IpckPn5+FyR5gE69k8He2N1JpW1uUTtpus
l27lUta1SJVO1Q0h8DpRnDb5zHvy78NJxcg2/1nB2t6LZKpjSAybAuaHos//1zQjqbgg+m0IpMjy
qfEbfVt7Lbth0PmCxg7lIcJAq4vk/DDiKMxK1A6ZSgLUoEm9AgMBAAGjggESMIIBDjAPBgNVHRMB
Af8EBTADAQH/MA4GA1UdDwEB/wQEAwIBBjARBgNVHSAECjAIMAYGBFUdIAAwgZcGA1UdHwSBjzCB
jDAsoCqgKIYmaHR0cDovL2NybC5vY2VzLnRydXN0MjQwOC5jb20vb2Nlcy5jcmwwXKBaoFikVjBU
MQswCQYDVQQGEwJESzESMBAGA1UEChMJVFJVU1QyNDA4MSIwIAYDVQQDExlUUlVTVDI0MDggT0NF
UyBQcmltYXJ5IENBMQ0wCwYDVQQDEwRDUkwxMB8GA1UdIwQYMBaAFPZt+LFIs0FDAduGROUYBbde
zAY3MB0GA1UdDgQWBBSZj7oNia4hGkJ6Cq4aTE4i/xDrjDANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAgEACUJn
4jCHiEEmTxm8Tbp0XPWq3uKUktxAbsvqcw4ZICsVdFFkSiPQiIjeGff1aQlDFVVoRxZmJSJZZUTv
g4z3p+6RHqyxJ1sWpM0ScxVd0rdl4i4C8jisIESxY8vxfu5yKw0ThCFliB3wJ7rcxnJn4hzf1qZm
QF/mzOnHsNMW0J+VETvheShqPw5IVC3c9p5zxxf8LJ+0fs9csUJMcuksU25zWNpEyMSOfDA9zmTV
HrANr2+SzrUkNroW34OiJKlBLWKcUJRWEb5T0tKvSTxWJXPJztcjrm03423XmxwgRBubuNKQlJbc
DE/N5t0euZRaYPymLv+o4hjXCNQcKT7rkDIgDg7Pwi20ZNlSUOxb7EX4FCkXhG0HPbnqg8oKcRIz
64bfjf0WlVyBZVKYJL8rO1zj6XBiOXK2f81o4fsYoQTbd1Uou+nWEkssnwr+a9d9+7Sjw8tJwgCE
nsNzJCGebcJSrVDvoO4p/NBzp0yKDae8wignYTo30KnJeG4nSGdoUOh3ddxpP5awqpBR4ufDGPyz
HKmBo8EEfHDp5JpHVJrvC2IkXWo/2frnSlEHytHRACLmJg6Povha52Y9DZalIvXsGSL+6gwwVWUM
lgAHyiLLBNxOqXsHzbX7xVRDkV5FpHeDeSvzF+GgUQKs81D+yeAjMlJ00TkB+Ugmai3RBJU=


 
 
MIIF/jCCBOagAwIBAgIEV2XzMDANBgkqhkiG9w0BAQsFADBAMQswCQYDVQQGEwJESzESMBAGA1UE
CgwJVFJVU1QyNDA4MR0wGwYDVQQDDBRUUlVTVDI0MDggT0NFUyBDQSBJSTAeFw0xNzEwMTYwNzU0
MzJaFw0yMDEwMTYwNzU0MTVaMHQxCzAJBgNVBAYTAkRLMSkwJwYDVQQKDCBJbmdlbiBvcmdhbmlz
YXRvcmlzayB0aWxrbnl0bmluZzE6MBMGA1UEAwwMVGhvbWFzIEhlbGxlMCMGA1UEBRMcUElEOjky
MDgtMjAwMi0yLTM3MDk3ODQ5NTQ5MDCCASIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADggEPADCCAQoCggEBAJ6u
NsiQT3svaH0bLldb4AUANNDzOG5SBl7256Fhg5aUeyLvrF+ovlNDdqMN3+fmZwFHMPxiZFeIBPHv
hcRVrwTy1QpU3FAWbmKuFf2wY5ME/NMV4pW/pk9D5lr2cTQtCZZjBLgTQA1bMXZf7au3/vALVAXB
Jh+s1M4vy3RR6NeyTZG03MrZ/ubWcjmOn2Uz6RUpHODQpQ9ufRP+FFUkHiI8ZHy3p4hvEP2y/nAg
afC45hLuJDlh4FwaVmgrVEkuBaZvH/TyYIq7d+yJQHq188H9f0pY3KAQ3g+qUNokOVp2C1mtRyZb
CweropDs7c1Dil0DWQF9fnhhJSbx6Ga9Ih8CAwEAAaOCAsowggLGMA4GA1UdDwEB/wQEAwID+DCB
hwYIKwYBBQUHAQEEezB5MDUGCCsGAQUFBzABhilodHRwOi8vb2NzcC5pY2EwMi50cnVzdDI0MDgu
Y29tL3Jlc3BvbmRlcjBABggrBgEFBQcwAoY0aHR0cDovL2FpYS5pY2EwMi50cnVzdDI0MDguY29t
L29jZXMtaXNzdWluZzAyLWNhLmNlcjCCAUMGA1UdIASCATowggE2MIIBMgYKKoFQgSkBAQEBBDCC
ASIwLwYIKwYBBQUHAgEWI2h0dHA6Ly93d3cudHJ1c3QyNDA4LmNvbS9yZXBvc2l0b3J5MIHuBggr
BgEFBQcCAjCB4TAQFglUUlVTVDI0MDgwAwIBARqBzEZvciBhbnZlbmRlbHNlIGFmIGNlcnRpZmlr
YXRldCBn5mxkZXIgT0NFUyB2aWxr5XIsIENQUyBvZyBPQ0VTIENQLCBkZXIga2FuIGhlbnRlcyBm
cmEgd3d3LnRydXN0MjQwOC5jb20vcmVwb3NpdG9yeS4gQmVt5nJrLCBhdCBUUlVTVDI0MDggZWZ0
ZXIgdmlsa+VyZW5lIGhhciBldCBiZWdy5m5zZXQgYW5zdmFyIGlmdC4gcHJvZmVzc2lvbmVsbGUg
cGFydGVyLjCBlwYDVR0fBIGPMIGMMC6gLKAqhihodHRwOi8vY3JsLmljYTAyLnRydXN0MjQwOC5j
b20vaWNhMDIuY3JsMFqgWKBWpFQwUjELMAkGA1UEBhMCREsxEjAQBgNVBAoMCVRSVVNUMjQwODEd
MBsGA1UEAwwUVFJVU1QyNDA4IE9DRVMgQ0EgSUkxEDAOBgNVBAMMB0NSTDk4ODYwHwYDVR0jBBgw
FoAUmY+6DYmuIRpCegquGkxOIv8Q64wwHQYDVR0OBBYEFLvFfHiiX+Y8/Q52yHvQg8+C0PwKMAkG
A1UdEwQCMAAwDQYJKoZIhvcNAQELBQADggEBAAIqM+F/PgusU9q+XBis0yJMhJluE9NsRqTKlpQx
Vq9PSOSPY1Tln/5cDCTDIi3XrSnROQiM4ljKGkRGE0M8pv1LwhoFD5MbtemN/7LobqyLsVmn9dDP
dCEV0IwZpMj7Ih2nwupfXQ7VhT8S2pHVyhsSaMpCOALLgUClvj1vj5vSPOqpNzsL3VdIWe7aGDiI
psBdHff6drm7oW//Ej3pBvr94vkQz+u7f1k0RZZAayJvlC1H3vl0StAbAF312ROK/0HeeaIom7wM
dx2xTjdeNtvdIcdXlpBYplN1HvquDVtDIoBr0CP0RfCenkKi2mGW556eoq7FyVU7YwKPV2zcsP0=


 
 
