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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 økonomiske fællesskabs forordninger om markedsordninger for landbrugsvarer m.v., jf. lovbekendtgørelse LBK nr. 765 af 19. juni
2017 (landbrugsstøtteloven).
Fonden ledes af en bestyrelse på 12 personer, 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 efter 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 hovedformål: Afsætningsfremme, forskning og forsøg, produktudvikling, rådgivning, uddannelse, sygdomsforbyggelse, 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. De overførte midler betegnes som promillemidler. Derudover kan
fonden modtage andre midler, som ministeren udtrykkeligt giver tilladelse til.
Fondens budget for 2017
Fondens bestyrelse fastlagde 2017-budgettet på to bestyrelsesmøder i efteråret 2016. Der blev
budgetteret med overførsel af ordinære promillemidler fra Miljø- og Fødevareministeriet på 10.000 t.kr.
svarende til beløbet i finanslovsforslaget for 2017 samt en særbevilling på 30 mio. kr. jf. Landbrugspakken 2016-2018 afsat til økologiske udviklingsinitiativer under Fonden for økologisk landbrug.
Bestyrelsen budgetterede på daværende tidspunkt med et samlet rådighedsbeløb på 74.973 t.kr. inkl.
en overførsel fra 2016 på 35.073 t.kr., og bevilgede tilskud til gennemførelse af projekter for sammenlagt 44.398 t.kr. På baggrund af bestyrelsens beslutninger blev der udarbejdet et basisbudget for 2017,
som blev fremsendt til Landbrugsstyrelsen (tidligere Landbrugs- og Fiskeristyrelsen) med henblik på
godkendelse. Styrelsen meddelte ved brev af 27. januar 2017, at basisbudgettet var godkendt.
Der blev budgettet med administrationsudgifter på i alt 545 t.kr. herunder udgifter til administration af
særpuljerne, jf. aftale med Landbrugsstyrelsen om, at en andel af de afsatte midler i Landbrugspakken
kan bruges til administration.
Forsinkelser i projektafviklingen grundet forskellige forhold har bevirket, at en række tilskudsmodtagere i
2016 ikke fuldt ud anvendte de bevilgede tilskud. Fonden imødekom 15 projektforlængelser af 2016projekter med i alt 3.074 t.kr. med henblik på færdiggørelse af de planlagte 2016-aktiviteter i 2017.
Der blev på baggrund heraf udarbejdet et ændringsbudget for 2017. Der fremgår af ændringsbudgettet,
at de bevilgede tilskud til gennemførelse af aktiviteter i 2017 udgør i alt 47.234 t.kr. Styrelsen meddelte
ved mail af den 23. februar 2017, at ændringsbudgettet var godkendt.
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Årsregnskabet for 2017
Regnskabet er Fonden for økologisk landbrugs 16. regnskabsaflæggelse.
Fondens regnskab for perioden 1. januar – 31. december 2017 er udarbejdet efter reglerne i bekendtgørelse nr. 1703 af 16. december 2016 om administration og revision af promille- og produktionsafgiftsfonde m.v. indenfor jordbrugs- og fiskeriområdet.
Regnskabet viser en overførsel af midler fra 2016 på i 39.685 t.kr., herunder særbevillingerne som
Landbrugsstyrelsen overførte til fonden i 2016. Tilskuddene under særpuljerne blev givet i andet halvår
af 2016 til gennemførelse af projekter i 2017.
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. Landbrugspakken 2016-2018. I lighed med tidligere år er midlerne udmøntet i 2. halvår af 2017 og er bevilget til projekter, som gennemføres i 2018.
Midlerne indgår derfor i overførslen til 2018.
Der er andre indtægter på 2 t.kr. Landbrugsstyrelsen har afgjort, at Landbrug & Fødevarer, SEGES i et
projekt under Erhvervsudviklingsordningen under det danske landdistriktsprogram har haft udgifter, der
ikke var tilskudsberettigede, hvorfor tilskuddet er blevet reduceret. Da projektet er blevet samfinansieret
med midler fra Fonden for økologisk landbrug, har fonden tilsvarende reduceret tilskuddet. På den baggrund har SEGES tilbagebetalt 2 t.kr.
Fonden har i 2017 haft renteudgifter for 216 t.kr., som følge af forholdene på pengemarkedet.
Fondens samlede indtægter udgør i alt 79.471 t.kr.
De samlede udgifter til tilskud udgør 43.174 t.kr., hvilket er 4.060 t.kr. mindre end budgetteret, idet en
række tilskudsmodtagere ikke fuldt ud har anvendt det bevilgede tilskud.
Udgifterne til fondsadministration udgør i alt 764 t.kr. heraf 464 t.kr. til administration af særpuljerne.
Fondens samlede udgifter udgør 43.938 t.kr., hvilket giver en overførsel på 35.533 t.kr. til 2018, svarende til 80,9 pct. af de samlede udgifter i 2017.
Den høje overførsel til 2018 skyldes i høj grad særpuljerne, som er overført til fonden i 2017. Ansøgningsrunderne til særpuljerne blev gennemført i hhv. september og november 2017 samt med henblik
på at give tilskud til gennemførelse af projekter i 2018. Som følge deraf indgår midlerne i overførslen til
2018. Overførslen skyldes dog også, at en række af de tilskud, som fonden havde bevilget for kalenderåret 2017, blev ikke udnyttet fuldt ud af tilskudsmodtagerne.
Fonden har godkendt 11 projektforlængelser med henblik på at gennemføre planlagte 2017-aktiviteter i
2018. Projektforlængelserne på i alt t.kr. 2.441 vil indgå i budgettet for 2018.
Anvendelsen af fondens midler i 2017
I 2017 er der blevet gennemført 88 projekter under otte forskellige puljer med tilskud fra fonden til 25
forskellige tilskudsmodtagere.
Fondens tre største tilskudsmodtagere er Økologisk Landsforening, Landbrug & Fødevarer samt Fonden Københavns Madhus.
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1. Fondens ordinære pulje
• 9 tilskudsmodtagere
• 35 projekter med samlede anvendt tilskud på 9.767 t.kr. mod budgetterede 10.810 t.kr.
• 3 projekter er blevet projektforlænget til 2018 med et samlet beløb på 517 t.kr.
2. Særlig pulje: Økologisk Eksportfremme
• 5 tilskudsmodtagere
• 13 projekter med samlede anvendt tilskud på 8.801 t.kr. mod budgetterede 9.487 t.kr.
• 2 projekter er blevet projektforlænget til 2018 med et samlet beløb på 591 t.kr.
3. Særlig pulje: National Afsætningsfremme
• 6 tilskudsmodtagere
• 12 projekter med samlede anvendt tilskud på 7.385 t.kr. mod budgetterede 7.440 t.kr.
4. Særlig pulje: Omlægning-, fastholdelses- og bæredygtighedstjek i primærsektoren
• 5 tilskudsmodtagere
• 7 projekter med samlede anvendt tilskud på 7.092 t.kr. mod budgetterede 8.081 t.kr.
• 1 projekt er blevet projektforlænget til 2018 med et samlet tilskud på 669 t.kr.
5. Særlig pulje: Køkkenomstilling
• 5 tilskudsmodtagere
• 14 projekter med samlede anvendt tilskud på 9.057 t.kr. mod budgetterede 9.839 t.kr.
• 3 projekter er blevet projektforlænget til 2018 med et samlet tilskud på 664 t.kr.
6. Afsætningsindsats for økologiske produkter
• 1 tilskudsmodtager
• 1 projektet med samlede anvendt tilskud på 437 t.kr. mod budgetteret 854 t.kr.
7. Særlig pulje: Udvikling af økologisk svineproduktion
• 2 tilskudsmodtagere
• 3 projekter med samlede anvendt tilskud på 471 t.kr. mod budgetterede 559 t.kr.
8. Særlig pulje: Grønne ildsjæle for lokal afsætning
• 3 tilskudsmodtagere
• 3 projekter med samlede anvendt tilskud på 164 t.kr. mod budgetterede 164 t.kr.
Tilskuddenes fordeling efter landbrugsstøttelovens hovedformål fremgår af regnskabet. Hovedformålet
Afsætningsfremme er klart det største hovedformål med en andel på 62 pct. af de samlede udgifter til
tilskud. Baggrunden er det store fokus på fremme af afsætningen i særpuljerne.
Derefter kommer hovedformålene Rådgivning med en andel på 21 pct., Forskning og forsøg med 11
pct., Medfinansiering af initiativer under EU-programmer med 5 pct. samt Uddannelse med en andel på
1 pct.
Effektvurderinger af udvalgte projekter
Med henvisning til § 23 i bekendtgørelse nr. 1703 af 16. december 2016 om administration og revision
af promille- og produktionsafgiftsfonde m.v. indenfor jordbrugs- og fiskeriområdet har bestyrelsen valgt
at effektvurdere to 2017-projekter.
Projekterne er blevet effektvurderet med udgangspunkt i en forandringsteoretisk ramme. Projekterne
har skriftligt skullet redegøre for, om projekterne har afstedkommet de resultater, der forventedes i for-
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bindelse med ansøgningen til fonden. Herudover har projekterne skullet sandsynliggøre, dels hvilke effekter det enkelte projekt har for landmanden, dels hvilke effekter projektet har for samfundet som helhed.
På bagrund af ovenstående er der udarbejdet en effektvurderingsrapport, som fremlægges for bestyrelsen i forlængelse af årsregnskabet, og som offentliggøres på fondens hjemmeside.
Fondens egenkontrol
Fonden skal i henhold til §24 i administrationsbekendelsen nr. 1703 af 16. december 2016 sørge for at
der udføres egenkontrol, der sikrer, at tilskudsforvaltningen er i overensstemmelse med de forvaltningsmæssige regler og principper, som beskrevet i Finansministeriets vejledning om effektiv tilskudsforvaltning. Gældende vejledning er Moderniseringsstyrelsens Vejledning om effektiv tilskudsforvaltning af
marts 2016.
Fondens egenkontrol er beskrevet i et egenkontrolprogram. I henhold til administrationsbekendtgørelsen er resultatet af den udførte egenkontrol blevet opsummeret i en rapport for kalenderåret 2017. 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 2017 konkluderet, at fondens tilskudsforvaltning i 2017 i al væsentlighed har levet op til de forvaltningsretlige regler og principper som beskrevet i Finansministeriets vejledning om effektiv tilskudsforvaltning, samt landbrugsstøtteloven, administrationsbekendtgørelsen og
øvrig lovgivning.
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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. december 2017, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis.
Årsregnskabet udarbejdes efter bekendtgørelse 1703 af 16. december 2016 om administration og revision af promille- og produktionsafgiftsfonde m.v. inden for jordbrugs- og fiskeriområdet.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2017 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017 i overensstemmelse med bekendtgørelse 1703 af 16. december 2016 om administration og revision af promille- og produktionsafgiftsfonde m.v. inden for jordbrugs- og fiskeriområdet.
Grundlag for konklusion
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, idet revisionen udføres
på grundlag af bestemmelserne i bekendtgørelse 1703 af 16. december 2016 om administration og revision af promille- og produktionsafgiftsfonde m.v. inden for jordbrugs- og fiskeriområdet. 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 opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede 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 medtaget 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 overensstemmelse med bekendtgørelse 1703 af 16. december 2016 om administration og revision af promilleog produktionsafgiftsfonde m.v. inden for jordbrugs- og fiskeriområdet. Ledelsen har endvidere ansvaret
for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, 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 årsregnskabet 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 fejlinformation, 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 revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav,
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der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.
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 højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion 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 begivenheder 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 noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder 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 betydelige 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 henhold til bekendtgørelse 1703 af 16. december 2016 om administration og revision af promille- og produktionsafgiftsfonde 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 1703 af 16.
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Anvendt regnskabspraksis
Årsregnskabet for perioden 1. januar – 31. december 2017 er udarbejdet i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelse nr. 1703 af 16. december 2016 om administration og revision af promille- og produktionsafgiftsfonde mv. inden for jordbrugs- og fiskeriområdet.
Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.
Regnskabet er opdelt i et hovedskema inkl. balancen samt noter og supplerende oplysninger for anvendelsen af de fondens midler.
Resultatopgørelsen
Indtægter
Indtægter er periodiseret i fuldt omfang.
Udgifter
Bevilgede tilskud er udgiftsført i henhold til indkomne tilskudsregnskaber udarbejdet i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelse nr. 1703 af 16. december 2016 om administration og revision af
promille- og produktionsafgiftsfonde mv. inden for jordbrugs- og fiskeriområdet.

Balancen
Skyldige tilskud
Skyldige tilskud er afsat i forhold til indkomne tilskudsregnskaber fratrukket udbetalt tilskud.

12

Fonden for økologisk landbrug - Regnskab 2017
Beløb i 1000 kr.

Note
INDTÆGTER:
1 Overført fra forrige år
2 Promillemidler
3 Særbevilling og anden indtægt
4 Renter
I. Indtægter i alt
UDGIFTER:
Samlede tilskud fordelt på formål
Afsætningsfremme i alt
Forskning og forsøg i alt
Produktudvikling i alt
Rådgivning i alt
Uddannelse i alt
Sygdomsforebyggelse i alt
Sygdomsbekæmpelse i alt
Dyrevelfærd i alt
Kontrol i alt
Særlige foranstaltninger i alt
Medfinansiering af initiativer under EUprogrammer i alt
II. Udgifter til formål i alt
5
6
7
8
9

Fondsadministration
Fondsadministration - særlig pulje
Revision
Advokatbistand
Effektvurdering
Ekstern projektvurdering
10 Bestyrelseshonorar/ befordringsgodtgørelse
Tab på debitorer
III. Administration i alt
IV. Udgifter i alt
11 Overførsel til næste år
Overførsel til næste år i pct. af årets udgift

Ændringsbudget 2017
( Ej revideret)

Regnskab
2017

Relativ
fordeling
af B i %

A

B

C

Ændring
A => B
100*(B-A)/A
D

39.685
10.000
30.000
-220

39.685
10.000
30.002
-216

50
13
38
-

0,0
0,0
0,0
-1,8

79.465

79.471

100,3

0,0

28.877
5.298
0
10.287
589
0
0
0
0
0

26.906
4.821
0
9.203
273
0
0
0
0
0

62
11
21
1
-

-6,8
-9,0
-10,5
-53,7
-

2.183
47.234

1.971
43.174

5
100,0

-9,7
-8,6

300
122
55
60
0
3
0
540

464
127
88
82
0
3
0
764

61
17
12
11
0
100

54,7
4,1
60,0
36,7
0,0
41,5

47.774

43.938

-8,0

31.691

35.533

66,3

80,9

12,1
21,9
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Fonden for økologisk landbrug - Regnskab 2017
Beløb i 1000 kr.

Note

Ændringsbudget 2017
( Ej revideret)

Regnskab
2017

Relativ
fordeling
af B i %

A

B

C

Ændring
A => B
100*(B-A)/A
D

Supplerende oplysninger:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Samlede tilskud fordelt på tilskudsmodtagere
Økologisk Landsforening
Landbrug & Fødevarer, SEGES
Landbrug & Fødevarer
Fonden Københavns Madhus
Producentsammenslutningen Fremme af
Økologisk Kvalitets Svinekød (FØKS)
Foreningen for Biodynamisk Jordbrug
Udviklingscenter for Husdyr på Friland
Aarhus Universitet
Producentsammenslutningen Sønderjysk Økologi
Agrologica
Producentsammenslutningen Bio Aus Dänemark
Organic by Nørskov / NewNordica ApS
Food from Denmark
Producentforeningen De Økologiske Gårdbutikker
NORM IVS
SØRIS A/S
Hans Henrik Thomsen
GartneriRådgivningen A/S
Danmarks Biavlerforening
Børnehuset Bakkebo
Økologisk Rådgivning
Producentsammenslutningen Økologi Nord
Kernegaarden Fejø
Havredal Praktiske Uddannelser
Seerupgaard Udvikling
V. I alt

19.585
7.975
8.829
2.777

18.964
6.931
6.849
2.770

44
16,1
15,9
6,4

-3,2
-13,1
-22,4
-0,3

762
568
557
538
515
500
483
483
483
450
707
355
325
300
257
250
172
199
78
46
40

762
568
552
538
514
500
483
483
483
450
405
355
325
300
257
250
159
112
78
46
40

1,8
1,3
1,3
1,2
1,2
1,2
1,1
1,1
1,1
1,0
0,9
0,8
0,8
0,7
0,6
0,6
0,4
0,3
0,2
0,1
0,1

0,0
0,0
-0,9
0,0
-0,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-42,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-7,6
-43,7
0,0
0,0
0,0

47.234

43.174

100

-8,6
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Fonden for økologisk landbrug - Regnskab 2017
Beløb i 1.000 kr.

Regnskab 2017

VI. Balance pr. 31/12
Aktiver i alt
Bankbeholdning
Tilgodehavende tilskud i alt:
Ordinær pulje i alt
Økologisk Landsforening, ej anvendt i 2017
Landbrug & Fødevarer, SEGES, ej anvendt i 2017
Landbrug & Fødevarer, ej anvendt i 2017
Udviklingscenter for Husdyr på Friland, ej anvendt i 2017
Økologisk Rådgivning

37.403
35.122
2.281
530
145
201
166
5
13

Særpulje: Eksportfremme i alt
Landbrug & Fødevarer, ej anvendt i 2017

76
76

Særpulje: National Afsætningsfremme i alt
Landbrug & Fødevarer, ej anvendt i 2017
Økologisk Landsforening, ej anvendt i 2017

55
47
8

Særlig pulje: Omlægning-, fastholdelses- og bæredygtighedstjek i alt
Landbrug & Fødevarer, SEGES, ej anvendt i 2017
Økologisk Landsforening, ej anvendt i 2017
Producentsammenslutningen Økologi Nord, ej anvendt i 2017
Producentsammenslutningen Sønderjysk Økologi, ej anvendt i 2017

989
757
144
87
1

Særlig pulje: Køkkenomstilling
Landbrug & Fødevarer, ej anvendt i 2017
Økologisk Landsforening, ej anvendt i 2017
Københavns Madhus, ej anvendt i 2017
Norm IVS, ej anvendt i 2017

543
454
19
7
63

Særlig pulje: Udvikling af økologisk svineproduktion
Landbrug & Fødevarer, SEGES, ej anvendt i 2017

88
88
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Fonden for økologisk landbrug - Regnskab 2017
Beløb i 1.000 kr.

Passiver i alt

Revision
Revisionsforespørgsel
Landbrug & Fødevarer
Advokat
Skyldige tilskud 2017 i alt:
Ordinær pulje i alt
Landbrug & Fødevarer, SEGES
Særpulje: Eksportfremme i alt
Økologisk Landsforening, ikke udbetalt i 2017
Producentsammenslutningen Bio Aus Dänemark

Regnskab 2017

37.403

122
1
492
47
1.208
4
4
1.096
999
97

Særlig pulje: Afsætningsindsats for økologiske produkter
Landbrug & Fødevarer

10
10

Særpulje: Økologisk Svineproduktion i alt
Hans Henrik Thomsen

65
65

Særlig pulje: Grønne ildsjæle for lokal afsætning
Kernegaarden Fejø
Havredal Praktiske Uddannelser
Seerupgaard Udvikling

33
16
9
8

Fondskapital
Overførsel til næste år

35.533
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Fonden for økologisk landbrug - Noter - Regnskab 2017
Seneste indsendte budget for 2017 er det godkendte ændringsbudget.
Note 1.
Det overførte beløb er i overensstemmelse med regnskabet for 2016.
Note 2.
Landbrugsstyrelsen har overført 10 mio. kr. i ordinære promillemidler, jf. FL2017 §24.24.51.
Note 3.
Landbrugsstyrelsen har overført 30 mio. kr. til særpuljer som fonden administrerer: Økologiaftalen 20152018 / Landbrugspakken 2016-2018: 30 mio. kr. (3. år ud 4). Midlerne blev udmøntet i 2. halvår af 2017
og er bevilget til projekter, som gennemføres i 2018. Midlerne indgår derfor i overførslen til 2018.
Der er andre indtægter på 2 t.kr. Landbrugsstyrelsen har afgjort, at Landbrug & Fødevarer, SEGES i et
projekt under Erhvervsudviklingsordningen under det danske landdistriktsprogram har haft udgifter, der
ikke var tilskudsberettigede, hvorfor tilskuddet er blevet reduceret. Da projektet er blevet samfinansieret
med midler fra Fonden for økologisk landbrug, har fonden tilsvarende reduceret tilskuddet. På den
baggrund har SEGES tilbagebetalt 2 t.kr.
Note 4.
Som følge af forholdene på pengemarkedet har der været et negativt afkast af fondens indestående i
banken .
Note 5.
Opgaverne vedrørende fondens sekretariat og generelle omkostninger varetages af Landbrug &
Fødevarer. Udgifter til generel fondsadministration er ikke finansieret af fondsmidler. Omkostningerne
udgjorde 418 t.kr., som er finansieret af Landbrug & Fødevarer.
Note 6.
Med hensyn til administration af særpuljerne er der indgået en aftale med Landbrugsstyrelsen om, at en
andel af de afsatte midler kan bruges til administration af puljerne.
Note 7.
Der er anvendt 127 t.kr. til revision. Det er mindre end det afsatte beløb i ændringsbudgettet, hvor der
blev afsat et beløb til både revision af årsegnskabet og egenkontrolprogrammet.
Note 8. Der er anvendt 88 t.kr. til advokatbistand vedr. kontrol med midlernes korrekte anvendelse.
Note 9. Der er anvendt 82 t.kr. til effektvurderinger af støttede projekter.
Note 10. Der er anvendt 3 t.kr. midler til befordringsgodtgørelse til bestyrelsesmedlemmer i forbindelse
med bestyrelsesmøder.
Note 11. Den store overførsel skyldes navnlig særbevillingen på 30 mio. kr., som er udbetalt til fonden og
indtægtsført i 2017, men som først bliver udgiftsført i 2018, jf. note 3 samt imødekomne
projektforlængelser.
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Fonden for økologisk landbrug - Oversigt over puljer - Regnskab 2017
Anvendelsen af midler fordelt efter hovedformål og tilskudsmodtager under fondens
puljer
Fonden for økologisk landbrug har for 2017 bevilget tilskud til projekter under følgende puljer:
1. Fondens ordinære midler
2. Særlig pulje: Økologisk Eksportfremme
3. Særlig pulje: National Afsætningsfremme
4. Særlig pulje: Omlægning-, fastholdelses- og bæredygtighedstjek i primærsektoren
5. Særlig pulje: Køkkenomstilling
6. Særlig pulje: Afsætningsindsats for økologiske produkter
7. Særlig pulje: Udvikling af økologisk svineproduktion
8. Særlig pulje: Grønne ildsjæle for lokal afsætning
I tabel 1 - 8 på denne og de efterfølgende sider vises anvendelsen af midlerne fordelt på
landbrugsstøttelovens hovedformål.

1. Den ordinære pulje
Beløb i 1.000 kr.

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

Samlet tilskud fordelt på tilskudsmodtagere
1 Økologisk Landsforening
2 Landbrug & Fødevarer, SEGES
3 Landbrug & Fødevarer
4 Aarhus Universitet
5 Udviklingscenter for Husdyr på Friland
6 Agrologica
7 GartneriRådgivningen A/S
8 Danmarks Biavlerforening
9 Økologisk Rådgivning
I alt

Ændringsbudget 2017
( Ej revideret)
A

Regnskab 2017

Relativ
fordeling
af B i %

Ændring
A => B
100*(B-A)/A i
%

B

C

D

1.093
4.739
0
2.206
589
0
0
0
0
0

1.062
4.350
0
2.111
273
0
0
0
0
0

11
45
22
3
-

-2,8
-8,2
-4,3
-53,7
-

2.183
10.810

1.971
9.767

20
100

-9,7
-9,6

3.780
3.036
1.670
538
557
500
300
257
172

3.336
2.837
1.288
538
552
500
300
257
159

34
29
13
6
6
5
3
3
2

-11,7
-6,6
-22,9
0,0
-0,9
0,0
0,0
0,0
-7,6

10.810

9.767

100

-9,6
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Fonden for økologisk landbrug - Oversigt over puljer - Regnskab 2017
Anvendelsen af midler fordelt efter hovedformål og tilskudsmodtager under fondens
puljer
2. Særlig pulje: Økologisk eksportfremme
Beløb i 1.000 kr.

Ændringsbudget 2017
( Ej revideret)

1.000 kr.

A

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

Samlet tilskud fordelt på tilskudsmodtagere
1 Økologisk Landsforening
2 Landbrug & Fødevarer
3 Producentsammenslutningen Bio Aus
Dänemark
4 Organic by Nørskov / NewNordica ApS
5 Food from Denmark
I alt

Regnskab 2017

Relativ
fordeling
af B i %

Ændring
A => B
100*(B-A)/A i
%

B

C

D

9.487
0
0
0
0
0
0
0
0
0

8.801
0
0
0
0
0
0
0
0
0

100
-

-7,2
-

0
9.487

0
8.801

100

-7,2

5.020
3.018

5.014
2.338

57
27

-0,1
-22,5

483
483
483
9.487

483
483
483
8.801

5
5
5
100

0,0
0,0
0,0
-7,2
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Fonden for økologisk landbrug - Oversigt over puljer - Regnskab 2017
Anvendelsen af midler fordelt efter hovedformål og tilskudsmodtager under fondens
puljer
3. Særlig pulje: National Afsætningsfremme
Beløb i 1.000 kr.

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

Samlet tilskud fordelt på tilskudsmodtagere
1 Økologisk Landsforening
2 Landbrug & Fødevarer
3 Producentsammenslutningen Fremme af
Økologisk Kvalitets Svinekød (FØKS)
4 Producentforeningen De Økologiske
Gårdbutikker
5 SØRIS A/S
6 Foreningen for Biodynamisk Jordbrug
I alt

Ændringsbudget 2017
( Ej revideret)
A

Regnskab 2017

Relativ
fordeling
af B i %

Ændring
A => B
100*(B-A)/A i
%

B

C

D

7.440
0
0
0
0
0
0
0
0
0

7.385
0
0
0
0
0
0
0
0
0

100
-

-0,7
-

0
7.440

0
7.385

100

-0,7

4.150
1.432

4.142
1.385

56
19

-0,2
-3,3

762

762

10

0,0

450
355
291
7.440

450
355
291
7.385

6
5
4
100

0,0
0,0
0,0
-0,7
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Fonden for økologisk landbrug - Oversigt over puljer - Regnskab 2017
Anvendelsen af midler fordelt efter hovedformål og tilskudsmodtager under fondens
puljer
4. Særlig pulje: Omlægning-, fastholdelses- og bæredygtighedstjek i primærsektoren
Beløb i 1.000 kr.

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

Samlede tilskud fordelt på tilskudsmodtagere
1 Landbrug & Fødevarer, SEGES
2 Økologisk Landsforening
3 Producentsammenslutningen Sønderjysk
Økologi
4 Foreningen for Biodynamisk Jordbrug
5 Producentsammenslutningen Økologi Nord
I alt

Ændringsbudget 2017
( Ej revideret)
A

Regnskab 2017

Relativ
fordeling
af B i %

Ændring
A => B
100*(B-A)/A i
%

B

C

D

0
0
0
8.081
0
0
0
0
0
0

0
0
0
7.092
0
0
0
0
0
0

100
-

-12,2
-

0
8.081

0
7.092

100

-12,2

4.705
2.385

3.948
2.241

56
32

-16,1
-6,0

515
277
199
8.081

514
277
112
7.092

7
4
2
100

-0,2
0,0
-43,7
-12,2
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Fonden for økologisk landbrug - Oversigt over puljer - Regnskab 2017
Anvendelsen af midler fordelt efter hovedformål og tilskudsmodtager under fondens
puljer
5. Særlig pulje: Køkkenomstilling
Beløb i 1.000 kr.

Ændringsbudget 2017
( Ej revideret)
A

Regnskab 2017

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
2 Forskning og forsøg i alt
3 Produktudvikling i alt
4 Rådgivning i alt
5 Uddannelse i alt
6 Sygdomsforebyggelse i alt
7 Sygdomsbekæmpelse i alt
8 Dyrevelfærd i alt
9 Kontrol i alt
10 Særlige foranstaltninger i alt
11 Medfinansiering af initiativer under EUprogrammer i alt
Tilskud til formål i alt

9.839
0
0
0
0
0
0
0
0
0

9.057
0
0
0
0
0
0
0
0
0

100
-

-7,9
-

0
9.839

0
9.057

100

-7,9

Samlede tilskud fordelt på tilskudsmodtagere
1 Økologisk Landsforening
2 Fonden Københavns Madhus
3 Landbrug & Fødevarer
4 NORM IVS
5 Børnehuset Bakkebo
I alt

4.250
2.777
1.855
707
250
9.839

4.231
2.770
1.401
405
250
9.057

47
31
15
4
3
100

-0,4
-0,3
-24,5
-42,7
0,0
-7,9
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Fonden for økologisk landbrug - Oversigt over puljer - Regnskab 2017
Anvendelsen af midler fordelt efter hovedformål og tilskudsmodtager under fondens
puljer
6. Særlig pulje: Afsætningsindsats for økologiske produkter

Beløb i 1.000 kr.

Samlede tilskud fordelt på formål
1 Afsætningsfremme i alt
2 Forskning og forsøg i alt
3 Produktudvikling i alt
4 Rådgivning i alt
5 Uddannelse i alt
6 Sygdomsforebyggelse i alt
7 Sygdomsbekæmpelse i alt
8 Dyrevelfærd i alt
9 Kontrol i alt
10 Særlige foranstaltninger i alt
11 Medfinansiering af initiativer under EUprogrammer i alt
Tilskud til formål i alt
Samlet tilskud fordelt på tilskudsmodtagere
1 Landbrug & Fødevarer
I alt

Ændringsbudget 2017
( Ej revideret)
A

Regnskab 2017

Relativ
fordeling
af B i %

Ændring
A => B
100*(B-A)/A i
%

B

C

D

854
0
0
0
0
0
0
0
0
0

437
0
0
0
0
0
0
0
0
0

100
-

-48,8
-

0
854

0
437

100

-48,8

854
854

437
437

100
100

-48,8
-48,8
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Fonden for økologisk landbrug - Oversigt over puljer - Regnskab 2017
Anvendelsen af midler fordelt efter hovedformål og tilskudsmodtager under fondens
puljer
7. Særlig pulje: Udvikling af økologisk svineproduktion
Beløb i 1.000 kr.