MIIGHDCCBASgAwIBAgIES45gAzANBgkqhkiG9w0BAQsFADBFMQswCQYDVQQGEwJESzESMBAGA1UE
ChMJVFJVU1QyNDA4MSIwIAYDVQQDExlUUlVTVDI0MDggT0NFUyBQcmltYXJ5IENBMB4XDTEwMDMw
MzEyNDEzNFoXDTM3MTIwMzEzMTEzNFowRTELMAkGA1UEBhMCREsxEjAQBgNVBAoTCVRSVVNUMjQw
ODEiMCAGA1UEAxMZVFJVU1QyNDA4IE9DRVMgUHJpbWFyeSBDQTCCAiIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQAD
ggIPADCCAgoCggIBAJlJodr3U1Fa+v8HnyACHV81/wLevLS0KUk58VIABl6Wfs3LLNoj5soVAZv4
LBi5gs7E8CZ9w0F2CopW8vzM8i5HLKE4eedPdnaFqHiBZ0q5aaaQArW+qKJx1rT/AaXtalMB63/y
vJcYlXS2lpexk5H/zDBUXeEQyvfmK+slAySWT6wKxIPDwVapauFY9QaG+VBhCa5jBstWS7A5gQfE
vYqn6csZ3jW472kW6OFNz6ftBcTwufomGJBMkonf4ZLr6t0AdRi9jflBPz3MNNRGxyjIuAmFqGoc
YFA/OODBRjvSHB2DygqQ8k+9tlpvzMRrkU7jq3RKL+83G1dJ3/LTjCLz4ryEMIC/OJ/gNZfE0qXd
dpPtzflIPtUFVffXdbFV1t6XZFhJ+wBHQCpJobq/BjqLWUA86upsDbfwnePtmIPRCemeXkY0qabC
+2Qmd2FexyZphwTyMnbqy6FG1tB65dYf3mOqStmLa3RcHn9+2dwNfUkh0tjO2FXD7drWcU0OI9DW
8oAypiPhm/QCjMU6j6t+0pzqJ/S0tdAo+BeiXK5hwk6aR+sRb608QfBbRAs3U/q8jSPByenggac2
BtTN6cl+AA1Mfcgl8iXWNFVGegzd/VS9vINClJCe3FNVoUnRYCKkj+x0fqxvBLopOkJkmuZw/yhg
MxljUi2qYYGn90OzAgMBAAGjggESMIIBDjAPBgNVHRMBAf8EBTADAQH/MA4GA1UdDwEB/wQEAwIB
BjARBgNVHSAECjAIMAYGBFUdIAAwgZcGA1UdHwSBjzCBjDAsoCqgKIYmaHR0cDovL2NybC5vY2Vz
LnRydXN0MjQwOC5jb20vb2Nlcy5jcmwwXKBaoFikVjBUMQswCQYDVQQGEwJESzESMBAGA1UEChMJ
VFJVU1QyNDA4MSIwIAYDVQQDExlUUlVTVDI0MDggT0NFUyBQcmltYXJ5IENBMQ0wCwYDVQQDEwRD
UkwxMB8GA1UdIwQYMBaAFPZt+LFIs0FDAduGROUYBbdezAY3MB0GA1UdDgQWBBT2bfixSLNBQwHb
hkTlGAW3XswGNzANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAgEAVPAQGrT7dIjD3/sIbQW86f9CBPu0c7JKN6oU
oRUtKqgJ2KCdcB5ANhCoyznHpu3m/dUfVUI5hc31CaPgZyY37hch1q4/c9INcELGZVE/FWfehkH+
acpdNr7j8UoRZlkN15b/0UUBfGeiiJG/ugo4llfoPrp8bUmXEGggK3wyqIPcJatPtHwlb6ympfC2
b/Ldv/0IdIOzIOm+A89Q0utx+1cOBq72OHy8gpGb6MfncVFMoL2fjP652Ypgtr8qN9Ka/XOazkti
If+2Pzp7hLi92hRc9QMYexrV/nnFSQoWdU8TqULFUoZ3zTEC3F/g2yj+FhbrgXHGo5/A4O74X+lp
bY2XV47aSuw+DzcPt/EhMj2of7SA55WSgbjPMbmNX0rboenSIte2HRFW5Tr2W+qqkc/StixgkKdy
zGLoFx/xeTWdJkZKwyjqge2wJqws2upYEiThhC497+/mTiSuXd69eVUwKyqYp9SD2rTtNmF6TCgh
RM/dNsJOl+osxDVGcwvtWIVFF/Onlu5fu1NHXdqNEfzldKDUvCfii3L2iATTZyHwU9CALE+2eIA+
PIaLgnM11oCfUnYBkQurTrihvzz9PryCVkLxiqRmBVvUz+D4N5G/wvvKDS6t6cPCS+hqM482cbBs
n0R9fFLO4El62S9eH1tqOzO20OAOK65yJIsOpSE=
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  RequestIssuer UGVubmVvLmNvbQ==
  action sign
  useragent TW96aWxsYS81LjAgKFdpbmRvd3MgTlQgMTAuMDsgV09XNjQ7IFRyaWRlbnQvNy4wOyAuTkVUNC4wQzsgLk5FVDQuMEU7IC5ORVQgQ0xSIDIuMC41MDcyNzsgLk5FVCBDTFIgMy4wLjMwNzI5OyAuTkVUIENMUiAzLjUuMzA3Mjk7IHJ2OjExLjApIGxpa2UgR2Vja28=
  signingRequestId NjQxMjMwMA==
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  _challenge SjFNQ04tVjc3V0ktQTJQNEctSFNBRU8tNFpHVUctNkNMREY=
  TimeStamp MjAyMC0wNi0zMCAwOTozMToxMyswMDAw
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 juPlquu4zQ1pCPOlhJA/PRNrra0LlwL9lmkjAghLKa4=


 
bbEFU0yUeX/o6v60ldAEJ9JKAB1duuUSr6aQFSiR9Wqsn1cGNCCPzCegcmVdfXCWUR4lOgSKukiL
FiPT4YMd9EFYlvfFvhTNOEH9bcZ0wPoqnO9YgCuyvNAcMP9pE8ULx6nRwrIX0XOr3/AyqY/ofVli
/aj+mIryfeyAXKZ+t312M26UCO/CPJ+TLyUezbO9r6NJY61P+ztaThiTDMH2BRJ0i4xPzkoOdnCx
Y235eT9TiipsIr1sxFQPwP3ctzNHTisR/pvD4SVDJFY/pLNi/YWCn9Hf43q+9wlhb3LlfzENMAeM
iPZ2DTyABSi4JdpV2KS3KBFmRYpUKvzlsuW7Fg==

 
 
 
MIIFFzCCAv+gAwIBAgIEVtjyejANBgkqhkiG9w0BAQsFADBFMQswCQYDVQQGEwJESzESMBAGA1UE
ChMJVFJVU1QyNDA4MSIwIAYDVQQDExlUUlVTVDI0MDggT0NFUyBQcmltYXJ5IENBMB4XDTE5MTEw
NTE1NDczNFoXDTM0MTEwNTE2MTczNFowQDELMAkGA1UEBhMCREsxEjAQBgNVBAoMCVRSVVNUMjQw
ODEdMBsGA1UEAwwUVFJVU1QyNDA4IE9DRVMgQ0EgSVYwggEiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4IBDwAw
ggEKAoIBAQDWiXnxmSNSRULDJLfWHFbMwspv7GqSATcPyw+ugRowpxbg42KG2i05uFcgHe/NopNJ
dqaAKIAdgA24kOl4gqr9rPYsz9YAWDNrp8oVd3RrJNMZ6Hjdy3SWZtdA1XzvM+L/2NT8jq2PfpPw
1WrAacRkll4WuGm9gU0HbSleYqjsnGK/zwvwVp1HW6SHKxu8BehBF30+ut2d4M1clSAUjvdlLwou
RLmaX++/BxgWohtpF5zvjGD63X6EyjCfoCcIlEk6LjF6RDOsLwpWzVhk6XDfQZfuGNYpqIdbrFA3
FFkMwv/Mfo1gTonCb/BY7HDzCn1EGDpSFSx1MS0gJpBTvdoHAgMBAAGjggESMIIBDjAPBgNVHRMB
Af8EBTADAQH/MA4GA1UdDwEB/wQEAwIBBjARBgNVHSAECjAIMAYGBFUdIAAwgZcGA1UdHwSBjzCB
jDAsoCqgKIYmaHR0cDovL2NybC5vY2VzLnRydXN0MjQwOC5jb20vb2Nlcy5jcmwwXKBaoFikVjBU
MQswCQYDVQQGEwJESzESMBAGA1UEChMJVFJVU1QyNDA4MSIwIAYDVQQDExlUUlVTVDI0MDggT0NF
UyBQcmltYXJ5IENBMQ0wCwYDVQQDEwRDUkwxMB8GA1UdIwQYMBaAFPZt+LFIs0FDAduGROUYBbde
zAY3MB0GA1UdDgQWBBRcu3ViFjKZqjaguJr7b6cMX/AK1TANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAgEAfB4+
BITeTGXS0WxGxf55ES2jpY2CoLeJzXXOwE+RRt6MyBmRWPU3ejqKwvTta09QmLfgwX8hTX9TaX8e
CBAI8wdh/ztwVB9CEPdTi5yksJBLq2bdT6RdYF8SNGDUVStpcdJWXtLPmly2uq2YO+dx/CrXJyp3
x6XoPBZKRrdnyWehsiZqQKTvFRID+KQrI+ZSxfIZDKTR4gkzzMIPcvp5Wa/ljdoTgLnaSlGR1f8c
8UCnaIu8cNLKGGkwuY3ix8gcRAHkBsvYWYvcREe0ZIw2AQDfkCLtuUxRwHJO3at8heIdIb98CyB7
l0QYqo9/yLq07SNnuMp70h/t5LxY9U98bUzJT+ZS2s7jd+qbwK3XrfqisGpJp0mWmJw8OAm+yOoR
Pv7V0c8gEeItiT/dIoP3kQJ+Q2GJuhSNkKveWRmiwRd96efjYH8syopBpTX7QEQHegInhN11vng8
HmFi6NPoXGO0utxbMEOgVaCV6nkv+izKgxSh0x4a22Fmpfzc1yiumHIYT/o9f3aGRPy7QGF21cdV
nsyoETskY0kTlJUgXe3E/MG8DxZIDeeMott1Bu8dzuv2JrhZhwIzmiS1zfDROi+fsWRdDjrA45RC
QFcg5EMgmGOqncBarhUXX2v+e4bBc8pALVxZTeYWl2thLps2rnH32eZfkiHUCnKPReqkjy0=


 
 
MIIF/TCCBOWgAwIBAgIEXcpg2jANBgkqhkiG9w0BAQsFADBAMQswCQYDVQQGEwJESzESMBAGA1UE
CgwJVFJVU1QyNDA4MR0wGwYDVQQDDBRUUlVTVDI0MDggT0NFUyBDQSBJVjAeFw0yMDA2MjYyMTE3
MDRaFw0yMzA2MjYyMTE2NTJaMHQxCzAJBgNVBAYTAkRLMSkwJwYDVQQKDCBJbmdlbiBvcmdhbmlz
YXRvcmlzayB0aWxrbnl0bmluZzE6MBMGA1UEAwwMUGVyIEvDuGxzdGVyMCMGA1UEBRMcUElEOjky
MDgtMjAwMi0yLTcxNTgzNTk2Mjc5OTCCASIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADggEPADCCAQoCggEBAI0u
7Kobj8j0geMlbAcUUVYEqGqYf92L3ZmwPQIH3n2pI6Ek6GwijOC90QOCTKcpSkFt0Q3TlhXsQa0n
2AaAGrTDcCXCOQjn84FhpsVhfi/RCQX9BeTBLkAc1H9nV/fkMJmtsDa2WVI7O4s00E3OkP984sj3
R1Sj7+zgmZChcf8EmarQz0bWkDK4mxxCozgId/H0cGS4fbaV4CfosRyTnCcs1IQ8lDL3P6yQ9xV7
w4zRJaF9j6obXxx9lRP+Kea/Y15QHljx6CFd29t0tzGd01Bn7dDgRMVY20FWjXn7+l3EgimLlE3L
sgvGCf3vLG3134mN37y3pBh+3vrmFA5jbaECAwEAAaOCAskwggLFMA4GA1UdDwEB/wQEAwID+DCB
hwYIKwYBBQUHAQEEezB5MDUGCCsGAQUFBzABhilodHRwOi8vb2NzcC5pY2EwNC50cnVzdDI0MDgu
Y29tL3Jlc3BvbmRlcjBABggrBgEFBQcwAoY0aHR0cDovL2FpYS5pY2EwNC50cnVzdDI0MDguY29t
L29jZXMtaXNzdWluZzA0LWNhLmNlcjCCAUMGA1UdIASCATowggE2MIIBMgYKKoFQgSkBAQEBBTCC
ASIwLwYIKwYBBQUHAgEWI2h0dHA6Ly93d3cudHJ1c3QyNDA4LmNvbS9yZXBvc2l0b3J5MIHuBggr
BgEFBQcCAjCB4TAQFglUUlVTVDI0MDgwAwIBARqBzEZvciBhbnZlbmRlbHNlIGFmIGNlcnRpZmlr
YXRldCBn5mxkZXIgT0NFUyB2aWxr5XIsIENQUyBvZyBPQ0VTIENQLCBkZXIga2FuIGhlbnRlcyBm
cmEgd3d3LnRydXN0MjQwOC5jb20vcmVwb3NpdG9yeS4gQmVt5nJrLCBhdCBUUlVTVDI0MDggZWZ0
ZXIgdmlsa+VyZW5lIGhhciBldCBiZWdy5m5zZXQgYW5zdmFyIGlmdC4gcHJvZmVzc2lvbmVsbGUg
cGFydGVyLjCBlgYDVR0fBIGOMIGLMC6gLKAqhihodHRwOi8vY3JsLmljYTA0LnRydXN0MjQwOC5j
b20vaWNhMDQuY3JsMFmgV6BVpFMwUTELMAkGA1UEBhMCREsxEjAQBgNVBAoMCVRSVVNUMjQwODEd
MBsGA1UEAwwUVFJVU1QyNDA4IE9DRVMgQ0EgSVYxDzANBgNVBAMMBkNSTDM4MTAfBgNVHSMEGDAW
gBRcu3ViFjKZqjaguJr7b6cMX/AK1TAdBgNVHQ4EFgQUmvgZ3UlVC3zd9siBrVgPzW5VeugwCQYD
VR0TBAIwADANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAQEAmjEWdthmKNsVtCwU9Mjvy8YwP6U6N7hI6ItpwhtE
6LzFjLoxHaSFFtIYxTg1SKD0qD2q1rVgMCHvZXtodHMGnnnJ8zmDvGr3ho4xjQCYaUO6q7JEp9XS
54P3AeN2CRLL772a35eVeHLGp2YaHI5wKcokJ2vHMMumyPXlKSNDRcKAYtUcjNFpWIC53rYoK1lA
Xha7uU4FSw9emfxErhr5j5ijxwF9WfS09tX0HuzWavpyUVlKLOpgioHHZTmuLvdBLpaeyEly6eA6
XOzgdCsMJoRXyU+MJwKjwCAk6lextkytOWr8O0Ugci2Fzxe4yDbYxWIHgFh8K3Yyop9PUNqznw==


 
 
MIIGHDCCBASgAwIBAgIES45gAzANBgkqhkiG9w0BAQsFADBFMQswCQYDVQQGEwJESzESMBAGA1UE
ChMJVFJVU1QyNDA4MSIwIAYDVQQDExlUUlVTVDI0MDggT0NFUyBQcmltYXJ5IENBMB4XDTEwMDMw
MzEyNDEzNFoXDTM3MTIwMzEzMTEzNFowRTELMAkGA1UEBhMCREsxEjAQBgNVBAoTCVRSVVNUMjQw
ODEiMCAGA1UEAxMZVFJVU1QyNDA4IE9DRVMgUHJpbWFyeSBDQTCCAiIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQAD
ggIPADCCAgoCggIBAJlJodr3U1Fa+v8HnyACHV81/wLevLS0KUk58VIABl6Wfs3LLNoj5soVAZv4
LBi5gs7E8CZ9w0F2CopW8vzM8i5HLKE4eedPdnaFqHiBZ0q5aaaQArW+qKJx1rT/AaXtalMB63/y
vJcYlXS2lpexk5H/zDBUXeEQyvfmK+slAySWT6wKxIPDwVapauFY9QaG+VBhCa5jBstWS7A5gQfE
vYqn6csZ3jW472kW6OFNz6ftBcTwufomGJBMkonf4ZLr6t0AdRi9jflBPz3MNNRGxyjIuAmFqGoc
YFA/OODBRjvSHB2DygqQ8k+9tlpvzMRrkU7jq3RKL+83G1dJ3/LTjCLz4ryEMIC/OJ/gNZfE0qXd
dpPtzflIPtUFVffXdbFV1t6XZFhJ+wBHQCpJobq/BjqLWUA86upsDbfwnePtmIPRCemeXkY0qabC
+2Qmd2FexyZphwTyMnbqy6FG1tB65dYf3mOqStmLa3RcHn9+2dwNfUkh0tjO2FXD7drWcU0OI9DW
8oAypiPhm/QCjMU6j6t+0pzqJ/S0tdAo+BeiXK5hwk6aR+sRb608QfBbRAs3U/q8jSPByenggac2
BtTN6cl+AA1Mfcgl8iXWNFVGegzd/VS9vINClJCe3FNVoUnRYCKkj+x0fqxvBLopOkJkmuZw/yhg
MxljUi2qYYGn90OzAgMBAAGjggESMIIBDjAPBgNVHRMBAf8EBTADAQH/MA4GA1UdDwEB/wQEAwIB
BjARBgNVHSAECjAIMAYGBFUdIAAwgZcGA1UdHwSBjzCBjDAsoCqgKIYmaHR0cDovL2NybC5vY2Vz
LnRydXN0MjQwOC5jb20vb2Nlcy5jcmwwXKBaoFikVjBUMQswCQYDVQQGEwJESzESMBAGA1UEChMJ
VFJVU1QyNDA4MSIwIAYDVQQDExlUUlVTVDI0MDggT0NFUyBQcmltYXJ5IENBMQ0wCwYDVQQDEwRD
UkwxMB8GA1UdIwQYMBaAFPZt+LFIs0FDAduGROUYBbdezAY3MB0GA1UdDgQWBBT2bfixSLNBQwHb
hkTlGAW3XswGNzANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAgEAVPAQGrT7dIjD3/sIbQW86f9CBPu0c7JKN6oU
oRUtKqgJ2KCdcB5ANhCoyznHpu3m/dUfVUI5hc31CaPgZyY37hch1q4/c9INcELGZVE/FWfehkH+
acpdNr7j8UoRZlkN15b/0UUBfGeiiJG/ugo4llfoPrp8bUmXEGggK3wyqIPcJatPtHwlb6ympfC2
b/Ldv/0IdIOzIOm+A89Q0utx+1cOBq72OHy8gpGb6MfncVFMoL2fjP652Ypgtr8qN9Ka/XOazkti
If+2Pzp7hLi92hRc9QMYexrV/nnFSQoWdU8TqULFUoZ3zTEC3F/g2yj+FhbrgXHGo5/A4O74X+lp
bY2XV47aSuw+DzcPt/EhMj2of7SA55WSgbjPMbmNX0rboenSIte2HRFW5Tr2W+qqkc/StixgkKdy
zGLoFx/xeTWdJkZKwyjqge2wJqws2upYEiThhC497+/mTiSuXd69eVUwKyqYp9SD2rTtNmF6TCgh
RM/dNsJOl+osxDVGcwvtWIVFF/Onlu5fu1NHXdqNEfzldKDUvCfii3L2iATTZyHwU9CALE+2eIA+
PIaLgnM11oCfUnYBkQurTrihvzz9PryCVkLxiqRmBVvUz+D4N5G/wvvKDS6t6cPCS+hqM482cbBs
n0R9fFLO4El62S9eH1tqOzO20OAOK65yJIsOpSE=
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 Vp7OAsMR5cus3syPjAcYnnHMK7B8W44KZkntLLBBAAc=


 
KuxrFlE8AftZKoAi8pGzE4AZrDBVJ03hTnc/PS8Auq6gUm8Ll/WMRBurlJnLbHrxqi6c6NdVHoxF
9qmOETk250+xD9Lho9a1FnhW1/pgEKWTFrfW6HmDnufpa/eK8RqNXsfZENBFtWTz5D3lfcV28UAj
IISSVyB1Sspy0SBtQqNUbo/C5jSTlUOqx+/XCQgiT2AkbHtNQSSGRZECVKKVjHR3FkQLPj2t7FKb
9Qd3Ur1rnJc5B0AjfxJlen5Um11W/2YEF2viThH8YXXHQ1Dwnk1j+cK3eLvlH/uTZfoAN7Nffpwf
3hDwyZ3cqd70op9MpHypmbKAiwX292nAT4+TVA==

 
 