Ændringsbudget 2017
( Ej revideret)
A

Regnskab 2017

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
2 Forskning og forsøg i alt
3 Produktudvikling i alt
4 Rådgivning i alt
5 Uddannelse i alt
6 Sygdomsforebyggelse i alt
7 Sygdomsbekæmpelse i alt
8 Dyrevelfærd i alt
9 Kontrol i alt
10 Særlige foranstaltninger i alt
11 Medfinansiering af initiativer under EUprogrammer i alt
Tilskud til formål i alt

0
559
0
0
0
0
0
0
0
0

0
471
0
0
0
0
0
0
0
0

100
-

-15,7
-

0
559

0
471

100

-15,7

Samlede tilskud fordelt på tilskudsmodtagere
1 Hans Henrik Thomsen
2 Landbrug & Fødevarer, SEGES
I alt

325
234
559

325
146
471

69
31
100

0,0
-37,6
-15,7
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Fonden for økologisk landbrug - Oversigt over puljer - Regnskab 2017
Anvendelsen af midler fordelt efter hovedformål og tilskudsmodtager under fondens
puljer
8. Særlig pulje: Grønne ildsjæle for lokal afsætning
Beløb i 1.000 kr.

Samlede tilskud fordelt på formål
1 Afsætningsfremme i alt
2 Forskning og forsøg i alt
3 Produktudvikling i alt
4 Rådgivning i alt
5 Uddannelse i alt
6 Sygdomsforebyggelse i alt
7 Sygdomsbekæmpelse i alt
8 Dyrevelfærd i alt
9 Kontrol i alt
10 Særlige foranstaltninger i alt
11 Medfinansiering af initiativer under EUprogrammer i alt
Tilskud til formål i alt
Samlede tilskud fordelt på tilskudsmodtagere
1 Kernegaarden Fejø
2 Havredal Praktiske Uddannelser
3 Seerupgaard Udvikling
I alt

Alle puljer i alt

Ændringsbudget 2017
( Ej revideret)
A

Regnskab 2017

Relativ
fordeling
af B i %

Ændring
A => B
100*(B-A)/A i
%

B

C

D

164
0
0
0
0
0
0
0
0
0

164
0
0
0
0
0
0
0
0
0

100
-

0,0
-

0
164

0
164

100

0,0

78
46
40
164

78
46
40
164

48
28
24
100

0,0
0,0
0,0
0,0

47.234

43.174

6,4
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Fonden for økologisk landbrug - Supplerende oplysninger - regnskab 2017
1. Fondens ordinære pulje

Beløb i 1000 kr.

Ændringsbudget
2017
( Ej revideret)

Regnskab 2017

Specifikation af
anvendt
statsstøtteregel

Note

VI. Aktiviteter fordelt på tilskudsmodtagere
Økologisk Landsforening i alt

1
2
3
4

5
6
7
8
9

10

11
12
13

Medfinansiering af initiativer under EU-programmer
Forstærket klimaindsats i økologisk landbrug
Dyrkningssikkerhed og strategi i økologisk vinterraps
Nyt efterafgrødekoncept med økonomisk gevinst
Kompost – en central del af indfasning af alternativer til
konventionel husdyrgødning
Medfinansiering af initiativer under EU-programmer i alt
Forskning og forsøg
Carbon-Farm – Kulstofdyrkning i landbruget / bæredygtige
dyrkningssystemer i landbruget
Afgræsning med kalve i økologiske
malkekvægsbesætninger uden parasitter
Den alsidige fjerkræbedrift - robust sædskifte med grovfoder
og selvforsyning med protein
Nedsat metan fra malkekøer fodret med økologisk dyrket
oregano (MET-ANO)
Flere sunde og bitre grønsager til foodservice sektoren og
forbrugeren (Bitter-Sund)
Forskning og forsøg i alt
Afsætningsfremme
Økologi i store gryder – øko-oplysning til køkkenfagfolk
Afsætningsfremme i alt
Rådgivning
Flere økologiske biogasanlæg for bedre økonomi og mindre
miljøbelastning
Næringsstofforsyning til højere udbytter (NutHY)
I gang for en million
Rådgivning i alt

3.780

3.336

517
300
380
250

517
266
364
147

1.447

1.294

169

125

§4

400

371

§4

350

350

§4

213

72

§4

124

118

§4

1.256

1.036

300
300

300
300

§6

300

300

§2

242
235
777

182
224
706

§2
§2

LDP
LDP
LDP
LDP
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1. Fondens ordinære pulje

Beløb i 1000 kr.

Ændringsbudget
2017
( Ej revideret)

Regnskab 2017

Specifikation af
anvendt
statsstøtteregel

Note

Landbrug & Fødevarer, SEGES i alt

3.036

2.837

14
15
16
17

Forskning og forsøg
Rødkløver – en sikker kvælstofgødning
Solsikker- dyrkning under danske forhold
Høj mælkeydelse hos øko-køer på nærproduceret foder
Græsmarksurters betydning for ægkvaliteten
Forskning og forsøg i alt

500
300
300
200
1.300

396
300
300
175
1.171

18
19

Rådgivning
Viden til alle - Økologi-Kongres 2017
Den store Økologiske Markdag I og II
Rådgivning i alt

650
350
1.000

650
339
989

§6
§2

20
21

Medfinansiering af initiativer under EU-programmer
Forsøgsviden om økologisk kløvergræsproduktion
Næringsstofferne retur til markerne - køreplan og aktion
Medfinansiering af initiativer under EU-programmer i alt

615
121
736

608
69
677

LDP
LDP

1.670

1.288

Landbrug & Fødevarer i alt

§4
§4
§4

Afsætningsfremme
Studerende som økologiambassadører – Økologiske Food
Fighters
Øko-battles på erhvervs- og landbrugsskoler
Afsætningsfremme i alt

400

376

§6

393
793

386
762

§6

24
25

Uddannelse
Økologi i gymnasiet – tværfagligt læremiddel
Økologisk inspirationsbørs for unge landmænd
Uddannelse i alt

431
158
589

115
158
273

§6
§2

26

Forskning og forsøg
Økologisk kanin i landbruget og til forbrugeren
Forskning og forsøg i alt

288
288

253
253

§4

Aarhus Universitet i alt

538

538

Forskning og forsøg
Økologisk mælk med mere dyrevelfærd
G × E mellem økologiske og konventionelle systemer
Forskning og forsøg i alt

271
267
538

271
267
538

22
23

27
28

§4
§4
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1. Fondens ordinære pulje

Beløb i 1000 kr.

Ændringsbudget
2017
( Ej revideret)

Regnskab 2017

Specifikation af
anvendt
statsstøtteregel

Note

29
30

31

32

33

34

Udviklingscenter for Husdyr på Friland i alt

557

552

Forskning og forsøg
Brug af lokalbedøvelse ved kastration af grise i faremark
Udstyr til fravænningsgrise – Vintersæsonen
Forskning og forsøg i alt

285
272
557

285
267
552

Agrologica i alt

500

500

Forskning og forsøg
POPkorn (Udvikling af populationer af korn)
Forskning og forsøg i alt

500
500

500
500

GartneriRådgivningen i alt

300

300

Forskning og forsøg
Robuste sorter af æbler og pærer til økologisk dyrkning
Forskning og forsøg i alt

300
300

300
300

Danmarks Biavlerforening i alt

257

257

Rådgivning
Nye muligheder – Mere økologisk honning
Rådgivning i alt

257
257

257
257

Økologisk Rådgivning i alt

172

159

172

159

172

159

10.810

9.767

Rådgivning
Kan vi få kortlagt rodukrudtet via foto og digitalbilledbehandling
Rådgivning i alt
Puljen i alt

§4
§4

§4

§4

§2

§2
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2. Særlig pulje: Økologisk eksportfremme
Beløb i 1000 kr.

Ændringsbudget
Regnskab 2017
2017
( Ej revideret)

Specifikation af
anvendt
statsstøtteregel

Note

VI. Aktiviteter fordelt på tilskudsmodtagere
Økologisk Landsforening i alt

1
2
3
4
5

5.020

5.014

2.413

2.413

869

869

§6

676
579

676
574

§6
DMG
DMG

Afsætningsfremme
BioFach 2017 - Markant fælles økologieksponering på
verdens største økologimesse
Skub i den økologiske fødevareeksport - Organic Export
Academy 2017
’Øko-dannelse’ i svensk og norsk detailhandel
Nordic Organic Food Fair 2017 – Nordisk øko-messe for
SMV’er
PLMA 2017 – Løft af økologisk eksport via 100% økologisk
fællesstand
Afsætningsfremme i alt

483

482

5.020

5.014

Landbrug & Fødevarer i alt

3.018

2.338

965

929

DMG

917
483

630
466

DMG
DMG

290
363
3.018

264
49
2.338

DMG
DMG

483

483

483

483

483

483

483

483

483

483

483

483

483

483

483

483

483

483

9.487

8.801

Afsætningsfremme
Deltagelse og markedsføring af økologiske fødevarer på
ANUGA i Köln
7 Foodserviceindsats på nærmarkeder – Tyskland og Sverige
8 Deltagelse og markedsføring af økologiske fødevarer på
BioFach 2017 i Shanghai
9 Udvikling af økologi til Finland
10 Foodserviceindsats på nøglemarkeder - Sverige
Afsætningsfremme i alt
6

Producentsammenslutningen Bio Aus Dänemark
Afsætningsfremme
11 Anuga 2017 – en målrettet indsats overfor eksisterende og
uprøvede afsætningskanaler i Tyskland
Afsætningsfremme i alt

Organic by Nørskov / NewNordica ApS
Afsætningsfremme
12 Dansk Økologisk Fællesstand på Internationale Grüne
Woche 2017, 20-29 januar 2017
Afsætningsfremme i alt

Food from Denmark
Afsætningsfremme
13 Markedsføring af økologisk private label på verdens største
private label messe i Amsterdam 16.-17. maj 2017
Afsætningsfremme i alt
Puljen i alt

DMG

DMG

DMG

DMG
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3. Særlig pulje: National afsætningsfremme
Beløb i 1000 kr.

Ændringsbudget
Regnskab 2017
2017
( Ej revideret)

Specifikation af
anvendt
statsstøtteregel

Note

VI. Aktiviteter fordelt på tilskudsmodtagere

1
2
3
4

Økologisk Landsforening i alt

4.150

4.142

Afsætningsfremme
Økologisk Høstmarked 2017
Øget vækst via Det Økologiske Spisemærke
Øko boost i detailhandlen
Økodag 2017
Afsætningsfremme i alt

1.800
1.050
800
500
4.150

1.794
1.050
798
500
4.142

Landbrug & Fødevarer i alt

1.432

1.385

400
697
282

368
697
267

§6
§6
§6
§6

Afsætningsfremme
5 Økologi i Horeca
6 Dialog i kæden
7 Økologisk kød i detailhandlen - fra værdioplevelse til
mersalg
8 Økologi - med smag, sundhed og glæde. Læremiddel til
madkundskab til grundskolen
Afsætningsfremme i alt

53

53

1.432

1.385

Producentsammenslutningen Fremme af Økologisk
Kvalitets Svinekød (FØKS) i alt

762

762

762
762

762
762

450

450

450

450

450

450

355

355

355

355

355

355

291

291

291
291

291
291

7.440

7.385

Afsætningsfremme
9 Sofari 2017 – mere øko-gris i indkøbskurven
Afsætningsfremme i alt

Producentforeningen De Økologiske Gårdbutikker
Afsætningsfremme
10 Akademi for lokal, direkte afsætning for gårdbutikker og
mikroproducenter.
Afsætningsfremme i alt

SØRIS A/S
Afsætningsfremme
11 Samarbejdsmodel for afsætning af økologiske grøntsager
fra mindre økologiske avlere
Afsætningsfremme i alt

Foreningen for Biodynamisk Jordbrug
Afsætningsfremme
12 Biodynamiske råvarer til gastronomien
Afsætningsfremme i alt
Puljen i alt

§6
§6
§6
§6

§6

§6

DMG

§6
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4. Særlig pulje: Omlægning-, fastholdelses- og bæredygtighedstjek i primærsektoren

Beløb i 1000 kr.

Ændringsbudget
2017
( Ej revideret)

Regnskab 2017

Specifikation af
anvendt
statsstøtteregel

Note

VI. Aktiviteter fordelt på tilskudsmodtagere

1
2
3

4

5

6

7

Landbrug & Fødevarer, SEGES i alt

4.705

3.948

Rådgivning
Omlægningstjek - udvikling af den den økologiske produktion
Bæredygtighedstjek 2017 på økologiske bedrifter
Bæredygtighedstjek 2016 på økologiske bedrifter
Rådgivning i alt

3.811
500
394
4.705

3.142
465
341
3.948

Økologisk Landsforening i alt

2.385

2.241

Rådgivning
Omlægningstjek – for mere og bedre økologi
Rådgivning i alt

2.385
2.385

2.241
2.241

Producentsammenslutningen Sønderjysk Økologi i alt

515

514

Rådgivning
Øget økologi i Syddanmark med omlægningtjek
Rådgivning i alt

515
515

514
514

Foreningen for Biodynamisk Jordbrug i alt

277

277

Rådgivning
Biodynamiske omlægningstjek/udviklingstjek
Rådgivning i alt

277
277

277
277

Producentsammenslutningen Økologi Nord i alt

199

112

Rådgivning
Økologi - noget for dig?
Rådgivning i alt

199
199

112
112

8.081

7.092

Puljen i alt

§2 og §3
§3
§3

§2 og §3

§2 og §3

§3

§2 og §3
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5. Særlig pulje: Køkkenomstilling

Beløb i 1000 kr.

Ændringsbudget
Regnskab 2017
2017
( Ej revideret)

Specifikation af
anvendt
statsstøtteregel

Note

VI. Aktiviteter fordelt på tilskudsmodtagere
Økologisk Landsforening i alt

4.250

4.231

1.589
1.184

1.578
1.184

§6
§6

977
500
4.250

972
497
4.231

§6
§6

Københavns Madhus i alt

2.777

2.770

Afsætningsfremme
Økoløft Horsens - 18 plejehjem
Økoloft beslutningsgrundlag for køkkenomlægninger
Økoløft Ærø – Plejehjem og Daginstitutioner
Økoløft VIA UC – 3 ungdomskantiner
Afsætningsfremme i alt

1.574
500
417
286
2.777

1.574
500
410
286
2.770

Landbrug & Fødevarer i alt

1.855

1.401

808

639

500

219

289
258
1.855

285
258
1.401

707

405

707

405

707

405

250

250

250
250

250
250

9.839

9.057

Afsætningsfremme
1 Forretningsmæssig succes med økologi på menuen
2 Nøglepersoner som katalysatorer for øget omlægning i
storkøkkener
3 Mere viden, mere afsætning
4 Økologi på menuen
Afsætningsfremme i alt

5
6
7
8

Afsætningsfremme
9 Økologisk køkkenomlægningstjek
10 Økologi i Horeca 2: inspiration til hoteller, restauranter,
cafeer og fastfood
11 Økologiske sæson- og kødredskaber
12 Økologiske Køkkenroser
Afsætningsfremme i alt

NORM IVS i alt
Afsætningsfremme
13 Økologisk omlægning på efterskoler: Råvarer, drift og
tanke
Afsætningsfremme i alt

Børnehuset Bakkebo i alt
Afsætningsfremme
14 Start tidligt - Økologi for de 0-6 årige
Afsætningsfremme i alt
Puljen i alt

ej statsstøtte
ej statsstøtte
ej statsstøtte
ej statsstøtte

§6
§6
§6
§6

DMG + §6

ej statsstøtte
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6. Særlig pulje: Afsætningsindsats for økologiske produkter

Beløb i 1000 kr.