 
MIIFGDCCAwCgAwIBAgIEVtiisDANBgkqhkiG9w0BAQsFADBFMQswCQYDVQQGEwJESzESMBAGA1UE
ChMJVFJVU1QyNDA4MSIwIAYDVQQDExlUUlVTVDI0MDggT0NFUyBQcmltYXJ5IENBMB4XDTE3MTAy
NjExMzc0M1oXDTMyMTAyNjEyMDc0M1owQTELMAkGA1UEBhMCREsxEjAQBgNVBAoMCVRSVVNUMjQw
ODEeMBwGA1UEAwwVVFJVU1QyNDA4IE9DRVMgQ0EgSUlJMIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8A
MIIBCgKCAQEAlPVpZBGewZxwS72tyZkEp70E1SbxEMwqiIP1SzSYmetd8Oyd7he5LWg0FzSN9ozN
h1CGLfXmiYWsE3+ltl3hHFCFhxiptrE3NQXo0MH7dTH6ZcTfUKlqBwehPRYWY+eNpRm5ZICSrdtY
HNuqv7jawRce1z0bu0buFDSrCdLdGVUysVjMYWiyGBk95+nE5B1SV5Ls5n6JcnAYB9Y2PkCIPAZc
kayB5RXcTCKrq7y6CpcjZcRuRjXze3NgbQmAHhxwqGaVLgWTq/kLHnM3Q9Xka6ef9v2O3P/jp5th
umup9Jmvacj+x033GNkeDaZfAeBEw1DGpWvmFGBWTU6t3+1jXwIDAQABo4IBEjCCAQ4wDwYDVR0T
AQH/BAUwAwEB/zAOBgNVHQ8BAf8EBAMCAQYwEQYDVR0gBAowCDAGBgRVHSAAMIGXBgNVHR8EgY8w
gYwwLKAqoCiGJmh0dHA6Ly9jcmwub2Nlcy50cnVzdDI0MDguY29tL29jZXMuY3JsMFygWqBYpFYw
VDELMAkGA1UEBhMCREsxEjAQBgNVBAoTCVRSVVNUMjQwODEiMCAGA1UEAxMZVFJVU1QyNDA4IE9D
RVMgUHJpbWFyeSBDQTENMAsGA1UEAxMEQ1JMMTAfBgNVHSMEGDAWgBT2bfixSLNBQwHbhkTlGAW3
XswGNzAdBgNVHQ4EFgQUxlgxT5YtUvv2C3j3ytwe2Nq8o4QwDQYJKoZIhvcNAQELBQADggIBADph
24sc2zPGhb2Ig46gC51M6AW9lgmlmeS95cRF+Y5gb1OA63uhWoqbLVkZ6T1p7lFfQ+JxTPNFPXnD
DoPnOikNVgYvu2JgI37pLdf+uP6iuw5Fs7MbHpRdKJ440+sTga2O88aO3Oy1r3XfUTkFW1Z+Uxp8
AwCvf7ZiApDb2+nUo2d0zppPthBOezc4GNui67GdpWC6gWqRGFASj9+3lyBbOqwNQ7Ko253NPZ7f
/n3S7qhljZKc8hNw70gLZPbDk/LnEwSGu/rge17qPqk88UoQ0kbTlcI7a19yeRNAhPxum+x6VX6Q
5pUjxglY3pZQw3/HOBWUKNHf+4FUqN6lua9qYfHkFBdoc3FS2V28l+/0Y/28vC3Z4XNZtDXbDj23
RZ4MEmTp4vDzefRz4t/dH1ciD4oh/K6b8x7NZIc9NjTewATLsLx2O3UTmcwgS4Aey/xPyn4Zshbi
JNbwfPufEOBwrcOYtfzPOD+/BK1QFkmoWdKtRG64267rI/r6UPoJvWQMQKdUjTuQbzyLjUSh8TpH
qaqP65/22Eoi70MarC15/UZO678WBLvY0bKwl717oeN/ME/10Be0JIF1e4Htx7Ux/1GWaNE2WfBs
dS6EaAbeOv23hSxRzBOK2I0ZargWh4B1HAkkth3xMy1a3WnXCDKFpw4gm1BIQRCLJcdZ4184


 
 
MIIGBjCCBO6gAwIBAgIEWh5ABjANBgkqhkiG9w0BAQsFADBBMQswCQYDVQQGEwJESzESMBAGA1UE
CgwJVFJVU1QyNDA4MR4wHAYDVQQDDBVUUlVTVDI0MDggT0NFUyBDQSBJSUkwHhcNMTkwMTA2MTMx
MTU2WhcNMjIwMTA2MTM0MTU2WjB6MQswCQYDVQQGEwJESzEpMCcGA1UECgwgSW5nZW4gb3JnYW5p
c2F0b3Jpc2sgdGlsa255dG5pbmcxQDAZBgNVBAMMEkplc3BlciBMdW5kLUxhcnNlbjAjBgNVBAUT
HFBJRDo5MjA4LTIwMDItMi04MTEzNDA5NTk5NzQwggEiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4IBDwAwggEK
AoIBAQCOSB5+OpICjCv0DvObBQZGoOOcfe2MDLSjMomLbNdpIcgeQNFc/dqRloVRvywX2mWmTQ4a
6Ml8CY1OW/jUlVug550gNL5H0CKXf+ce/FH5KgkYxIo/l6fYjXzKQ0980panLtm7oTYrgpfLZ2F6
IpKmQVnbmMvYtJxotgWZk+Az0K8VcLyE/UpcmJRMcUbX7pmBvE06ElGrR1TmD2JJlh/iq8liNEIw
QOZBLda2U0I42D3o2pc7Hur+WBln0YyM1VNj2oH1xQwpL3RjSo88CF7qpbXQvelidE5qMrUq1w57
jaXZX9XOwza+NfzykUvxb4wsbTA61fCJ9hSQgSDIdRERAgMBAAGjggLLMIICxzAOBgNVHQ8BAf8E
BAMCA/gwgYcGCCsGAQUFBwEBBHsweTA1BggrBgEFBQcwAYYpaHR0cDovL29jc3AuaWNhMDMudHJ1
c3QyNDA4LmNvbS9yZXNwb25kZXIwQAYIKwYBBQUHMAKGNGh0dHA6Ly9haWEuaWNhMDMudHJ1c3Qy
NDA4LmNvbS9vY2VzLWlzc3VpbmcwMy1jYS5jZXIwggFDBgNVHSAEggE6MIIBNjCCATIGCiqBUIEp
AQEBAQQwggEiMC8GCCsGAQUFBwIBFiNodHRwOi8vd3d3LnRydXN0MjQwOC5jb20vcmVwb3NpdG9y
eTCB7gYIKwYBBQUHAgIwgeEwEBYJVFJVU1QyNDA4MAMCAQEagcxGb3IgYW52ZW5kZWxzZSBhZiBj
ZXJ0aWZpa2F0ZXQgZ+ZsZGVyIE9DRVMgdmlsa+VyLCBDUFMgb2cgT0NFUyBDUCwgZGVyIGthbiBo
ZW50ZXMgZnJhIHd3dy50cnVzdDI0MDguY29tL3JlcG9zaXRvcnkuIEJlbeZyaywgYXQgVFJVU1Qy
NDA4IGVmdGVyIHZpbGvlcmVuZSBoYXIgZXQgYmVncuZuc2V0IGFuc3ZhciBpZnQuIHByb2Zlc3Np
b25lbGxlIHBhcnRlci4wgZgGA1UdHwSBkDCBjTAuoCygKoYoaHR0cDovL2NybC5pY2EwMy50cnVz
dDI0MDguY29tL2ljYTAzLmNybDBboFmgV6RVMFMxCzAJBgNVBAYTAkRLMRIwEAYDVQQKDAlUUlVT
VDI0MDgxHjAcBgNVBAMMFVRSVVNUMjQwOCBPQ0VTIENBIElJSTEQMA4GA1UEAwwHQ1JMMTkzNDAf
BgNVHSMEGDAWgBTGWDFPli1S+/YLePfK3B7Y2ryjhDAdBgNVHQ4EFgQUeF4UWRYDpcwoA8fP5YNM
AOJS6+wwCQYDVR0TBAIwADANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAQEAXq6ZDJvblcKpgXYbmoGGOaV2f0Xi
hRwG2eWk+PXUeIX8wJ4umqb9jwSwWly33YvPrR6BpHMN8/HaevP/8r9UGM7EqSoffyXgxprKXwN3
f2smU0dwFzCvbrwYypXOcQH+SHwuCzw0RPyAJ/w8upTlURAStrBvPYEAazca8ySJKNcsz1RLgzdf
paEsMOt281LI+nu/vCHhJtSD+gKQyF68iTf9I2NxX1Rig6lh/Lf9Kxx6JWWlk0AcLJ67IpcN1xLl
IqrxX1yYUlusTw10p/R69eJnZLSInt1H+ebf5GnCVPT+OdvVW2YFkq7LxEmjUqSMIp4seWTc+tBb
32oHtn5s6g==


 
 
MIIGHDCCBASgAwIBAgIES45gAzANBgkqhkiG9w0BAQsFADBFMQswCQYDVQQGEwJESzESMBAGA1UE
ChMJVFJVU1QyNDA4MSIwIAYDVQQDExlUUlVTVDI0MDggT0NFUyBQcmltYXJ5IENBMB4XDTEwMDMw
MzEyNDEzNFoXDTM3MTIwMzEzMTEzNFowRTELMAkGA1UEBhMCREsxEjAQBgNVBAoTCVRSVVNUMjQw
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 9qZc3tEqGGB1no6vF4gzIscWo3UK4h4ef1oS6RooGOA=


 
Yg1n6V7FLmQTCuIMO5/gWhcVpZCVjD2KjTrl9rCa0nccTwVc7Y8Q50V1zw2PJpmDhZHOg8cAW3Au
b0I8kygoL9KasAozZ6u4PsmEf6V5V30RjYxQDxJYh9KzKvI2/WNdlYjhuyqRlvhidVtAT1fMSR5a
1aiwT1GJsvFuCVtRoDNcosrdoacBca3ylB9NtU4ReIej8g783oaNlHIcIxrqlKzhlKNcXA99qwKX
l/7Lgc7CjwPcWutAmNXSmPctRN27IKrMHVjEA8Jy1M1CrrtCeji60ahbJmInlA+gWgsjNtbivpYv
lH7YKKFjQ5wqSU1AImgVaY7dwb0i6TvdiART7A==

 
 
 
MIIFGDCCAwCgAwIBAgIEVtiisDANBgkqhkiG9w0BAQsFADBFMQswCQYDVQQGEwJESzESMBAGA1UE
ChMJVFJVU1QyNDA4MSIwIAYDVQQDExlUUlVTVDI0MDggT0NFUyBQcmltYXJ5IENBMB4XDTE3MTAy
NjExMzc0M1oXDTMyMTAyNjEyMDc0M1owQTELMAkGA1UEBhMCREsxEjAQBgNVBAoMCVRSVVNUMjQw
ODEeMBwGA1UEAwwVVFJVU1QyNDA4IE9DRVMgQ0EgSUlJMIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8A
MIIBCgKCAQEAlPVpZBGewZxwS72tyZkEp70E1SbxEMwqiIP1SzSYmetd8Oyd7he5LWg0FzSN9ozN
h1CGLfXmiYWsE3+ltl3hHFCFhxiptrE3NQXo0MH7dTH6ZcTfUKlqBwehPRYWY+eNpRm5ZICSrdtY
HNuqv7jawRce1z0bu0buFDSrCdLdGVUysVjMYWiyGBk95+nE5B1SV5Ls5n6JcnAYB9Y2PkCIPAZc
kayB5RXcTCKrq7y6CpcjZcRuRjXze3NgbQmAHhxwqGaVLgWTq/kLHnM3Q9Xka6ef9v2O3P/jp5th
umup9Jmvacj+x033GNkeDaZfAeBEw1DGpWvmFGBWTU6t3+1jXwIDAQABo4IBEjCCAQ4wDwYDVR0T
AQH/BAUwAwEB/zAOBgNVHQ8BAf8EBAMCAQYwEQYDVR0gBAowCDAGBgRVHSAAMIGXBgNVHR8EgY8w
gYwwLKAqoCiGJmh0dHA6Ly9jcmwub2Nlcy50cnVzdDI0MDguY29tL29jZXMuY3JsMFygWqBYpFYw
VDELMAkGA1UEBhMCREsxEjAQBgNVBAoTCVRSVVNUMjQwODEiMCAGA1UEAxMZVFJVU1QyNDA4IE9D
RVMgUHJpbWFyeSBDQTENMAsGA1UEAxMEQ1JMMTAfBgNVHSMEGDAWgBT2bfixSLNBQwHbhkTlGAW3
XswGNzAdBgNVHQ4EFgQUxlgxT5YtUvv2C3j3ytwe2Nq8o4QwDQYJKoZIhvcNAQELBQADggIBADph
24sc2zPGhb2Ig46gC51M6AW9lgmlmeS95cRF+Y5gb1OA63uhWoqbLVkZ6T1p7lFfQ+JxTPNFPXnD
DoPnOikNVgYvu2JgI37pLdf+uP6iuw5Fs7MbHpRdKJ440+sTga2O88aO3Oy1r3XfUTkFW1Z+Uxp8
AwCvf7ZiApDb2+nUo2d0zppPthBOezc4GNui67GdpWC6gWqRGFASj9+3lyBbOqwNQ7Ko253NPZ7f
/n3S7qhljZKc8hNw70gLZPbDk/LnEwSGu/rge17qPqk88UoQ0kbTlcI7a19yeRNAhPxum+x6VX6Q
5pUjxglY3pZQw3/HOBWUKNHf+4FUqN6lua9qYfHkFBdoc3FS2V28l+/0Y/28vC3Z4XNZtDXbDj23
RZ4MEmTp4vDzefRz4t/dH1ciD4oh/K6b8x7NZIc9NjTewATLsLx2O3UTmcwgS4Aey/xPyn4Zshbi
JNbwfPufEOBwrcOYtfzPOD+/BK1QFkmoWdKtRG64267rI/r6UPoJvWQMQKdUjTuQbzyLjUSh8TpH
qaqP65/22Eoi70MarC15/UZO678WBLvY0bKwl717oeN/ME/10Be0JIF1e4Htx7Ux/1GWaNE2WfBs
dS6EaAbeOv23hSxRzBOK2I0ZargWh4B1HAkkth3xMy1a3WnXCDKFpw4gm1BIQRCLJcdZ4184


 
 
MIIGATCCBOmgAwIBAgIEWoHY8TANBgkqhkiG9w0BAQsFADBBMQswCQYDVQQGEwJESzESMBAGA1UE
CgwJVFJVU1QyNDA4MR4wHAYDVQQDDBVUUlVTVDI0MDggT0NFUyBDQSBJSUkwHhcNMTkxMjI0MTMw
ODEyWhcNMjIxMjI0MTMzODEyWjB1MQswCQYDVQQGEwJESzEpMCcGA1UECgwgSW5nZW4gb3JnYW5p
c2F0b3Jpc2sgdGlsa255dG5pbmcxOzAUBgNVBAMMDUNhbWlsbGEgVWRzZW4wIwYDVQQFExxQSUQ6
OTIwOC0yMDAyLTItMzc4NDU5NjQwMDU5MIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEA
oQ7V2FJtJyK+NjQMbE4gLnR+9NK6b1e3yQCg+epaI8b20Ec97t/E7tbZZ7REfexuIwJYnpYCDuT2
RjMwaS0GQacp3QrURW20m+N3k6DuwYd/2JGBQZVo1rq0mEeYnXgTAClTtFUQHLD/i+GHUMe6cIZ6
S1LWBNa1FrGSvrhtGHDGTd+SuOBC54BrKaaIr5Q60szlglq25ozBKxlWRZz2X7MTT6o8DR/SBvnn
2lgn8wMRJxf205arf2r5XtPP+VJA82jMq/CEIWcgOhTmy2i6ofZbvluZhMzOIuKWgrdRJtZThV2J
jsGHcUtID9vL9GRKyhXCd1MJtIIRGxaY4taFLwIDAQABo4ICyzCCAscwDgYDVR0PAQH/BAQDAgP4
MIGHBggrBgEFBQcBAQR7MHkwNQYIKwYBBQUHMAGGKWh0dHA6Ly9vY3NwLmljYTAzLnRydXN0MjQw
OC5jb20vcmVzcG9uZGVyMEAGCCsGAQUFBzAChjRodHRwOi8vYWlhLmljYTAzLnRydXN0MjQwOC5j
b20vb2Nlcy1pc3N1aW5nMDMtY2EuY2VyMIIBQwYDVR0gBIIBOjCCATYwggEyBgoqgVCBKQEBAQEE
MIIBIjAvBggrBgEFBQcCARYjaHR0cDovL3d3dy50cnVzdDI0MDguY29tL3JlcG9zaXRvcnkwge4G
CCsGAQUFBwICMIHhMBAWCVRSVVNUMjQwODADAgEBGoHMRm9yIGFudmVuZGVsc2UgYWYgY2VydGlm
aWthdGV0IGfmbGRlciBPQ0VTIHZpbGvlciwgQ1BTIG9nIE9DRVMgQ1AsIGRlciBrYW4gaGVudGVz
IGZyYSB3d3cudHJ1c3QyNDA4LmNvbS9yZXBvc2l0b3J5LiBCZW3mcmssIGF0IFRSVVNUMjQwOCBl
ZnRlciB2aWxr5XJlbmUgaGFyIGV0IGJlZ3LmbnNldCBhbnN2YXIgaWZ0LiBwcm9mZXNzaW9uZWxs
ZSBwYXJ0ZXIuMIGYBgNVHR8EgZAwgY0wLqAsoCqGKGh0dHA6Ly9jcmwuaWNhMDMudHJ1c3QyNDA4
LmNvbS9pY2EwMy5jcmwwW6BZoFekVTBTMQswCQYDVQQGEwJESzESMBAGA1UECgwJVFJVU1QyNDA4
MR4wHAYDVQQDDBVUUlVTVDI0MDggT0NFUyBDQSBJSUkxEDAOBgNVBAMMB0NSTDYyNzYwHwYDVR0j
BBgwFoAUxlgxT5YtUvv2C3j3ytwe2Nq8o4QwHQYDVR0OBBYEFLox+Y/+Hjz7bzI7CmtZ8fK9muNO
MAkGA1UdEwQCMAAwDQYJKoZIhvcNAQELBQADggEBAFHt2cBvu31xIHGf1i3dmNNZMXoPhAxfKXjp
fPrDYFlkh4mTrwCMeUFmE8N0lvqBUOW5TQk40zxxGsB+N5YY2hRnrZJO2f+zmeXTX8avoW7Ori66
FrwKckH20CYAqRxIK1gP9aokq4wBIW4p4eNKXIigFQqZjtssDwU0Davas+QwIT3jPwUCLUYYba/v
hXscEDm22GH3WDO1RF+EV4+bBMGHZ+x5058PKlcYYJ68Dk4WuNPywZDjMViKgjmGU5ajwHs/Oem/
CQWqb0XlN6qjzb6tfb/0jjNSuIFUQvOI2Vb0jIFG6hWc1m5YFSmnSzhLpJcayDgyrMXd99CpY3PK
Vv4=


 
 