Ændringsbudget
Regnskab 2017
2017
( Ej revideret)

Specifikation af
anvendt
statsstøtteregel

Note

VI. Aktiviteter fordelt på tilskudsmodtagere

Landbrug & Fødevarer i alt
Afsætningsfremme
1 Dansk økoeksport til Kina via netværk og vidensdeling
Afsætningsfremme i alt

Puljen i alt

854

437

854
854

437
437

854

437

§8
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7.Særlig pulje: Udvikling af økologisk svineproduktion

Beløb i 1000 kr.

Ændringsbudget
2017
( Ej revideret)

Regnskab 2017

Specifikation af
anvendt
statsstøtteregel

Note

VI. Aktiviteter fordelt på tilskudsmodtagere
Hans Henrik Thomsen i alt

1

2
3

325

325

Forskning og forsøg i alt

325
325

325
325

Landbrug & Fødevarer, SEGES i alt

234

146

153

89

§4

81

57

§4

Forskning og forsøg i alt

234

146

Puljen i alt

559

471

Forskning og forsøg
Mobil slagtesvinestald til storflokke – MOBILECOPIG

Forskning og forsøg
Styrket beslutningsgrundlag og dyrevelfærd i økologisk
svineavl
Fremtidens produktionssystem: Økologiske slagtesvin
henter foderet i marken (Marksvin)

DMG
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8. Særlig pulje: Grønne ildsjæle for lokal afsætning

Beløb i 1000 kr.

Ændringsbudget
2017
( Ej revideret)

Regnskab 2017

Specifikation af
anvendt
statsstøtteregel

Note

VI. Aktiviteter fordelt på tilskudsmodtagere

Kernegaarden Fejø i alt

1

2

2

78

78

Afsætningsfremme
Oplevelser som spydspids for lokalt salg af økologiske
kvalitetsfødevarer
Afsætningsfremme i alt

78

78

78

78

Havredal Praktiske Uddannelser i alt

46

46

Afsætningsfremme
Havredal Grøntsagshave – med kartofler
Afsætningsfremme i alt

46
46

46
46

Seerupgaard Udvikling IVS i alt

40

40

Afsætningsfremme
Er Økoskabet den nye salgskanal i byen ?
Afsætningsfremme i alt

40
40

40
40

164

164

Puljen i alt

DMG

DMG

DMG
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Fonden for økologisk landbrug - Opgørelse over de seneste 5 regnskabsår
Beløb i 1000 kr.

INDTÆGTER:
Overført fra forrige år
Promillemidler
Særbevilling og anden indtægt
Renter
I. Indtægter i alt
UDGIFTER:
Samlede tilskud fordelt på formål
Afsætningsfremme
Forskning og forsøg
Produktudvikling
Rådgivning
Uddannelse
Sygdomsforebyggelse
Sygdomsbekæmpelse
Dyrevelfærd
Kontrol
Særlige foranstaltninger
Medfinansiering af initiativer under
EU-programmer
II. Udgifter til formål i alt
Fondsadministration
Generel fondsadministration
Revision
Advokatbistand
Effektvurdering
Ekstern projektvurdering
Bestyrelseshonorar/befordringsgodtgørelse
Tab på debitorer
III. Administration i alt
IV. Udgifter i alt
Overførsel til næste år
Overførsel til næste år i pct. af årets udgift

Regnskab 2013 Regnskab 2014 Regnskab 2015 Regnskab 2016 Regnskab 2017

1.012
10.000
8.000
0
19.012

4.696
10.000
26.073
0
40.769

24.416
10.000
48.640
-105
82.952

48.025
10.000
33.000
-233
90.792

39.685
10.000
30.002
-216
79.471

1.783
6.924
114
1.084
466
0
0
801
0
0

6.598
5.085
0
1.997
74
0
0
0
0
0

19.886
3.791
0
6.628
839
0
0
0
0
0

29.694
7.499
0
9.333
672
0
0
282
0
0

26.906
4.821
0
9.203
273
0
0
0
0
0

3.002
14.174

1.792
15.546

3.208
34.352

2.962
50.442

1.971
43.174

0
57
0
84
0

660
95
11
38
0

401
98
16
59
0

421
165
8
71
0

464
127
88
82
0

1
0
142

1
0
805

1
0
575

0
0
665

3
0
764

14.316

16.351

34.927

51.107

43.938

4.696

24.418

48.025

39.685

35.533

32,8

149,3

137,5

77,7

80,9
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Beløb i 1000 kr.

1
2
3
4
5

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Regnskab 2013 Regnskab 2014 Regnskab 2015 Regnskab 2016 Regnskab 2017

Supplerende oplysninger:
Samlet tilskud fordelt på tilskudsmodtagere:
Økologisk Landsforening
5.167
Landbrug & Fødevarer, SEGES
3.807
Landbrug & Fødevarer
0
Fonden Københavns Madhus
0
Producentsammenslutningen
Fremme af Økologisk Kvalitets
Svinekød (FØKS)
0
Foreningen for Biodynamisk
Jordbrug
383
Udviklingscenter for Husdyr på
Friland
615
Aarhus Universitet
829
Producentsammenslutningen
Sønderjysk Økologi
0
Agrologica
252
Producentsammenslutningen Bio
Aus Dänemark
0
Organic by Nørskov / NewNordica
ApS
0
Food from Denmark
0
Producentforeningen De
Økologiske Gårdbutikker
0
NORM IVS
0
0
SØRIS A/S
Hans Henrik Thomsen
0
GartneriRådgivningen a/s
300
Danmarks Biavlerforening
0
Børnehuset Bakkebo
0
Økologisk Rådgivning
0
Producentsammenslutningen
Økologi Nord
0
Kernegaarden Fejø
0
Havredal Praktiske Uddannelser
0
Seerupgaard Udvikling
0
Producentforeningen Organic
Denmark
0
Syddansk Økologi, Syddansk
Kvæg
0
Københavns Universitet
191
Naturmælk amba
0
Thise Mejeri
0
Landsforeningen Praktisk Økologi
0
Producentforeningen De Økologiske Gårdbutikker
0
Smag på Landskabet
0
Danish Food & Trading Company
0
Helge Bülow
0
Ostebørsen
0
Hegnsholt Hønseri
0
Økogårdene Skjern Enge
0
Lejre Grøntsagskonsortium
0
Blakgården
0

5.202
3.786
74
0

16.590
7.294
2.920
0

20.752
10.759
6.393
328

18.964
6.931
6.849
2.770

0

573

766

762

263

237

274

568

341
534

0
112

1.738
783

552
538

0
0

0
441

0
500

514
500

0

0

391

483

0
0

0
0

0
0

483
483

0
0
0
0
300
201
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
174
300
286
0
0

450
405
355
325
300
257
250
159

0
0
0
0

0
0
0
288

301
35
167
181

112
78
46
40

0

0

1.386

0

0
0
0
0
0

371
0
0
0

519
508
458
385
329

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

299
0
0
0
0
0
250
0
0

289
267
260
240
234
225
203
197
196

0
0
0
0
0
0
0
0
0
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Beløb i 1000 kr.

41
42
43
44
45
46
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85

Regnskab 2013 Regnskab 2014 Regnskab 2015 Regnskab 2016 Regnskab 2017

Danmarks Tekniske Universitet
Comida Fødevarerådgivning
Halkær Kro og Madhus
Landboforeningen Gefion,
Økologisk rådgivning
Landboforening Syd
Danske Økologiske
Erhvervsfrugtavlere
Københavns Fødevarefællesskab
Lejre Kommune
Knuthenlund Gods
Natur-Oksen
Bornholms Landbrug
Råd & Dåd
Det Længste Strå v/ Birgitte Ravn Olesen
Troldgaarden v/ Phillip Dam
Mørdrupgård Korn
Skærtoft Mølle
Krogerup Avlsgaard
ØsterGro
Dyrenes Beskyttelse
Westergaards Planteskole
Lille Raneladegaard / Janne
Bjarne Krog - Krogagergård
Grantoftegaard
Det Grønne Hus/Sydhavsøernes
Frugtfestival
Halkær Ådal Økologisk
Økologisk Samsø
Bo larsen
Hegnsholt Hønseri
Smag på Enelave
Lille Raneladegaard
Kalø Økologisk Landbrugsskole
Hedehusene/Høje Taastrup
økologiske Fødevarefællesskab
Landbo Thy
Producentsammenslutningen
Velfærdsdelikatesser ProVeldi
Muld aps
Miljøpunkt Amager
Mannerup Møllegård
Smag på Nordsjælland
Økologiens Venner/Økologiens
Have
Katrøj
Arbejdsgruppen bag Økologiens
Telt
BusinessByHeart
Odense Fødevarefællesskab
Bjarne Viller Hansen

0
0
0

0
0
0

352
275
169

194
175
126

0
0
0

242
0

631
0

237
0

62
61

0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
600
92
114
0
0

0
269
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
300
32
90
0
95
270

543
525
335
293
290
285
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87 Krogerup Avlsgård
88 Jørgen Holst
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91 Ole Panduro
92 Peter Kirk-Haugstrup
I alt
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0
0
0
0
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0
0
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0
0
0
0
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0
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0
0
0
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0
0
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0
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Note 1. Forstærket klimaindsats i økologisk landbrug
Tilskudsmodtager: Økologisk Landsforening
Hovedformål: Medfinansiering af initiativer under EU-programmer/Det danske landdistriktsprogram/
Erhvervsudviklingsordningen
Projektets formål:
Formålet er at mindske udledning af drivhusgasser i økologisk produktion samt øge kulstofbindingen i jorden
og derved forbedre økologiens klimaprofil.
Projektets aktiviteter:
AP1. Klimakataloget - en skarpere og opdateret udgave: Opdatering og udgivelse af klimakatalog på web og
i trykt format indeholdende beskrivelse af konkrete klimatiltag, der kan mindske udledningen af drivhusgasser i landbruget.
AP2. Klimaoptimering på bedriftsniveau - beregning af drivhusgasudledning før og efter optimering: Klimaoptimering gennemføres på 38 mælke- eller kødkvægsbedrifter. På 10 bedrifter udarbejdes der også en bæredygtighedsanalyse via RISE-modellen.
AP3. Klimaskoler – videnoverførsel i erfagrupper: Drøftelse af resultaterne fra klimahandlingsplanerne/RISEanalyserne i fire erfagrupper, alle med landmænd som har fået lavet enten en klimahandlingsplan eller en
RISE-analyse på bedriften.
AP4. Demoejendom - best practice-klimaoptimeret økologisk landbrug: Afholdelse af fem åbent hus arrangementer hos fem landmænd, som har fokus på klimatiltag på deres bedrift.
Formidling af resultater i artikler, materialeudgivelser, på hjemmeside, oplæg til workshops/debatmøder, ved
åbent hus-arrangementer og på Økologi-kongres 2017.
Projektets leverancer:
- Værktøj til optimering af bedriften
- Nyt koncept/ny strategi
- Præsentation(er) (fx artikelpræsentation, deltagelse i postersession eller konferenceoplæg)
Uddybning leverancer
Klimakatalog, der viser 40 klimatiltags potentiale for CO2-reduktioner og kulstofbinding i jorden, inden for forskellige produktionsgrene.
Klimahandlingsplaner udarbejdet hos 38 økologiske landmænd, heraf har 10 landmænd også fået lavet en
bæredygtighedsscreening via RISE-modellen.
Møder afholdt i 4 Klimaskoler (erfagrupper), hvor klimahandlingsplanernes resultater og udfordringer er diskuteret, kombineret med faglige oplæg.
Åbent Hus på fire økologiske klimalandbrug, hvor der er gjort en særlig indsats for klimaet.
En udstilling og et oplæg på Økologi-kongres 2017 om klimaoptimering i landbruget.
Benchmarkingværktøjet blev ikke udviklet, idet det simpelthen ikke gav mening. Klimahandlingsplanens resultater blev i stedet sammenlignet på tværs af bedrifter ifm. Klimaskolerne.
Der blev afholdt fire åbent hus-arrangementer, et enkelt blev aflyst pga. manglende tilmeldinger trods bred
annoncering.
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Note 2. Dyrkningssikkerhed og strategi i økologisk vinterraps
Tilskudsmodtager: Økologisk Landsforening
Hovedformål: Medfinansiering af initiativer under EU-programmer/Det danske landdistriktsprogram /
Erhvervsudviklingsordningen
Projektets formål:
Projektets formål er at fremme den økologiske produktion af vinterraps og samtidig imødekomme den store
efterspørgsel på danskproduceret økologisk foderprotein og olie af god kvalitet til human konsum. Herunder
at bidrage til at nedsætte klimabelastningen samt at øge rentabiliteten af økologisk planteproduktion.
Projektets aktiviteter:
AP 1. Succes med strategi i vinterraps
I projektet indsamles viden om og erfaringer med økologisk dyrkning af vinterraps. Der er udarbejdet et
Fakta-ark om økologisk rapsdyrkning med henvisning til kompendium, som rådgiver om betydende faglige
aspekter omkring økologisk rapsdyrkning gennem dyrkningssæsonen.
AP 2. Strategiafprøvning i dynamiske demonstrationer
Der er etableret demonstrationsarealer hos økologiske landmænd med etablering af raps efter forskellige
forfrugter (korn og kløvergræs), forskellige gødsknignsstrategier (+/- gylle og protamylasse) og der er etableret en storparcel med isåning af kløverudlæg. Der er desuden etableret demo-areal med afprøvning af forskellige strategier til bekæmpelse af ager- og dræbersnegle, som er betydende skadedyr i et vådt efterår.
AP 3. Beslutningsværktøj
Der er netop udviklet et beslutningsstøtteværktøj til at afgøre rapsens skæbne i det tidlige forår: Skal afgrøden være efterafgrøde og sløjfes til fordel for vårsæd - eller dyrkes til høst. Økonomi indgår. Modellen afprøves ved konsulenter og landmænd i det kommende forår.
AP 4. Mere gødning i systemet
Der udvikles en prototype på en platform for byttehandler mellem plantebrug og kvægbrug. Status: mulighederne for en platform er undersøgt: Vanskeligt, da grovvaren formidler raps/rapsprodukter mellem planteavler og kvægbruger. Bredere samarbejdsplatform undersøges.
Projektets leverancer:
- Vejledning(er) om et givent emne
- Værktøj til optimering af bedriften
- Gennemførsel af farmtests/demonstrationer/ markforsøg/staldforsøg o.l.
Uddybning leverancer
AP 1: Faktaark om dyrkning af økologisk raps til rådgivere og landmænd. Status: Gennemført. (Der indsamles fortsat relevant viden)
AP 2: Der er afholdt markdemonstration omkring bekæmpelsesstrategi af snegle i efteråret. Der er foretaget
forskellig gødskningsstrategier på andre demo-arealer, som fremvises i foråret 2018, hvor gødskningseffekten på overvintring og plantevitalitet vurderes. Ligeså vurderes effekt af forfrugt og isåning af kløver. Der er
udarbejdet en video om succesfuld etablering af vinterraps.
AP 3: Model for Beslutningsstøtteværktøj er udviklet. Testes og tilpasses i foråret 2018.
AP 4: Platform for byttehandler er fortsat under udvikling
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Note 3. Nyt efterafgrødekoncept med økonomisk gevinst
Tilskudsmodtager: Økologisk Landsforening
Hovedformål: Medfinansiering af initiativer under EU-programmer/Det danske landdistriktsprogram /
Erhvervsudviklingsordningen
Projektets formål:
At få økologiske landmænd til at udnytte efterafgrøders potentiale maksimalt for at få en bedre økonomi i
økologisk planteproduktion, mindre N-tab, mindre rodukrudtsproblemer, mindre maskinomkostninger til efterårsharvninger, større jordfrugtbarhed, biodiversitet og C-binding i jorden.
Projektets aktiviteter:
To markforsøg med efterafgrøder er gennemført. Der er udarbejdet en manual for efterafgrøder. Projektet er
formidlet bl.a. til markmøde og manual er præsenteret til Økologikongres 2017. Der er udvalgt og kåret en
efterafgrødefrontløber til Økologikongressen.
Projektets leverancer:
- Viden dokumenteret i form af notat, katalog, artikel el.lign.
- Præsentation(er) (fx artikelpræsentation, deltagelse i postersession eller konferenceoplæg)
- Gennemførsel af farmtests/demonstrationer/ markforsøg/staldforsøg o.l.
Uddybning leverancer
Projektet har leveret følgende:
- en manual til landmænd om etablering af efterafgrøder, herunder opgørelse af effekter.
- to gennemførte og afrapporterede markforsøg.
- forsøg fremvist ved markmøde
- YouTube film om kandidater til efterafgrødefrontløber
- præsentation af resultater og kåring af efterafgrødefrontløber til Økologikongres 2017
- faglige artikler

Note 4. Kompost – en central del af indfasning af alternativer til konventionel husdyrgødning
Tilskudsmodtager: Økologisk Landsforening
Hovedformål: Medfinansiering af initiativer under EU-programmer/Det danske landdistriktsprogram /
Erhvervsudviklingsordningen
Projektets formål:
Projektet har til formål at bistå økologiske landmænd, herunder også de store økologiske planteavlere, med
at finde praksisnære og økonomisk ansvarlige metoder til at fremskaffe økologiske nærringsstoffer og samtidig forbedre jordens frugtbarhed ved at producere og anvende kompost.
Projektets aktiviteter:
Gruppen af specialister har opsat forsøgsplan med forskellige komposteringsmetoder, to markforsøg er anlagt, og første del af analyserne er udført. Forsøgene fortsætter i 2018, hvor der bl.a. kommer udbytteresultater.
Der har været særligt fokus på kulstofopbyggende processer i jorden. Dette fokus fortsætter i 2018.
Projektets leverancer:
- Nyt koncept/ny strategi
- Andet
- I 2018 danner resultaterne baggrund for vejledning og anbefalinger til landmænd.
Uddybning leverancer
Der er opsat forsøgsplan for to markforsøg. Pilekompost til markforsøgene er fremstillet. Forsøgene er anlagt
og første del af analyserne er udført. Forsøgene fortsætter i 2018, hvor der bl.a. kommer udbytteresultater.
Der har været særligt fokus på kulstofopbyggende processer i jorden.
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Aktiviteter og resultater fra projektet er offentliggjort på www.okologi.dk. Filmsekvens optaget, suppleres og
publiceres i 2018.
Økonomisk rentabilitet på kort og lang sigt beregnes i 2018, efter videre arbejde med komposteringsmetoder, jf. projektforlængelse.
Note 5. Carbon-Farm – Kulstofdyrkning i landbruget
Tilskudsmodtager: Økologisk Landsforening
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål:
At udvikle, undersøge, implementere og udbrede bæredygtige dyrkningssystemer i Danmark. Dyrkningssystemerne skal bevare og opbygge jordens frugtbarhed i både økologisk og konventionelt landbrug. Det økologiske landbrug udvikler sig hen imod mere bæredygtige og klimavenlige dyrkningsmetoder. For det konventionelle, pløjefri landbrug muliggøres desuden dyrkning med et lavere forbrug af gødskning og sprøjtemidler. Det undersøges, hvorvidt nøglen til denne udvikling i Danmark kan være CA dyrkningssystemer.
Projektets aktiviteter:
Projektet er delt op i følgende arbejdspakker med den ansvarlige part nævnt i parentes. Det er kun arbejdspakke 1.1 og 3, der er medfinansieret af FØL.
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)
Projektets leverancer:
- Præsentation(er) (fx artikelpræsentation, deltagelse i postersession eller konferenceoplæg)
- Gennemførsel af farmtests/demonstrationer/ markforsøg/staldforsøg o.l.
- Andet
- Projektet er nystartet i juli 2017, derfor ikke mange leverancer endnu
Uddybning leverancer
Projektet er nystartet i juli 2017. Der er holdt opstartsmøder, formidlet om projektet og planlagt og opstartet
markforsøg.

Note 6. Afgræsning med kalve i økologiske malkekvægsbesætninger uden parasitter
Tilskudsmodtager: Økologisk Landsforening
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål:
Projektets formål er at forbedre trivsel og tilvækst for økologiske kalve på græs ved at undersøge effekten af
at anvende metoden holistisk afgræsning hos denne dyregruppe.
Projektets aktiviteter:
År 1
Identificere og udvælge værter.
Vejning af kvier inden projektstart.
Opstart af følgegruppe.
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Kalve og kvier følges tæt i afgræsningsperioden, sundhedstilstand vurderes og der udtages græsprøver og
bestemmes kløverandel.
Holistiske græsblandinger med god smagbarhed for kalve undersøges og præsenteres i et faktaark.
Projektets leverancer:
- Vejledning(er) om et givent emne
- Præsentation(er) (fx artikelpræsentation, deltagelse i postersession eller konferenceoplæg)
- Gennemførsel af farmtests/demonstrationer/ markforsøg/staldforsøg o.l.
Uddybning leverancer
Bedriftsbesøg afholdt hos tre mælkeproducenter, der praktiserer holistisk afgræsning med kalve.
Folder med præsentation af foreløbige resultater ved Økologikongres 2017.
Roll-up + posters præsenteret på Landsskuet 2017.
Én netværksgruppe til erfaringsudveksling
Én pressemeddelelse.
Fem omtaler i pressen.
To faglige artikler - én til Økologi og Erhverv og en til Bovilogisk november 2017.
Info om projektet på Økologisk Landsforenings hjemmeside, herunder video af kalve på græs.

Note 7. Den alsidige fjerkræbedrift - robust sædskifte med grovfoder og selvforsyning med protein
Tilskudsmodtager: Økologisk Landsforening
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål:
Formålet er at gøre den økologiske fjerkræbedrift mere robust på parametrene økonomi og miljø, både på
kort og lang sigt. Endvidere er projektets formål at forberede økologiske fjerkræbedrifter til at blive uafhængige af ikke-økologisk proteinfoder inden for en kort årrække.
Projektets aktiviteter:
Arbejdspakke 1: Videreudvikling og afprøvning af koncepter for proteinrig grovfoderproduktion og –konservering.
Der udvikles tre nye koncepter for at producere proteinrigt grovfoder. Koncepterne behandler dyrkning og
placering af afgrøden i sædskiftet, høst og konservering af grovfoderet samt analyser og prøvefodring af foderet
1.Kløverblade som grovfoder
2.Ribbehøst af bælgsæd
3.Kløverblade til grønmel
Arbejdspakke 2: Implementering af planteavlskoncepter for fjerkræbedrifter.
Ud fra de øvrige arbejdspakker designes og formidles koncepter for simpel, nem, robust og sammenhængende markdrift, med udgangspunkt i fjerkræbedriftens specifikke karakter.
Arbejdspakke 3: Projektledelse, kommunikation og dialog om den alsidige fjerkræbedrift.
Formål: at sikre videnspredning og implementering af både kendt viden og viden fra det aktuelle projekt i
praksis gennem dialog og opbygning af ejerskab til resultaterne.
Der gennemføres en workshops i forbindelse med gårdbesøg, hvor projektets aktiviteter og foreløbige resultater fremlægges, og perspektiver, landmændenes muligheder og evt. barrierer diskuteres.
Projektets leverancer:
- Værktøj til optimering af bedriften
- Viden dokumenteret i form af notat, katalog, artikel el.lign.
- Præsentation(er) (fx artikelpræsentation, deltagelse i postersession eller konferenceoplæg)
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Uddybning leverancer
•Afprøvning og evaluering af tre koncepter for egen proteinforsyning via ny udnyttelse af bælgplanter som
grovfoder.
Der er afprøvet 6 forskellige grovfodertyper (kløvergræs, rug, ærter, hestebønner, solsikke, lupin), her af 4
kvælstoffikserende planter.
•Web-katalog over muligheder for proteinforsyning med økologiske egenproducerede råvarer.
•Beskrivelse af model for planteavlskoncepter på fjerkræbedrifter med proteinforsyning.
•Kommunikation og dialog med målgruppen og formidling af projektets aktiviteter og fremdrift
Note 8. Nedsat metan fra malkekøer fodret med økologisk dyrket oregano (MET-ANO)
Tilskudsmodtager: Økologisk Landsforening
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål:
Projektets formål er at reducere udslip af metan fra malkekøer med op til 25% ved tildeling af oregano (virkestof carvacrol), hvilket er påvist muligt i et anerkendt amerikansk forskningsforsøg. Der gennemføres forsøg i
metankamre i Foulum og Økologisk Landsforening bidrager med besætningsviden og projektledelse.
Projektets aktiviteter:
I 2017 er gennemført screeninger af besætninger – jf. forventede besætningsforsøg.
Der er gennemført forundersøgelser vedrørende tildeling af oregano, dyrkning, høstmetoder og tildelingsmetoder.
Vi har bidraget til den konkrete projektledelse på kvægdelen primært. Denne har været betydelig pga. ændringerne i projektet, hvor forsøgene på Foulum - opgjort sommer 2017 - ikke viste den forventede reduktion
i metan.
Og vi har bidraget til forsøgsopsætninger på landbrug med henblik på at kunne måle metanudledning fra de
praktiske forsøg med oregano - og fra forskellige foderrationer vha en såkaldt snifmetode. Denne metode
forventes at kunne estimere metanudledning fra forskellige foderrationer (afsluttes i 2018). Den vil være et
vigtigt redskab til regulering af metan-emission.
Projektets leverancer:
- Nyt koncept/ny strategi
- Viden dokumenteret i form af notat, katalog, artikel el.lign.
- Gennemførsel af farmtests/demonstrationer/ markforsøg/staldforsøg o.l.
Uddybning leverancer
Leverancerne har ændret sig pga. uventede forsøgsresultater
1) Styregruppedeltagelse (stor aktivitet pga. flere ændringer i projektforudsætninger og især udeblevne resultater på Foulum - inkl. formidling til projektinteressenter)
2) Bidrag til bæredygtighedskoncept: Viden om metanudledning og foderstrategier (udenlandske forsøg, implementeringsmetoder)
3)Forundersøgelser vedr. oreganos effekt på fodringen og hvilke krav, der skal stilles til forsøgsbesætninger
4)Praktiske forsøg: Metoder til måling af metan-udledning i praksis i besætninger, hvilke krav skal opfyldes i
besætninger for at snif-metoden kan anvendes.
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5) Metode: Snifmålinger ctr. beregnet udledning af metan fra forskellige forderrationer inkl. planlægning af
forsøg.

Note 9. Flere sunde og bitre grønsager til foodservice sektoren og forbrugeren (Bitter-Sund)
Tilskudsmodtager: Økologisk Landsforening
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål:
Projektets formål er at kunne tilbyde flere sunde og bitre grønsager til foodservice sektoren og forbrugeren,
via udvikling og dyrkning af flere bitre sorter, udvikling af opskrifter, så grønsagerne implementeres i køkkener. Samtidig ses på de samfundsmæssige effekter (miljø, økonomi) ved kostomlægning.
Projektets aktiviteter:
I 2017 er gennemført dyrkningsforsøg på tre lokaliteter (boniteter) - hos Aarhus Universitet Aarslev, Månsson
og Aarstiderne. Der er undersøgt to varianter af henholdsvis pastinak, savoykål og spidskål med henblik på
at undersøge jordtypens effekt på bitre indholdsstoffer. Der gennemføres forsøg på Aarstiderne med bredt
sortiment af bitre stoffer. Der er udviklet smagsprofiler for pastinak, spidskål og savoykål v/aarhus Universitet
professionelt smagspanel. Der er gennemført bredsmagning v.utrænet panel med relevante projektdeltagere. Regionshospital Randers og Aarstiderne har udviklet opskrifter. Analyse af konssekvenser af kostomlægning er påbegyndt. Hjemmeside er oprettet.
Projektets leverancer:
- Nyt produkt
- Gennemførelse af produkttest
- Viden dokumenteret i form af notat, katalog, artikel el.lign.
Uddybning leverancer
Projektets leverancer 2017 er:
- Dyrkningsforsøg på tre boniteter.
- Smagsprofiler v. professionelt smagspanel.
- Dyrkning af nye grønsager med forventet bitter smag - testes i køkkener.
- Test i køkkener.
- Analyse vedrørende samfundsmæssige konsekvenser (miljø-økonomi) er igangsat.
- Generel viden om variation i grønsager - smag og indholdsstoffer, (der er behov for at arbejde videre med
emnet).
- Artikler, åbent hus og hjemmeside.

Note 10. Økologi i store gryder – øko-oplysning til køkkenfagfolk
Tilskudsmodtager: Økologisk Landsforening
Hovedformål: Afsætningsfremme
Projektets formål:
Produktion af to magasiner i et samlet oplag på 30.000 stk., der distribueres til køkken-fagfolk i hele landet.
Indhold: Foodservice-omlæggerviden samt fakta om merværdien i økologiske produkter. Udbredelse af indhold via Økologisk Landsforenings webmedier og samarbejdspartnere.
Projektets aktiviteter:
Fonden bevilligede 300.000 kr. til gennemførsel af Økologi i store gryder. På baggrund af den reducerede
støtte er der i projektet produceret to magasiner, der blev udgivet 24.2 og 28.8. Hele oplaget på 30.000 stk.
er overvejende uddelt via grossister til ansatte i relevante storkøkkener i hele landet. Indholdet fra magasinerne er desuden mangfoldiggjort via bladrefunktionen ISSUU, via Økologisk Landsforenings webmedier
samt via eksterne partneres mediekanaler, især www.oekologisk-spisemaerke.dk, der drives af Fødevarestyrelsen.
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Projektets resultater:
- Forbedret/øget forbrugerkontakt
- Udvikling af afsætningskanaler indenfor EU (inklusiv Danmark)
- Øget kendskab til primærproduktionens og forarbejdningsvirksomhedernes produktion og kontrollen heraf
blandt markedsaktører indenfor EU
Uddybning resultater
- Produktion og tryk af to magasinudgivelser i et oplag på 30.000.
- Distribution via alle landets totalgrossister, centrale omlægningskonsulenter og fagmesser. Over 45 distributionsled.
- De to udgivelser er uploadet til online-bladrefunktionen ISSUU, hvor i alt 1592 brugere har brugt 49 timer
på at læse i dem.
- 17 opslag/artikler på ØLF's webmedier direkte relateret til projektet, navnlig på Facebook/Iloveøko.
- 16 omtaler/artikler relateret til projektet via eksterne parter. Fx er der brugt foto og tekst fra seks artikler i let
redigeret form på Fødevarestyrelsens site restaurant.oekologisk-spisemaerke.dk.