MIIGHDCCBASgAwIBAgIES45gAzANBgkqhkiG9w0BAQsFADBFMQswCQYDVQQGEwJESzESMBAGA1UE
ChMJVFJVU1QyNDA4MSIwIAYDVQQDExlUUlVTVDI0MDggT0NFUyBQcmltYXJ5IENBMB4XDTEwMDMw
MzEyNDEzNFoXDTM3MTIwMzEzMTEzNFowRTELMAkGA1UEBhMCREsxEjAQBgNVBAoTCVRSVVNUMjQw
ODEiMCAGA1UEAxMZVFJVU1QyNDA4IE9DRVMgUHJpbWFyeSBDQTCCAiIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQAD
ggIPADCCAgoCggIBAJlJodr3U1Fa+v8HnyACHV81/wLevLS0KUk58VIABl6Wfs3LLNoj5soVAZv4
LBi5gs7E8CZ9w0F2CopW8vzM8i5HLKE4eedPdnaFqHiBZ0q5aaaQArW+qKJx1rT/AaXtalMB63/y
vJcYlXS2lpexk5H/zDBUXeEQyvfmK+slAySWT6wKxIPDwVapauFY9QaG+VBhCa5jBstWS7A5gQfE
vYqn6csZ3jW472kW6OFNz6ftBcTwufomGJBMkonf4ZLr6t0AdRi9jflBPz3MNNRGxyjIuAmFqGoc
YFA/OODBRjvSHB2DygqQ8k+9tlpvzMRrkU7jq3RKL+83G1dJ3/LTjCLz4ryEMIC/OJ/gNZfE0qXd
dpPtzflIPtUFVffXdbFV1t6XZFhJ+wBHQCpJobq/BjqLWUA86upsDbfwnePtmIPRCemeXkY0qabC
+2Qmd2FexyZphwTyMnbqy6FG1tB65dYf3mOqStmLa3RcHn9+2dwNfUkh0tjO2FXD7drWcU0OI9DW
8oAypiPhm/QCjMU6j6t+0pzqJ/S0tdAo+BeiXK5hwk6aR+sRb608QfBbRAs3U/q8jSPByenggac2
BtTN6cl+AA1Mfcgl8iXWNFVGegzd/VS9vINClJCe3FNVoUnRYCKkj+x0fqxvBLopOkJkmuZw/yhg
MxljUi2qYYGn90OzAgMBAAGjggESMIIBDjAPBgNVHRMBAf8EBTADAQH/MA4GA1UdDwEB/wQEAwIB
BjARBgNVHSAECjAIMAYGBFUdIAAwgZcGA1UdHwSBjzCBjDAsoCqgKIYmaHR0cDovL2NybC5vY2Vz
LnRydXN0MjQwOC5jb20vb2Nlcy5jcmwwXKBaoFikVjBUMQswCQYDVQQGEwJESzESMBAGA1UEChMJ
VFJVU1QyNDA4MSIwIAYDVQQDExlUUlVTVDI0MDggT0NFUyBQcmltYXJ5IENBMQ0wCwYDVQQDEwRD
UkwxMB8GA1UdIwQYMBaAFPZt+LFIs0FDAduGROUYBbdezAY3MB0GA1UdDgQWBBT2bfixSLNBQwHb
hkTlGAW3XswGNzANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAgEAVPAQGrT7dIjD3/sIbQW86f9CBPu0c7JKN6oU
oRUtKqgJ2KCdcB5ANhCoyznHpu3m/dUfVUI5hc31CaPgZyY37hch1q4/c9INcELGZVE/FWfehkH+
acpdNr7j8UoRZlkN15b/0UUBfGeiiJG/ugo4llfoPrp8bUmXEGggK3wyqIPcJatPtHwlb6ympfC2
b/Ldv/0IdIOzIOm+A89Q0utx+1cOBq72OHy8gpGb6MfncVFMoL2fjP652Ypgtr8qN9Ka/XOazkti
If+2Pzp7hLi92hRc9QMYexrV/nnFSQoWdU8TqULFUoZ3zTEC3F/g2yj+FhbrgXHGo5/A4O74X+lp
bY2XV47aSuw+DzcPt/EhMj2of7SA55WSgbjPMbmNX0rboenSIte2HRFW5Tr2W+qqkc/StixgkKdy
zGLoFx/xeTWdJkZKwyjqge2wJqws2upYEiThhC497+/mTiSuXd69eVUwKyqYp9SD2rTtNmF6TCgh
RM/dNsJOl+osxDVGcwvtWIVFF/Onlu5fu1NHXdqNEfzldKDUvCfii3L2iATTZyHwU9CALE+2eIA+
PIaLgnM11oCfUnYBkQurTrihvzz9PryCVkLxiqRmBVvUz+D4N5G/wvvKDS6t6cPCS+hqM482cbBs
n0R9fFLO4El62S9eH1tqOzO20OAOK65yJIsOpSE=
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 e/WpJTMgoHSkbWLNvHsawXetME22XbUpt14CxwlIeyI=


 
Uh23mFc1WMvhQLI2X5SfxNSRSQFdXqyOr5WvKlT6brkAQZNxozLCyDb0X+r4puUVkF8/1a3zxEgf
Zs1erVH+EZAZdv3BfXQqUQq0nAIHL7KnE3Qy57UKj2jmp9Aon2mCM23VN7NE6J0oqdVy3FZ7EMDk
Xydsa/xWTt8t3qEZEl5SC9/MJeGuCNpJhnNLFBzIccP7bZ40UzCNkH/BZasuyIIO6Os0CMhMgjkU
s65d6svea+SgwLpD8f7wjNU3NdVbhIjCeVt9sWjbS0lxuAvoJkGSPTXT7y/9VWW3FoF5pVD+8j4E
rE0ScTiEdyelsbnKeeet88v9VhLei2Su71dThQ==

 
 
 
MIIFGDCCAwCgAwIBAgIEVtiisDANBgkqhkiG9w0BAQsFADBFMQswCQYDVQQGEwJESzESMBAGA1UE
ChMJVFJVU1QyNDA4MSIwIAYDVQQDExlUUlVTVDI0MDggT0NFUyBQcmltYXJ5IENBMB4XDTE3MTAy
NjExMzc0M1oXDTMyMTAyNjEyMDc0M1owQTELMAkGA1UEBhMCREsxEjAQBgNVBAoMCVRSVVNUMjQw
ODEeMBwGA1UEAwwVVFJVU1QyNDA4IE9DRVMgQ0EgSUlJMIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8A
MIIBCgKCAQEAlPVpZBGewZxwS72tyZkEp70E1SbxEMwqiIP1SzSYmetd8Oyd7he5LWg0FzSN9ozN
h1CGLfXmiYWsE3+ltl3hHFCFhxiptrE3NQXo0MH7dTH6ZcTfUKlqBwehPRYWY+eNpRm5ZICSrdtY
HNuqv7jawRce1z0bu0buFDSrCdLdGVUysVjMYWiyGBk95+nE5B1SV5Ls5n6JcnAYB9Y2PkCIPAZc
kayB5RXcTCKrq7y6CpcjZcRuRjXze3NgbQmAHhxwqGaVLgWTq/kLHnM3Q9Xka6ef9v2O3P/jp5th
umup9Jmvacj+x033GNkeDaZfAeBEw1DGpWvmFGBWTU6t3+1jXwIDAQABo4IBEjCCAQ4wDwYDVR0T
AQH/BAUwAwEB/zAOBgNVHQ8BAf8EBAMCAQYwEQYDVR0gBAowCDAGBgRVHSAAMIGXBgNVHR8EgY8w
gYwwLKAqoCiGJmh0dHA6Ly9jcmwub2Nlcy50cnVzdDI0MDguY29tL29jZXMuY3JsMFygWqBYpFYw
VDELMAkGA1UEBhMCREsxEjAQBgNVBAoTCVRSVVNUMjQwODEiMCAGA1UEAxMZVFJVU1QyNDA4IE9D
RVMgUHJpbWFyeSBDQTENMAsGA1UEAxMEQ1JMMTAfBgNVHSMEGDAWgBT2bfixSLNBQwHbhkTlGAW3
XswGNzAdBgNVHQ4EFgQUxlgxT5YtUvv2C3j3ytwe2Nq8o4QwDQYJKoZIhvcNAQELBQADggIBADph
24sc2zPGhb2Ig46gC51M6AW9lgmlmeS95cRF+Y5gb1OA63uhWoqbLVkZ6T1p7lFfQ+JxTPNFPXnD
DoPnOikNVgYvu2JgI37pLdf+uP6iuw5Fs7MbHpRdKJ440+sTga2O88aO3Oy1r3XfUTkFW1Z+Uxp8
AwCvf7ZiApDb2+nUo2d0zppPthBOezc4GNui67GdpWC6gWqRGFASj9+3lyBbOqwNQ7Ko253NPZ7f
/n3S7qhljZKc8hNw70gLZPbDk/LnEwSGu/rge17qPqk88UoQ0kbTlcI7a19yeRNAhPxum+x6VX6Q
5pUjxglY3pZQw3/HOBWUKNHf+4FUqN6lua9qYfHkFBdoc3FS2V28l+/0Y/28vC3Z4XNZtDXbDj23
RZ4MEmTp4vDzefRz4t/dH1ciD4oh/K6b8x7NZIc9NjTewATLsLx2O3UTmcwgS4Aey/xPyn4Zshbi
JNbwfPufEOBwrcOYtfzPOD+/BK1QFkmoWdKtRG64267rI/r6UPoJvWQMQKdUjTuQbzyLjUSh8TpH
qaqP65/22Eoi70MarC15/UZO678WBLvY0bKwl717oeN/ME/10Be0JIF1e4Htx7Ux/1GWaNE2WfBs
dS6EaAbeOv23hSxRzBOK2I0ZargWh4B1HAkkth3xMy1a3WnXCDKFpw4gm1BIQRCLJcdZ4184


 
 