Note 11. Flere økologiske biogasanlæg for bedre økonomi og mindre miljøbelastning
Tilskudsmodtager: Økologisk Landsforening
Hovedformål: Rådgivning
Projektets formål:
Flere økologiske biogasanlæg. Formålet er at fremme udbredelse af økologiske biogasanlæg som instrument til at styrke næringsstofforsyning og recirkulering af restprodukter i den økologiske produktion.
Projektets aktiviteter:
Arbejdspakke 1: Drejebog for etablering af økologisk biogasproduktion.
Formål: At fremme økologisk biogasproduktion ved samle nøgleinformation i en Håndbog for etablering af
økologisk biogasanlæg. Der er udarbejdet og udgivet en håndbog indeholdende erfaringer og aspekter omkring etablering af et økologisk biogasanlæg. Håndbogen er formidlet ved afholdt workshop og fremsendes
til relevante folk indenfor rådgivning og i biogasbranchen
Arbejdspakke 2: Biomassekatalog for biogasanlæg, der skal levere afgasset materiale til økologiske landmænd.
Formål: At give økologiske landmænd og driftsledere på fællesbiogasanlæg mulighed for at samarbejde om
biomasse, som må bruges på økologiske arealer.
Biomassekataloget redegør for aktuelle regler for området med udgangspunkt i Økologireglerne, Affald til
jord bekendtgørelsen, brancheregler, Biproduktforordningen samt kravene til plantebiomasse jf. Bekendtgørelsen om bæredygtig produktion af biogas.
Dernæst opdeler Biomassekataloget relevante biomasser på 3 lister: hhv. en positiv-liste over økologiske
biomasser, en positiv-liste over ikke-økologiske biomasser som økologer må anvende samt en negativ-liste
over biomasser som ikke er tilladt at anvende i den økologiske produktion. De enkelte biomasser og relevant
info er kort beskrevet. Biomassekataloget er præsenteret ved 2 biogaskonferencer, ved næringsstofmøder
samt ved afsluttende workshop.
Projektets leverancer:
- Vejledning(er) om et givent emne
- Viden dokumenteret i form af notat, katalog, artikel el.lign.
- Præsentation(er) (fx artikelpræsentation, deltagelse i postersession eller konferenceoplæg)
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Uddybning leverancer
Håndbog: Etablering af økologiske biogasanlæg. Trykt og offentliggjort.
Biomassekatalog. Trykt og offentliggjort.
Faglige artikler
Præsentationer
Note 12. Næringsstofforsyning til højere udbytter (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 økologi-konsulenter 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) i sommeren 2016. Nedenfor beskrives
aktiviteterne i arbejdspakke 5, som er den arbejdspakke Økologisk Landsforening (ØL) får medfinansiering til
fra FØL.
Arbejdspakke 5: Implementering af en ny og strategisk optimeringsproces for planteproduktionen i den daglige rådgivning af økologiske planteavlere. Ansvarlig: Økologisk Landsforening
Værdien af en langsigtet planlægning og optimering af sædskifte og næringsstofforsyning skal demonstreres, bl.a. ved at implementere planlægningsværktøjet OekoMark (udviklet i det tidligere projekt HighCrop)
gennem træning og anden involvering af økologi-konsulenter. Der vil endvidere blive inddraget andre værktøjer og metoder som BedriftsUdviklingsPlan (BUP) og Billedværktøjet, som begge er udviklet til at vejlede
og opmuntre landmænd og rådgivere til at tænke fremad, og optimere langsigtet og helhedsorienteret frem
for kortsigtet og isoleret.
I workshops vil to grupper af rådgivere træne, teste og evaluere brugen og fordelene ved værktøjerne over
for økologiske jordbrugere. De to rådgiver-grupper vil blive organiseret af hhv. Økologisk Landsforening og
SEGES-Økologi. Hver deltagende rådgiver vælger en motiveret landmand til at teste sin nye interaktion med,
og rådgivning til landmanden på. Fokus er på at forbedre sædskifte-systemets evnen til at opbygge jordkvælstof og -kulstof, for at opnå mere robuste afgrøder og højere udbytter. Benchmarking af kvælstof og kulstofopbygning vil blive forbundet til en økonomisk vurdering af forskellige alternativer.
Resultater fra de øvrige arbejdspakker (AP 1-4) vil blive formidlet løbende via arbejdspakke 5, ved at rådgivergrupperne deltager i workshops med forskere og landmænd med henblik på at opnå solidt ejerskab til
projektets forløb og resultater. De deltagende rådgivere er forpligtet via kontrakter til at anvende de erfaringer, de opnår i projektet, i deres almindelige rådgivningsarbejde for økologiske landmænd, foruden den
valgte test-landmand. Effekten af projektet måles på udvikling og ændring i bevidsthed og prioriteringer på
kort og lang sigt i samspillet mellem rådgiver og landmand.
Projektets leverancer:
- Værktøj til optimering af bedriften
- Præsentation(er) (fx artikelpræsentation, deltagelse i postersession eller konferenceoplæg)
- Gennemførsel af farmtests/demonstrationer/ markforsøg/staldforsøg o.l.
Uddybning leverancer
•Undervisning i brugen af strategiske planlægningsværktøjer
•Udvikling af undervisningsmateriale til ovennævnte træning
•Workshops med økologikonsulenter
•Rådgivningsforløb, hvor samspillet mellem konsulent og landmand, inden for temaet langsigtet optimering,
observeres og evalueres
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•Kontrakter med de deltagende konsulenter om at bruge viden, erfaring og værktøjer fra projektet i deres øvrige rådgivning.
•Formidling fra det samlede projekt via faglige artikler, hjemmeside, åbent hus dage på involverede landbrug
m.v.

Note 13. I gang for en million
Tilskudsmodtager: Økologisk Landsforening
Hovedformål: Rådgivning
Projektets formål:
Formålet at få flere unge i gang med en økologisk produktion, så det økologiske areal kan udvides. Projektet
skal beskrive eksempler på etableringsmuligheder, hvor der ikke stilles store kapitalkrav.
Projektets aktiviteter:
Gennemførelse af konkurrence, hvor målgruppen er elever på landbrugets lederuddannelser (Agrarøkonomuddannelsen) – opgaven vil være at beskrive en ny produktion/produktionsform, som afviger fra de traditionelle etableringsmodeller.
Give overblik/eksempler på mulige etableringsformer inden for økologisk landbrug, hvor der ikke stilles store
kapitalkrav.
Projektets leverancer:
- Ny managementstrategi
- Nyt produkt
- Nyt koncept/ny strategi
Uddybning leverancer
Fakta ark/artikler, som beskriver etableringsmuligheder uden stort kapitalkrav to forskellige muligheder for at
udnytte tomme landbrugsbygninger til økologisk produktion.
To arrangementer, målrettet unge under uddannelse med fokus på landmænd og mulighederne for at etablere sig under alternative former.
Konkurrence for unge på landbrugets Agrarøkonomuddannelse. Opgaven er at beskrive alternative etableringsformer uden stort kapitalkrav.

Note 14. Rødkløver – en sikker kvælstofgødning
Tilskudsmodtager: Landbrug & Fødevarer, SEGES
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål:
Projektets formål er, at sikre udbytterne i den økologiske planteproduktion ved at efterafgrøder af kløver indgår som en naturlig del af gødningsplanen hos de økologiske planteavlere. Kløverkvælstof er billigt kvælstof,
der giver et værdifuldt supplement til de fosfor- og/eller kaliumholdige restprodukter, som for eksempel komposteret husholdningsaffald og have-/ parkaffald.
Projektets aktiviteter:
Projektet er opdelt i to forsøgssæt. I forsøgssæt I blev der sidste forår etableret udlæg af rødkløver i økologisk vinterrug og med to udsædsmængder, hhv. 3 og 6 kg frø pr. ha. I forsøgssæt II er der i 2017 sået udlæg
i nye vinterrugmarker.
Forsøgssæt I (eftervirkningsår): I tre forsøg i ”Forsøgssæt I” blev rødkløverudlægget nedpløjet i foråret 2017
og der blev sået vårsæd i alle parceller. Et fjerde eftervirkningsforsøg ved Aalborg måtte droppes som følge
af et rørlægningsarbejde der i det tidlige forår ødelagde udlægget. Udbytteeffekten af nedpløjet rødkløver-
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efterafgrøde blev sammenlignet med udbytteeffekterne i vårsæd af fire forskellige doseringer af svinegylle,
hhv. 0, 40, 80 og 120 kg ammonium-N pr. ha. De tre forsøg blev høstet forsøgsmæssigt i august.
Forsøgssæt II (udlægsår): Forsøgsværter til forsøgssæt II blev fundet, og der blev lavet aftaler med Teknologisk Institut om etablering og pasning af forsøgene. Tidligt forår i marts blev rødkløveren undersået i fem
økologiske rugmarker fordelt rundt i landet. Forsøgene blev anlagt som traditionelle blokforsøg med fire gentagelser, med behandlinger med og uden kløverefterafgrøder og med plads til, at der næste år, når eftervirkningerne skal bestemmes, kan etableres referenceparceller med forskellige niveauer af svinegylle. Der blev
endvidere tilføjet et led på alle lokaliteterne med en behandling, som blev holdt sort vha. 2-3 opharvninger i
efteråret. På et af forsøgsstederne blev der herudover udlagt et ekstra led med hvidkløver som supplement
til rødkløveren. Det ene udlæg på Sjælland måtte inden høst af rugen droppes på grund af en voldsom bestand af tokimbladet ukrudt, der kvalte rødkløveren. Et andet udlæg blev efter høst af rugen ved et uheld
harvet ned af gårdens ansatte. Det betyder, at der vil være tre forsøg med måling af eftervirkning i 2018.
Kommunikationsdelen i projektet er drejet fra markvandringer til at omfatte fotos og videooptagelser fra forsøgene. Den 22. maj 2017 lagde projektet en rødkløver-video op på SEGES Økologi’s Facebookside. Her
fortalte Margrethe Askegaard med håndholdt kamera om, hvordan den undersåede rødkløver havde det i et
af forsøgene anlagt på Gl. Estrup. Klippet hedder ”Hvor meget krudt er der i rødkløver”. På to døgn opnåede
videoklippet over 800 visninger. I foråret og efteråret er der taget billeder og optaget flere videos rundt på
lokaliteterne – og endnu en video om udlæggene blev lagt op d. 2. november. Videoer og fotos vil sammen
med et fagligt notat ligge klar til brug for udarbejdelse af egentlige vejledninger i 2018.
Projektets leverancer:
- Viden dokumenteret i form af notat, katalog, artikel el.lign.
- Gennemførsel af farmtests/demonstrationer/ markforsøg/staldforsøg o.l.
Uddybning leverancer
Markforsøg: Der blev anlagt 5 forsøg med udlæg af rødkløver i vinterrug og fire forsøg hvor der skulle måles
eftervirkning. Hhv. to udlægsforsøg og et eftervirkningsforsøg måtte efterfølgende droppes.
Resultater: Resultaterne fra forsøgene er publiceret i Oversigten over landsforsøg 2017.
Notat: Der er produceret et foreløbigt internt fagligt notat, som skal anvendes, når der i 2018 skal produceres
dyrkningsvejledning for undersåning af rødkløver i vinterrug.
Videoer: to redigerede videoer er lagt op på Facebook og en lang række rå-videoer venter på anvendelse i
2018.

Note 15. Solsikker- dyrkning under danske forhold
Tilskudsmodtager: Landbrug & Fødevarer, SEGES
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål:
Formålet er at indføre solsikke som en alternativ olieplante ved siden af vinterraps til økologisk dyrkning på
egnede lokaliteter i Danmark.
Projektets aktiviteter:
Der er i projektet gennemført en research på sorter gennem kontakt til firmaer og forædlere i Danmark og
udlandet. Der er fundet fire sorter, alle fra Frankrig, som kunne være egnede til dyrkning i Danmark, som alle
er blevet afprøvet i Landsforsøgene i 2017. Der er lavet en opgørelse over forsøgene i Oversigten over
Landsforsøg 2017 som også skal præsenteres på Plantekongres 2018. Der er presset kerner fra fire sorter i
ét forsøg til vurdering af olie, som er udført i samarbejde med Nyborggaard. Der har i vækstsæsonen været
afholdt to markvandringer.
Projektets leverancer:
- Viden dokumenteret i form af notat, katalog, artikel el.lign.
- Gennemførsel af farmtests/demonstrationer/ markforsøg/staldforsøg o.l.
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Uddybning leverancer
Der er gennemført tre markforsøg med afprøvning af fire sorter.
Der er gennemført markvandringer i det Sønderjyske forsøg; en for alle interesserede, der blev annonceret
(arrangeret i samarbejde med Landbosyd) og en for en erfagruppe for kvægbrugskonsulenter.
Resultaterne er offentliggjort i Oversigten over Landsforsøg 2017 og skal præsenteres på Plantekongres
2018. Alle resultater er tilgængelige via Nordic Field Trial System.
Derudover er projektets resultater præsenteret ved en artikel på Landbrugsinfo, i Økologi inspiration til jordbruget, omtalt i en artikel i Økologi & Erhverv, omtalt på facebooksiden Landbrug & Fødevarer, SEGES Økologi i et opslag og i en video.