MIIGCDCCBPCgAwIBAgIEWpMx7jANBgkqhkiG9w0BAQsFADBBMQswCQYDVQQGEwJESzESMBAGA1UE
CgwJVFJVU1QyNDA4MR4wHAYDVQQDDBVUUlVTVDI0MDggT0NFUyBDQSBJSUkwHhcNMjAwMzE5MTMx
NjA5WhcNMjMwMzE5MTM0NjA5WjB8MQswCQYDVQQGEwJESzEpMCcGA1UECgwgSW5nZW4gb3JnYW5p
c2F0b3Jpc2sgdGlsa255dG5pbmcxQjAbBgNVBAMMFEhhbnMgRXJpayBKw7hyZ2Vuc2VuMCMGA1UE
BRMcUElEOjkyMDgtMjAwMi0yLTgyODczMzk4NTk4MDCCASIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADggEPADCC
AQoCggEBANKmRwK4rNnoydws3mC8Q06H8SfIn7pK1An4AG1dwHF4zncy5fjL1JVeJBvJkfwGTgq3
VXADdOmsfNi8ShPwCdygkLwFY/JlWpU2zBneRlIxzNSgNMab/t8aO+jCknE4gVUoTYdH3PPE7JhG
lCReQfk2QTvWzd/V1sfzm1z2QiOh9zErZTZ5qefN0Pbh2qF735SmIucdP9H4pOcJazPaHyjnKt4i
L59lKoxoIvYcYy7i88vHfElEwrpdFJNJD6M93tDpG3CP/KS81/jso4jvbfX+amtASGz0KTEihSHG
0Gn63GD8opgZn2krWgCc+BiOGDGpBzGI6AtbAFHHG9/SYpECAwEAAaOCAsswggLHMA4GA1UdDwEB
/wQEAwID+DCBhwYIKwYBBQUHAQEEezB5MDUGCCsGAQUFBzABhilodHRwOi8vb2NzcC5pY2EwMy50
cnVzdDI0MDguY29tL3Jlc3BvbmRlcjBABggrBgEFBQcwAoY0aHR0cDovL2FpYS5pY2EwMy50cnVz
dDI0MDguY29tL29jZXMtaXNzdWluZzAzLWNhLmNlcjCCAUMGA1UdIASCATowggE2MIIBMgYKKoFQ
gSkBAQEBBDCCASIwLwYIKwYBBQUHAgEWI2h0dHA6Ly93d3cudHJ1c3QyNDA4LmNvbS9yZXBvc2l0
b3J5MIHuBggrBgEFBQcCAjCB4TAQFglUUlVTVDI0MDgwAwIBARqBzEZvciBhbnZlbmRlbHNlIGFm
IGNlcnRpZmlrYXRldCBn5mxkZXIgT0NFUyB2aWxr5XIsIENQUyBvZyBPQ0VTIENQLCBkZXIga2Fu
IGhlbnRlcyBmcmEgd3d3LnRydXN0MjQwOC5jb20vcmVwb3NpdG9yeS4gQmVt5nJrLCBhdCBUUlVT
VDI0MDggZWZ0ZXIgdmlsa+VyZW5lIGhhciBldCBiZWdy5m5zZXQgYW5zdmFyIGlmdC4gcHJvZmVz
c2lvbmVsbGUgcGFydGVyLjCBmAYDVR0fBIGQMIGNMC6gLKAqhihodHRwOi8vY3JsLmljYTAzLnRy
dXN0MjQwOC5jb20vaWNhMDMuY3JsMFugWaBXpFUwUzELMAkGA1UEBhMCREsxEjAQBgNVBAoMCVRS
VVNUMjQwODEeMBwGA1UEAwwVVFJVU1QyNDA4IE9DRVMgQ0EgSUlJMRAwDgYDVQQDDAdDUkw3MDMy
MB8GA1UdIwQYMBaAFMZYMU+WLVL79gt498rcHtjavKOEMB0GA1UdDgQWBBTACudrjw8EOuGAw/RO
2W5j+av+KDAJBgNVHRMEAjAAMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAA4IBAQCPfexJJ04o1FAu3pAO265fH3oq
y92WwOP7XXjmn6iEFz5s09Iz9azJn4/8+zCk6lYYxlX9IbvMuUhs6Dv22tizUQCoX3YSek8PYZG9
NX1Wc/7wx4nCajJn2IYZVUhPtK73RuZmBQhyvcBoalwAzjunQGAsuAYIVo0FXf2mofRQX5auNC0M
mUvAgCrFMHMt1dCxBHHgpMZOWwfFwQ1KktY8CEfyNIwpo8nDq03UW2SKHS8qbRasHylCUDGuk+7+
bYN3OJtGP9CzrAddEb1jfmbsqfMaH0SjFCkAXOkhclYtT3dDvJdqFrvhOo7anDP5Xuj7Sevmjxmu
e3Qylb/uoiWf


 
 
MIIGHDCCBASgAwIBAgIES45gAzANBgkqhkiG9w0BAQsFADBFMQswCQYDVQQGEwJESzESMBAGA1UE
ChMJVFJVU1QyNDA4MSIwIAYDVQQDExlUUlVTVDI0MDggT0NFUyBQcmltYXJ5IENBMB4XDTEwMDMw
MzEyNDEzNFoXDTM3MTIwMzEzMTEzNFowRTELMAkGA1UEBhMCREsxEjAQBgNVBAoTCVRSVVNUMjQw
ODEiMCAGA1UEAxMZVFJVU1QyNDA4IE9DRVMgUHJpbWFyeSBDQTCCAiIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQAD
ggIPADCCAgoCggIBAJlJodr3U1Fa+v8HnyACHV81/wLevLS0KUk58VIABl6Wfs3LLNoj5soVAZv4
LBi5gs7E8CZ9w0F2CopW8vzM8i5HLKE4eedPdnaFqHiBZ0q5aaaQArW+qKJx1rT/AaXtalMB63/y
vJcYlXS2lpexk5H/zDBUXeEQyvfmK+slAySWT6wKxIPDwVapauFY9QaG+VBhCa5jBstWS7A5gQfE
vYqn6csZ3jW472kW6OFNz6ftBcTwufomGJBMkonf4ZLr6t0AdRi9jflBPz3MNNRGxyjIuAmFqGoc
YFA/OODBRjvSHB2DygqQ8k+9tlpvzMRrkU7jq3RKL+83G1dJ3/LTjCLz4ryEMIC/OJ/gNZfE0qXd
dpPtzflIPtUFVffXdbFV1t6XZFhJ+wBHQCpJobq/BjqLWUA86upsDbfwnePtmIPRCemeXkY0qabC
+2Qmd2FexyZphwTyMnbqy6FG1tB65dYf3mOqStmLa3RcHn9+2dwNfUkh0tjO2FXD7drWcU0OI9DW
8oAypiPhm/QCjMU6j6t+0pzqJ/S0tdAo+BeiXK5hwk6aR+sRb608QfBbRAs3U/q8jSPByenggac2
BtTN6cl+AA1Mfcgl8iXWNFVGegzd/VS9vINClJCe3FNVoUnRYCKkj+x0fqxvBLopOkJkmuZw/yhg
MxljUi2qYYGn90OzAgMBAAGjggESMIIBDjAPBgNVHRMBAf8EBTADAQH/MA4GA1UdDwEB/wQEAwIB
BjARBgNVHSAECjAIMAYGBFUdIAAwgZcGA1UdHwSBjzCBjDAsoCqgKIYmaHR0cDovL2NybC5vY2Vz
LnRydXN0MjQwOC5jb20vb2Nlcy5jcmwwXKBaoFikVjBUMQswCQYDVQQGEwJESzESMBAGA1UEChMJ
VFJVU1QyNDA4MSIwIAYDVQQDExlUUlVTVDI0MDggT0NFUyBQcmltYXJ5IENBMQ0wCwYDVQQDEwRD
UkwxMB8GA1UdIwQYMBaAFPZt+LFIs0FDAduGROUYBbdezAY3MB0GA1UdDgQWBBT2bfixSLNBQwHb
hkTlGAW3XswGNzANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAgEAVPAQGrT7dIjD3/sIbQW86f9CBPu0c7JKN6oU
oRUtKqgJ2KCdcB5ANhCoyznHpu3m/dUfVUI5hc31CaPgZyY37hch1q4/c9INcELGZVE/FWfehkH+
acpdNr7j8UoRZlkN15b/0UUBfGeiiJG/ugo4llfoPrp8bUmXEGggK3wyqIPcJatPtHwlb6ympfC2
b/Ldv/0IdIOzIOm+A89Q0utx+1cOBq72OHy8gpGb6MfncVFMoL2fjP652Ypgtr8qN9Ka/XOazkti
If+2Pzp7hLi92hRc9QMYexrV/nnFSQoWdU8TqULFUoZ3zTEC3F/g2yj+FhbrgXHGo5/A4O74X+lp
bY2XV47aSuw+DzcPt/EhMj2of7SA55WSgbjPMbmNX0rboenSIte2HRFW5Tr2W+qqkc/StixgkKdy
zGLoFx/xeTWdJkZKwyjqge2wJqws2upYEiThhC497+/mTiSuXd69eVUwKyqYp9SD2rTtNmF6TCgh
RM/dNsJOl+osxDVGcwvtWIVFF/Onlu5fu1NHXdqNEfzldKDUvCfii3L2iATTZyHwU9CALE+2eIA+
PIaLgnM11oCfUnYBkQurTrihvzz9PryCVkLxiqRmBVvUz+D4N5G/wvvKDS6t6cPCS+hqM482cbBs
n0R9fFLO4El62S9eH1tqOzO20OAOK65yJIsOpSE=
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  RequestIssuer UGVubmVvLmNvbQ==
  action sign
  useragent TW96aWxsYS81LjAgKE1hY2ludG9zaDsgSW50ZWwgTWFjIE9TIFggMTBfMTNfNikgQXBwbGVXZWJLaXQvNTM3LjM2IChLSFRNTCwgbGlrZSBHZWNrbykgQ2hyb21lLzgzLjAuNDEwMy4xMTYgU2FmYXJpLzUzNy4zNg==
  signingRequestId NjQxMjMwMQ==
  document_digests W3sia2V5IjoiUzhNNzUtMTFBTUQtSVNIS1ktVDhIV1AtRVFONUotMk43VUciLCJkaWdlc3QiOiIyMWJmMGVlMWU4YWI5Yjg5MDNmMzIxNzM0YTVkNTcxNzJkZmE1NzM5OGQ2ZTlhNDk4ZjQ4NTVkM2Q5ZDQ0YmU2IiwiYWxnb3JpdGhtIjoic2hhLTI1NiJ9LHsia2V5IjoiTTM4NzctMkFWWVgtWUdOVU0tWENYRU0tWUU1NkItWDgxWDYiLCJkaWdlc3QiOiIwNDhhYWRkYjBhMDY2MTA5M2Y4Y2U4NDcxZjg2ZTlhNGI4NDlhYjYzZmJhNzhiMTEzMmVkNDdhMWExYmQ1NjU3IiwiYWxnb3JpdGhtIjoic2hhLTI1NiJ9XQ==
  _challenge NTFCSEItWkFQVDQtT0VBQUstSDNZRTItNFRVWUYtSzNQTFc=
  TimeStamp MjAyMC0wNi0zMCAwOTo1MToyMiswMDAw
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 Yb4jGvfGcuczl9vnbRP/S20eTVTOhzlZj32PMbBrL6c=