Note 16. Høj mælkeydelse hos øko-køer på nærproduceret foder
Tilskudsmodtager: Landbrug & Fødevarer, SEGES
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål:
Formålet med projektet er at demonstrere muligheder for en høj andel lokalt dyrket foder til højtydende økologiske malkekøer og at afdække bedriftsmæssige begrænsninger.
Projektets aktiviteter:
* Tværfaglig workshop med tre lokale rådgivningskontorer
* Opstilling af bedriftsspecifikke nøgletal og målepunkter
* Udpegning af seks bedrifter og aftaler med samme
* Indsamling og kvalitetssikring af data fra seks bedrifter
* Besøg på medvirkende bedrifter med benchmark på data og økonomi i øget adel nærproduceret foder
* Vurdering for øget andel nærproduceret foder i 2018 på seks bedrifter
* Videnformidling.
Projektets leverancer:
- Vejledning(er) om et givent emne
- Viden dokumenteret i form af notat, katalog, artikel el.lign.
- Præsentation(er) (fx artikelpræsentation, deltagelse i postersession eller konferenceoplæg)
Uddybning leverancer
* LandbrugsInfo: Kvalitet af økologisk kløvergræsensilage 2017
* Økologikongressen: Pjece: Dine øko-køer vil gerne have mere nærproduceret protein
* Foredrag hos Vkst: Nærproduceret foder til økologiske malkekøer
* Foredrag i nordisk netværksgruppe: Self-sufficiencey with feed in organic dairy production in Denmark
* Artikel i Fagmagasinet Kvæg: Gode muligheder for mere nærproduceret protein til økologiske malkekøer
* Opslag x 2 på Facebook-siden Økologi om ensilagekvalitet 20417

Note 17. Græsmarksurters betydning for ægkvaliteten
Tilskudsmodtager: Landbrug & Fødevarer, SEGES
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål:
Projektets formål er at undersøge om grovfoder, og specielt om udvalgte urter i grovfoder til økologiske høner påvirker æggenes kvalitet med hensyn til indhold af sundhedsfremmende stoffer, herunder flerumættede
fedtsyrer, smag og æggeblommens farve.
Projektets aktiviteter:
Arbejdspakke 1. Indsamling af eksisterende viden og valg af urter
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Arbejdspakke 1 blev gennemført i 2016 og resulterede i en videnskabelig artikel, som er offentliggjort i
”Livestock Science, Volume 194, december 2016.
Arbejdspakke 2. Fodringsforsøg med frisk og ensileret græsurteblanding
Urterne der blev høstet i 2016 fik lov at overvintre, således at nye høst- og fodringsforsøg i 2017 kunne gennemføres i 2017.
På en anden gård var i forvejen etableret en mark med græsmarksurter, sået i 2013. Her høstedes dagligt
frisk urteblanding hele sommeren, indtil den resterende afgrøde blev ensileret i oktober. Alle høner på bedriften blev fodret med græs/urteblandingen. Det viste sig at de fleste af urtearterne var blevet udkonkurreret af
græs og kløver. Derfor blev der etableret en ny kultur i 2017.
Prøver af fuldfoder, friske og ensilerede græsmarksurter er på begge ejendomme analyserede for indhold af
de for fjerkræ relevante næringsstoffer både i 2016 og 2017. Herudover er fedtsyresammensætningen i de
enkelte fodermidler bestemt. Der er desuden for hver af de afprøvede fodringsstrategier udtaget æg til analyse for indhold af råprotein, fedt og fedtsyresammensætning.
Æggenes indhold af vand, fedt, råprotein og fedtsyreprofil fra de tre økologiske gårde er sammenholdt med
analyser af æg fra 5 burbedrifter og 2 skrabeæg bedrifter, hvor der hverken fodres med grovfoder eller friske
urter.
Arbejdspakke 3. Fodringsforsøg med andre alternative grovfodermidler, effekt på æggenes sundhedsegenskaber.
Arbejdspakke 3. er udført i 2017. Her blev forsøgene som beskrevet i arbejdspakke 2 videreført, dog med
den forskel, at der i arbejdspakke 3 udelukkende har været fokuseret på ensilerede grovfoderemners betydning for æggenes sundhedsmæssige egenskaber. Dyrkning, høst, konservering og gennemførelse af fodringsforsøg er sket i samarbejde med projektet ”Den alsidige fjerkræbedrift” (Økologisk Landsforening) hos
forsøgsvært Jan Volmar, Brande. Der er dyrket solsikke, kløver i renbestand, lupin i blandsæd, hestebønner
og ærter i renbestand. Hvert grovfodermiddel er udfodret til hønerne i en periode på mindst 2 uger, solsikkeensilage og ærteensilage dog i noget længere perioder. Fedtsyreprofilen er bestemt i tørfoderet og i æg produceret under hver forsøgsfodring, herunder også i en periode, hvor der ikke blev udfodret grovfoder.
Projektets leverancer:
- Vejledning(er) om et givent emne
- Viden dokumenteret i form af notat, katalog, artikel el.lign.
- Udgivelse af én eller flere artikler i videnskabeligt tidsskrift
Note 18. Viden til alle - Økologi-Kongres 2017
Tilskudsmodtager: Landbrug & Fødevarer, SEGES
Hovedformål: Rådgivning
Projektets formål:
Formålet er at styrke og udvikle den økologiske danske fødevareproduktion ved, at nye såvel som etablerede økologiske landmænd og andre aktører fra den økologiske sektor høster ny og aktuel viden og netværker på en to dages økologikongres med over 800 deltagere. Kongressen vil i 2017 være det nationale samlingssted for hele den økologiske sektor.
Projektets aktiviteter:
Der er i 2017 gennemført en Økologikongres med 950 deltagere. Økologi Kongres 2017 blev afholdt den 29.
og 30. november 2017 på Hotel Comwell, Kolding. Kongressen bød på 55 temamøder med i alt 167 oplægsholdere og 55 ordstyrer. Der var temamøder indenfor følgende økologiske fagområder: Planter, Kvæg, Fjerkræ, Frugt, Biogas, Foodservice, Svineproduktion, Økonomi, Bæredygtighed, Kaniner, Biodynamisk jordbrug, Ledelse, Teknologi og intelligente løsninger.
Projektet har bidraget til planlægning og programlægning af Økologikongres 2017.
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Kongressens to dages program blev indledt med et plenummøde om "Bæredygtig udvikling af økologien",
hvor Mogens Lykketoft, MF, tidligere minister og formand for Folketinget og FN's generalforsamling satte fokus på økologisk landbrugs bidrag til FN's 17 mål for en bæredygtig udvikling i verden.
På Økologikongressen var der et særligt spor for unge elever på landbrugsuddannelsens 2. hovedforløb.
Eleverne deltog en dag på kongressen med særligt planlagte oplæg. Der var særlige workshops for nyere
økologiske landmænd, hvor de kunne spørge eksperter om konkrete råd.
Markedsføring af Økologikongressen har sikret at 27% af kongressens deltagere var selvstændige økologiske landmænd. Svarende til ca. 260 deltagere. De øvrige deltagere har i sit daglige arbejde tæt kontakt til
landmændene som rådgivere, forretningsforbindelser eller forsker i økologisk landbrug. I 2017 har der været
en del interessenter fra afsætningssiden, hvilket også har interesse for de økologiske landmænd og deres
produkter.
Markedsføringen skete dels ved invitationer direkte til landmænd, via Facebook side, hjemmeside og avisomtaler. Endelig har projektet bidraget til udarbejdelse af et programhæfte.
Projektets leverancer:
- Præsentation(er) (fx artikelpræsentation, deltagelse i postersession eller konferenceoplæg)
- Andet
- Økologikongresplanlægning og afvikling
Uddybning leverancer
Der er i forbindelse med gennemførsel af to dages Økologikongres 2017 leveret 55 økologifaglige temamøder indenfor alle økologiske faggrene. Der er udviklet, udarbejdet og udsendt en invitation til alle økologiske
landmænd og andre interesserede. Der er koordineret et fuldstændigt program for kongressen og udarbejdet
et programhæfte. Programmet kunne hentes elektronisk og blev udleveret til deltagerne ved ankomst til kongressen. Der blev løbende fulgt op på program på internetsiden www.okologi-kongres.dk og facebooksiden
Facebook.com/okologikongres. Deltagerlisten kunne hentes elektronisk. Kongressen blev markedsført gennem annoncer og artikler i pressen og de sociale medier og hjemmeside.

Note 19. Den store Økologiske Markdag I og II
Tilskudsmodtager: Landbrug & Fødevarer, SEGES
Hovedformål: Rådgivning
Projektets formål:
Formålet med den økologiske markdag er at kunne give alle interesserede et samlet billede af mangfoldigheden, udfordringerne og mulighederne i det økologiske markbrug. Den faglige udvikling på hver enkelt ejendom skal anspores og inspireres, og det skal ske ved at vise hvad og ikke mindst, hvordan man kan gøre det
lidt bedre.
Projektets aktiviteter:
I 2017 er der gennemført to lokale markdage i juni: Økologisk VKST på Sjælland og LMO i Østjylland. Dette
projekt har været aktiv partner og deltager i mindre omfang i begge arrangementer. Deltagerantallet på de to
lokale markdage var ca. 75 personer i løbet af dagen, begge steder.
21. september afholdt vi Store Markdag på Stenalt gods. Med 350 deltagere var det en succes og en logistisk udfordring, idet der var samtidige markture, præsentationer og maskinudstillinger. Det fungerede fint,
med meget positiv feedback. Vi har nu en detaljeret drejebog og arbejdsplan for fremtidige store arrangementer.
Aktiviteterne i 2017 ligger i forlængelse af, at der i 2016 blev gennemført en mobil markdag på tre østjyske
planteavlsbrug.
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Projektets leverancer:
- Vejledning(er) om et givent emne
- Viden dokumenteret i form af notat, katalog, artikel el.lign.
- Gennemførsel af farmtests/demonstrationer/ markforsøg/staldforsøg o.l.
Uddybning leverancer
2017 Markdagene i VKST og LMO leverede konkret viden om afgrøder og forsøg. LMO havde en mindre
maskindemonstration og -udstilling.
Markdagen på Stenalt med 350 deltagere, havde tre spor. Den formidlede viden om efterafgrøder, vinterraps, hamp og radrensning i markdemoer. Det meget våde vejr gjorde at planlagte maskindemoer i marken
ikke kunne gennemføres.
Den havde et indendørs spor med præsentationer fra praktisk rådgivning, forskning og udvikling af ny teknologi.
Det tredie spor foregik i maskinudstillingen hvor der var guidede ture med tema omkring digitale løsninger i
en moderne maskinpark. Der var også udstilling og fremvisning af forskellige systemer til kornrensning, forarbejdning og håndtering.
2016 aktiviteterne leverede den første markdag og et samarbejde omkring en national strategi for forbedring
af økologisk planteavl. Hvor der så i 2017 aktiviteterne er bygget ovenpå den strategi.
Note 20. Forsøgsviden om økologisk kløvergræsproduktion
Tilskudsmodtager: Landbrug & Fødevarer, SEGES
Hovedformål: Medfinansiering af initiativer under EU-programmer/Det danske landdistriktsprogram/
Erhvervsudviklingsordningen
Projektets formål:
Formålet er, at der sker en fortsat udvikling af den økologiske produktion gennem højere udbytter i økologiske kløvergræsmarker. Der dyrkes kløvergræs på 1/3 af det økologiske areal, og på økologisk kvægbrug
dyrkes der kløvergræs på 60-75 pct. af markerne.
Projektets aktiviteter:
Projektet aktiviteter er opdelt i tre arbejdspakker.
AP1: Kløvergræsmarker til afgræsning med længere levetid.
Der er gennemført fire slæt med måling af udbytte og kvalitet i de fire forsøg i 2017. Resultaterne er formidlet
via Oversigt over Landsforsøg og vil blive præsenteret på Plantekongres 2018. Forsøgene har været fremvist på møde i Det Permanente Frøblandingsudvalg.
AP2: Gødskning af økologisk kløvergræs, vejen til bedre udbytte og kvalitet.
Der er i 2017 gennemført tre forsøg med gødskning. Forsøgene er afrapporteret i Oversigt over Landsforsøg
og vil blive præsenteret på Plantekongres 2018. I oversigten er der også en vejledning i hvordan planteanalyser kan anvendes.
AP3: Værktøj til vurdering af kløverandel.
Der er i løbet af vækstsæsonen taget billeder af kløvergræsmarker, hvor der samtidig er lavet planteklip som
er opsorteret til botanisk analyse af kløver- og græsandel. En udvalgt serie af billeder er trykt på vejrbestandigt papir, så de kan tages med i marken når kløverandelen skal bestemmes. Samtidig er det muligt at bruge
værktøjet digitalt, f.eks. på en ipad eller tablet.
Projektets leverancer:
- Værktøj til optimering af bedriften
- Præsentation(er) (fx artikelpræsentation, deltagelse i postersession eller konferenceoplæg)
- Gennemførsel af farmtests/demonstrationer/ markforsøg/staldforsøg o.l.
54

Fonden for økologisk landbrug – Regnskab 2017 - Noter til supplerende oplysninger
1. Den ordinære pulje

Uddybning leverancer
Der er gennemført fire markforsøg i AP1 og tre i AP2. Markforsøgene i AP1 er 4. brugsår og resultaterne er
sammenholdt med resultaterne fra 2. brugsår i forhold til udbytte og kvalitet.
Markforsøgene i AP2 i gødskningsforsøg de er afrapporteret sammen med de fire forsøg, som blev gennemført i 2016.
Både AP1 og AP2 er afrapporteret i Oversigt over Landsforsøg 2017 og vil blive præsenteret på Plantekongres 2018. Resultaterne vil også blive bragt i magasinet Kvæg i februar 2018.
I AP3 er der produceret et værktøj til vurdering af kløverandelen i marken gennem vækstsæsonen. Dette
værktøj giver landmanden en bedre mulighed for at optimere gødningstildelingen.

Note 21. Næringsstofferne retur til markerne - køreplan og aktion
Tilskudsmodtager: Landbrug & Fødevarer, SEGES
Hovedformål: Medfinansiering af initiativer under EU-programmer/Det danske landdistriktsprogram/
Erhvervsudviklingsordningen
Projektets formål:
At skabe grundlag for, at restprodukter og affald fra industrien og samfundet fremadrettet bliver anvendt som
gødningskilder i økologisk landbrug.
Projektets aktiviteter:
Projektet har følgende aktiviteter:
AP1) Projektledelse: Der er afholdt de planlagte møder med styregruppe og primærproducent samt en lang
række af koordineringsmøder med projektdeltagerne. Projektlederen har endvidere optrådt med indlæg på
en række forskellige arrangementer med landmænd, organisationer og affaldsproducenter og ved disse lejligheder sat fokus på projektet, dets formål og de udfordringer der skal overvindes, for at økologer kan få adgang til flere næringsstoffer.
AP2) Forvaltning af regler: Der har været vedvarende fokus på de barrierer, der eksisterer i forhold til at øge
økologers adgang til recirkulerede produkter. Denne vinkel har været medtaget i mange af de indlæg, som vi
har afholdt i regi af dette projekt. Der er for sammenligningens skyld produceret et notat om regler i vores
nabolande.
AP3) Dialog med kommuner og virksomheder: Opsøgende arbejde for at sætte fokus på økologisk landbrug
som aftager af biomasser fra samfund og industri. Der har været afholdt en lang række af møder og workshops i denne delaktivitet. Herunder en stor workshop i Sorø om potentialerne for recirkulering af husholdningsaffald fra seks sydsjællandske kommuner til økologisk jordbrug på Sjælland. Her deltog Dansk Kompetencecenter for Affald og ressourcer, DAKOFA, affaldsselskabet AffaldPlus (som håndterer affald fra 6 sydsjællandske kommuner), konsulenter og potentielle og eksisterende biogasproducenter. Herudover har der
været afholdt en række møder med jyske kommuner (Aalborg, Lemvig, Holstebro, Struer, Vejle) og med Aarhus Fødevarefællesskab. I 2017 er der rettet henvendelse til 11 kommuner på Sjælland for at sætte fokus på
økologernes behov for gødninger. I forbindelse med aktiviteterne i denne indsats er der produceret en række
artikler og indlæg.
AP4) Beregningsværktøj: Her er udviklet et regneværktøj der kan skaffe økologer et overblik over mulige
gødningskilder og økonomien i at anvende dem. Den oprindelige plan om at tage udgangspunkt i et eksisterende regneværktøj blev droppet, da det ikke ville kunne håndtere flere næringsstoffer end kvælstof. Det
blev undervejs besluttet at inddrage en udførlig oversigt over alle de gødninger på markedet, som de økologiske planteavlere må bruge, herunder også info om gældende regler. Det var en tidskrævende opgave. I
november 2016 blev der gennemført en praktisk test af regneværktøjet med deltagelse af erfarne økologi-
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konsulenter og økologiske planteavlere. Værktøjet blev positivt modtaget og vi fik gode forslag til forbedringer. Værktøjet blev publiceret på LandbrugsInfo januar 2017 og efterfulgt af en opdateret version i februar.
For yderligere markedsføring af produktet blev der skrevet et par artikler om regneværktøjet.
AP5) Næringsstoffer på den lange bane: Der har været vedvarende fokus på de næringsstoffer, der reelt vil
mangle, for at økologisk landbrug fortsat kan udvikle sig. Og de potentielle mængder af forskellige restprodukter er opgjort og anvendt i projektets formidling. Der skal flere kilder i spil, herunder struvit. Her har vi bl.a.
givet et fagligt indspil til den omfattende redegørelse der er under behandling i EU kommissionen. Endvidere
er problemstillingen adresseret ved de fleste af de indlæg, som vi har afholdt. Som en del af denne indsats
er der skrevet en artikel om de gødninger som økologerne i dag ikke må anvende.
AP6) Landmandscases med markforsøg: Bortset fra markforsøg og indsatsen vedr. haveparkaffald har arbejdet i denne aktivitet været tæt knyttet til aktiviteten i AP3)Dialog med kommuner og virksomheder. Vi
havde kun markforsøg i 2015, da en sen bevilling betød at de måtte opgives i 2016. Alligevel gennemførte vi
de lovede markvandringer i begge år, med besøg hos landmænd der anvender recirkulerede produkter, en
affaldsstation der leverer haveparkaffald samt forsøgsmarker på Højbakkegaard der tester markeffekter af
restprodukter
Specifik indsats vedr. haveparkaffald. Formålet var at kvantificere og beskrive mulighederne for at økologer i
Danmark kan modtage have-parkaffald fra kommuner og affaldsselskaber (denne aktivitet erstatter markforsøgene jfr. ændringsansøgning). Projektet har været i kontakt med næsten alle af landets kommuner med
henblik på, at få et overblik over, hvordan de håndterer haveparkaffald. Yderligere har vi udtaget prøver fra
15 stakke med have-parkaffald rundt i landet for at analyserer for indholdsstoffer. Der er udarbejdet en omfattende artikel om emnet, som bl.a. indeholder opgørelse af mængder og analyserne på de testede stakke.
Herudover er der også produceret et praksis-orienteret fakta-ark der er uddelt til konsulenter og landmænd.
Projektets leverancer:
- Værktøj til optimering af bedriften
- Viden dokumenteret i form af notat, katalog, artikel el.lign.
- Præsentation(er) (fx artikelpræsentation, deltagelse i postersession eller konferenceoplæg)
Uddybning leverancer
-Brugervenligt gødningsværktøj
-10 artikler og 5 notater
-En større rapport om haveparkaffald samt tilhørende faktaark.
-Gennemførsel af to markvandringer/besøg
-En "hvidbog" med procedurer for godkendelser af gødninger til økologisk brug.
-Givet 8 indlæg på workshops og konferencer
Herudover har vi i projektet afholdt en længere række af møder med kommuner/landmænd og virksomheder.