 
eKLBbXnfMtkV7vk1Lol3deBSadCB1B0UImCMl9I/sc6Hngorrokea4Pt+14+4mSa0r4gH6U454fU
YEuDdFmxJB+Ip6psQ7uWdkivfYShnGf+DrloJWJOdggwTw+FZRI0fA788FfFZTwfISOlU41yOQ2h
F9GeDZ61RJvAgwR/82rT+yHef/WAbKm9Ofk6IKoxPUedj8ISwFnM8ozPQDmt0i4i033lI6fbJaBs
niSShpcJtM5rwmYdl/IoraN/O7VeP7/hU6r5jJXa264VpTPBzoWlzlFdC8vxa2gCW8Jd4n3uHBab
eoc8tAw4zysDPYBnLkRZclJNAA79kWkfmwEGGQ==

 
 
 
MIIFGDCCAwCgAwIBAgIEVtiisDANBgkqhkiG9w0BAQsFADBFMQswCQYDVQQGEwJESzESMBAGA1UE
ChMJVFJVU1QyNDA4MSIwIAYDVQQDExlUUlVTVDI0MDggT0NFUyBQcmltYXJ5IENBMB4XDTE3MTAy
NjExMzc0M1oXDTMyMTAyNjEyMDc0M1owQTELMAkGA1UEBhMCREsxEjAQBgNVBAoMCVRSVVNUMjQw
ODEeMBwGA1UEAwwVVFJVU1QyNDA4IE9DRVMgQ0EgSUlJMIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8A
MIIBCgKCAQEAlPVpZBGewZxwS72tyZkEp70E1SbxEMwqiIP1SzSYmetd8Oyd7he5LWg0FzSN9ozN
h1CGLfXmiYWsE3+ltl3hHFCFhxiptrE3NQXo0MH7dTH6ZcTfUKlqBwehPRYWY+eNpRm5ZICSrdtY
HNuqv7jawRce1z0bu0buFDSrCdLdGVUysVjMYWiyGBk95+nE5B1SV5Ls5n6JcnAYB9Y2PkCIPAZc
kayB5RXcTCKrq7y6CpcjZcRuRjXze3NgbQmAHhxwqGaVLgWTq/kLHnM3Q9Xka6ef9v2O3P/jp5th
umup9Jmvacj+x033GNkeDaZfAeBEw1DGpWvmFGBWTU6t3+1jXwIDAQABo4IBEjCCAQ4wDwYDVR0T
AQH/BAUwAwEB/zAOBgNVHQ8BAf8EBAMCAQYwEQYDVR0gBAowCDAGBgRVHSAAMIGXBgNVHR8EgY8w
gYwwLKAqoCiGJmh0dHA6Ly9jcmwub2Nlcy50cnVzdDI0MDguY29tL29jZXMuY3JsMFygWqBYpFYw
VDELMAkGA1UEBhMCREsxEjAQBgNVBAoTCVRSVVNUMjQwODEiMCAGA1UEAxMZVFJVU1QyNDA4IE9D
RVMgUHJpbWFyeSBDQTENMAsGA1UEAxMEQ1JMMTAfBgNVHSMEGDAWgBT2bfixSLNBQwHbhkTlGAW3
XswGNzAdBgNVHQ4EFgQUxlgxT5YtUvv2C3j3ytwe2Nq8o4QwDQYJKoZIhvcNAQELBQADggIBADph
24sc2zPGhb2Ig46gC51M6AW9lgmlmeS95cRF+Y5gb1OA63uhWoqbLVkZ6T1p7lFfQ+JxTPNFPXnD
DoPnOikNVgYvu2JgI37pLdf+uP6iuw5Fs7MbHpRdKJ440+sTga2O88aO3Oy1r3XfUTkFW1Z+Uxp8
AwCvf7ZiApDb2+nUo2d0zppPthBOezc4GNui67GdpWC6gWqRGFASj9+3lyBbOqwNQ7Ko253NPZ7f
/n3S7qhljZKc8hNw70gLZPbDk/LnEwSGu/rge17qPqk88UoQ0kbTlcI7a19yeRNAhPxum+x6VX6Q
5pUjxglY3pZQw3/HOBWUKNHf+4FUqN6lua9qYfHkFBdoc3FS2V28l+/0Y/28vC3Z4XNZtDXbDj23
RZ4MEmTp4vDzefRz4t/dH1ciD4oh/K6b8x7NZIc9NjTewATLsLx2O3UTmcwgS4Aey/xPyn4Zshbi
JNbwfPufEOBwrcOYtfzPOD+/BK1QFkmoWdKtRG64267rI/r6UPoJvWQMQKdUjTuQbzyLjUSh8TpH
qaqP65/22Eoi70MarC15/UZO678WBLvY0bKwl717oeN/ME/10Be0JIF1e4Htx7Ux/1GWaNE2WfBs
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+fnp2PJg4IlfDu9XujAXEb1es8m6Nq5KXoehcoMMf0J5X4uVbT68+nWWkHkYejS2BjuHLzuyp0bL
AXjUOie53PJJ4tpR4goDCsaitZj8PX/FDbmVx6NkZaGz+po3Ue0Suao9EX9LP+IroHhwrVFgDA==
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vYqn6csZ3jW472kW6OFNz6ftBcTwufomGJBMkonf4ZLr6t0AdRi9jflBPz3MNNRGxyjIuAmFqGoc
YFA/OODBRjvSHB2DygqQ8k+9tlpvzMRrkU7jq3RKL+83G1dJ3/LTjCLz4ryEMIC/OJ/gNZfE0qXd
dpPtzflIPtUFVffXdbFV1t6XZFhJ+wBHQCpJobq/BjqLWUA86upsDbfwnePtmIPRCemeXkY0qabC
+2Qmd2FexyZphwTyMnbqy6FG1tB65dYf3mOqStmLa3RcHn9+2dwNfUkh0tjO2FXD7drWcU0OI9DW
8oAypiPhm/QCjMU6j6t+0pzqJ/S0tdAo+BeiXK5hwk6aR+sRb608QfBbRAs3U/q8jSPByenggac2
BtTN6cl+AA1Mfcgl8iXWNFVGegzd/VS9vINClJCe3FNVoUnRYCKkj+x0fqxvBLopOkJkmuZw/yhg
MxljUi2qYYGn90OzAgMBAAGjggESMIIBDjAPBgNVHRMBAf8EBTADAQH/MA4GA1UdDwEB/wQEAwIB
BjARBgNVHSAECjAIMAYGBFUdIAAwgZcGA1UdHwSBjzCBjDAsoCqgKIYmaHR0cDovL2NybC5vY2Vz
LnRydXN0MjQwOC5jb20vb2Nlcy5jcmwwXKBaoFikVjBUMQswCQYDVQQGEwJESzESMBAGA1UEChMJ
VFJVU1QyNDA4MSIwIAYDVQQDExlUUlVTVDI0MDggT0NFUyBQcmltYXJ5IENBMQ0wCwYDVQQDEwRD
UkwxMB8GA1UdIwQYMBaAFPZt+LFIs0FDAduGROUYBbdezAY3MB0GA1UdDgQWBBT2bfixSLNBQwHb
hkTlGAW3XswGNzANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAgEAVPAQGrT7dIjD3/sIbQW86f9CBPu0c7JKN6oU
oRUtKqgJ2KCdcB5ANhCoyznHpu3m/dUfVUI5hc31CaPgZyY37hch1q4/c9INcELGZVE/FWfehkH+
acpdNr7j8UoRZlkN15b/0UUBfGeiiJG/ugo4llfoPrp8bUmXEGggK3wyqIPcJatPtHwlb6ympfC2
b/Ldv/0IdIOzIOm+A89Q0utx+1cOBq72OHy8gpGb6MfncVFMoL2fjP652Ypgtr8qN9Ka/XOazkti
If+2Pzp7hLi92hRc9QMYexrV/nnFSQoWdU8TqULFUoZ3zTEC3F/g2yj+FhbrgXHGo5/A4O74X+lp
bY2XV47aSuw+DzcPt/EhMj2of7SA55WSgbjPMbmNX0rboenSIte2HRFW5Tr2W+qqkc/StixgkKdy
zGLoFx/xeTWdJkZKwyjqge2wJqws2upYEiThhC497+/mTiSuXd69eVUwKyqYp9SD2rTtNmF6TCgh
RM/dNsJOl+osxDVGcwvtWIVFF/Onlu5fu1NHXdqNEfzldKDUvCfii3L2iATTZyHwU9CALE+2eIA+
PIaLgnM11oCfUnYBkQurTrihvzz9PryCVkLxiqRmBVvUz+D4N5G/wvvKDS6t6cPCS+hqM482cbBs
n0R9fFLO4El62S9eH1tqOzO20OAOK65yJIsOpSE=
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