Note 22. Studerende som økologiambassadører – Økologiske Food Fighters
Tilskudsmodtager: Landbrug & Fødevarer
Hovedformål: Afsætningsfremme
Projektets formål:
Formålet med projektet er, at motivere samt styrke faglighed og viden hos de studerende på de fødevarerelaterede uddannelser, så de kan inspirere deres studievenner, kommende arbejdspladser og alle de ildsjæle,
som ønsker at økologien skal vokse.
Projektet medvirker til at understøtte en proces, hvori økologien får et stadigt større fokus på fødevareuddannelserne.
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Projektets aktiviteter:
AP1: Rekruttering af studerende til Food Fighterprojektet i samarbejde med de relevante uddannelsesinstitutioner, herunder gennem grafisk materiale, deltagelse på Skills, sociale medier, oplæg på skoler og kontakt
til faglærere.
AP2: Food Fighterturen og økologiambassadører
Udvikling af Food Fighter-forløb, hvor årets deltagere blev opdelt i fire teams. Teamsene dystede mod hinanden i forskellige discipliner; Øko-battles, involvering på Facebook og caseløsning for en konkret virksomhed.
Forløbet indeholdte både teoretiske oplæg, besøg på bedrifter og formidling af den nye viden til klassekammerater gennem oplæg og sociale medier. Sidstnævnte klædte deltagerne på til at være økologiambassadører.
Projektets resultater:
- Udvikling af afsætningskanaler indenfor EU (inklusiv Danmark)
- Øget kendskab til primærproduktionens og forarbejdningsvirksomhedernes produktion og kontrollen heraf
blandt markedsaktører indenfor EU
- Opbygning af forbedret platform for afsætningsfremme
Uddybning resultater
Tretten unge gennemfører Food Fightert-forløbet
Der blev skabt kontakt mellem de tretten Økologiske Food Fighters og ti producenter/virksomheder, der arbejder proaktivt med økologi.
20 uddannelsesinstitutioner blev involveret i rekrutteringen til Økologiske Food Fighters.
Alle Økologiske Food Fighters har to gange holdt et oplæg til et arrangement, hvor de aktivt er trådt i rollen
som ambassadør for økologien.
De Økologiske Food Fightere har gennem forløbet delt deres oplevelser på Facebook og Instagram. Disse
opslag er blevet vist 51.000 gange på Facebook.

Note 23. Øko-battles på erhvervs- og landbrugsskoler
Tilskudsmodtager: Landbrug & Fødevarer
Hovedformål: Afsætningsfremme
Projektets formål:
Landbrug & Fødevarer ønsker at bidrage med øget kendskab og læring om økologi fra jord til bord gennem
formidlingseventsene, som er skræddersyet til unge studerende. På sigt skal aktiviteterne føre til øget afsætning af økologiske råvarer.
Projektets aktiviteter:
AP1 - Planlægning af Øko-battles samt udvikling af undervisningsmateriale til uddannelserne.
AP1 i projektet har understøttet planlægningen og udviklingen af tre Øko-battles på tre uddannelsesinstitutioner i Danmark. Herunder udvikling af materiale, som er udsendt til de deltagene skoler forud for Øko-battles.
AP2: Afholdelse og evaluering af Øko-battles
AP2 har understøttet afvikling og evaluering af tre Øko-battles med hhv. 53, 80 og 90 deltagere. Der har deltaget elever fra otte forskellige uddannelser til de tre øko-battles.
2/3 af alle deltagere til øko-battles svarede ved afslutningen ja til udsagnet: ”Jeg vil gerne arbejde med økologi, når jeg er færdiguddannet”.
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Projektets resultater:
- Udvikling af afsætningskanaler indenfor EU (inklusiv Danmark)
- Øget kendskab til primærproduktionens og forarbejdningsvirksomhedernes produktion og kontrollen heraf
blandt markedsaktører indenfor EU
- Opbygning af forbedret platform for afsætningsfremme
Uddybning resultater
Der er afholdt Øko-battles tre gange på i alt tre forskellige uddannelsesinstitutioner med i alt 223 deltagere
fra otte forskellige skoler.
Der er udviklet et uddannelsesmateriale om økologi til de studerende på erhvervs- og landbrugsskolerne
samt professionsuddannelserne.
80 % af deltagerne fik oplevelsen af, at have fået ny viden om økologi og økologisk råvareproduktion.
2/3 af alle deltagere til øko-battles svarede ved afslutningen ja til udsagnet: ”Jeg vil gerne arbejde med økologi, når jeg er færdiguddannet”.

Note 24. Økologi i gymnasiet – tværfagligt læremiddel
Tilskudsmodtager: Landbrug & Fødevarer
Hovedformål: Uddannelse
Projektets formål:
Projektet formål er at udvikle et tværfagligt undervisningsmateriale til gymnasieskolen om økologi, således at
fremtidens forbrugere på de gymnasiale uddannelser på et fagligt og nuanceret grundlag får lejlighed til at
arbejde med økologi ud fra et biologisk, naturgeografisk og samfundsfagligt perspektiv med henblik på, at de
på et oplyst grundlag kan tage selvstændigt stilling til fremtidens fødevareproduktion i Danmark og til deres
eget valg af fødevarer.
Projektets aktiviteter:
Teknisk framework: Der er udviklet en teknisk platform af web-site, som læremidlet formidles fra. Sites infrastruktur er fastlagt og teknisk programmering er i gang sat.
Grafisk identitet: Sitets og materialernes grafiske identitet er fastlagt og udformet.
Fagligt indhold: Der er lavet en disposition for hver af fagene: Biologi, Naturgeografi og Samfundsfag. Dispositionen læner sig op af de faglige læringsmål for de enkelte fag, således at materialet har størst mulig relevans for det eleverne skal lære i de enkelte fag. For hvert fag er udvalgt faglige temaer som beskrives i "vidensark". De faglige tekster suppleres med cases og øvelser - dilemmadrøftelser.
1. version af tekster til Vidensdelen i de tre fag er skrevet og korrektur/faglig korrektion er påbegyndt med
bistand fra faglige afdelinger i L&F og LANDBRUG & FØDEVARER, SEGES.
Opbygning biologi:
Viden
*Introduktion til økologi i biologien
*Introduktion til økologiens principper og værdier
*Regler og kontrol i økologisk produktion
*En levende og frugtbar jord
*Biodiversitet
*Næringsstoffer
*Kvælstof og kulstoffes kredsløb
*Økologisk husdyrhold - kvæg, svin, fjerkræ
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Cases biologi:
*Forskellige landmænd fortæller om økologisk produktion i praksis.
Øvelser/dilemmadrøftelser i biologi:
*Biodiversitet versus højere udbytter
*Økologi og dyrevelfærd
*Dyrevelfærd og miljøbelastning
*Ukrudtsbekæmpelse
Naturgeografi:
Viden
*Introduktion til naturgeografi
*Global fødevareforsyning - mad nok til alle
*Bæredygtighed i den økologiske tankegang
*Recirkulering af næringsstoffer
*Vandressourcer og økologisk landbrug
*Klimapåvirkning ved økologisk landbrug
Cases- naturgeografi:
*U-landsbonde om hvad økologiske produktionsmetoder bidrager til forøget økonomi og velstand
*Økologisk landmand, der aktivt arbejder med bæredygtighed
*Økologisk landmand om recirkulering og brug af biogas
Øvelser/dilemmadrøftelser - naturgeografi:
*Naturlighed og ressourceeffektivitet
*Ressourceeffektivitet og produktionsprincipper
*Bæredygtighed pr. kilo eller pr. hektar.
*Brug af konventionel husdyrgødning i det økologiske jordbrug
Samfundsfag:
Viden:
Hvem køber økologi og hvorfor?
Udviklingen i de økologisk marked - nationalt og internationalt
Forbrugernes krav til sundhed
Ejerformer og organisering af landbrug
Cases - samfundsfag
*De forskellige politiske partiers holdning til økologi
*Unge forbrugers bevæggrunde for at købe økologiske fødevarer
*Interview med unge i landbruget som har etableret alternative ejer- og driftsformer.
Øvelser - dilemmadrøftelser for samfundsfag
Lokale eller globale handelskredsløb
Naturlighed eller moderne teknologi
Råd eller vilje til økologi - sammenligning af to familiers økonomi
Projektets leverancer:
- Nyt koncept/ny strategi
- Viden dokumenteret i form af notat, katalog, artikel el.lign.
- Teknisk platform og grafisk identitet til nyt web-baseret undervisningssite
Uddybning leverancer
Konkrete leverancer:
*Teknisk framework til hjemmeside til formidling af læremidlet er udviklet.
*Grafisk identitet til hjemmesiden og de tilhørende materialer er udviklet.
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Der er lavet undervisningspakker til de relevante fag. En undervisningspakke består af vidensdel, cases og
øvelser/dilemmadrøftelser.
•Disposition for undervisningspakke til faget biologi – om økologisk produktion set i et biologisk perspektiv er
udarbejdet og 1. udkast til tekster er udformet.
•Disposition til undervisningspakke til faget naturgeografi om økologisk produktion set i et naturgeografisk
perspektiv er udarbejdet og 1. udkast til tekster er udformet.
Disposition til undervisningspakke til faget Samfundsfag – om økologisk produktion og forbrug set i et samfundsfagligt perspektiv er udarbejdet og 1. udkast til tekster er udformet.
Hver pakke indeholder 6- 7 temaark af 5- 10 sider med tilhørende cases og øvelser/dilemmaer.
Der har været afholdt redaktionsgruppemøde med biologi, naturgeografi og samfundsfagslærer ved Lyngby
Gymnasium. Formålet med mødet var at identificere gymnasieskolens behov for læremidlet - indhold - niveau - relevans mv.
Note 25. Økologisk inspirationsbørs for unge landmænd
Tilskudsmodtager: Landbrug & Fødevarer
Hovedformål: Uddannelse
Projektets formål:
Formålet med inspirationsbørsen er at præsentere unge kommende landmænd for økologiens potentialer,
nye former for samarbejder, nye forretningsideer og innovative tanker samt de muligheder, der kan være for
at arbejde med økologi uden selv at kunne investere mange millioner kroner.
Projektets aktiviteter:
Der blev afholdt en Økologisk Inspirationsbørs målrettet unge der startede på agrarøkonomuddannelsen i
2017. Inspirationsbørsen er målrettet unge, som måske kunne overveje at prøve kræfter med økologisk produktion – enten på traditionel vis som ansat på en økologisk-gård, som gårdejere eller i nye samarbejdskonstruktioner med etablerede landmænd
Projektets leverancer:
- Vejledning(er) om et givent emne
- Præsentation(er) (fx artikelpræsentation, deltagelse i postersession eller konferenceoplæg)
Uddybning leverancer
Mere end 100 agrarøkonomstuderende deltog på Inspirationsbørsen på Dalum Landbrugsskole og fik:
- ny viden om muligheder og perspektiver i økologisk produktion
- kendskab til nye måder at samarbejde på – og nye forretningsmodeller i den økologiske produktion inspiration til at gå ind i økologisk produktion
- netværk og relations opbygning mellem unge nyuddannede og økologiske landmænd.
- Inspirationsbørsen fungerede desuden som optakt til Økologisk Landsforenings projekt ”I gang for en
million”.

Note 26. Økologisk kanin i landbruget og til forbrugeren
Tilskudsmodtager: Landbrug & Fødevarer
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål:
Formålet med projektet er at fremme den økologiske kaninproduktion i Danmark. Projektet skal indsamle
yderligere produktionserfaringer til en rentabel kaninproduktion og dermed bidrage til at udvikle produktionen
på bedrifterne og motivere til yderligere opstart af økologisk kaninproduktion. Samtidig skal det bidrage til at
skabe afsætningsmuligheder af kødet på baggrund af de opnåede erfaringer fra pilotprojektet.
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Projektets aktiviteter:
Arbejdspakke 1: ”Erfaringsopsamling, -opbygning og –udveksling”
Erfa-grupper – Der er etableret erfagrupper i Jylland og en gruppe for øerne for producenter med økologiske
kaniner og med faglig konsulentbistand fra dyrlægerne Jørgen Larsen og Susanne Kabell. Udover introduktionsmøder er der afholdt to møder i hver gruppe samt et fællesmøde.
Studietur – Der blev afholdt en studietur til Frankrig, der gav indsigt i deres erfaringer fra langvarig produktion af udekaniner og indsigt i franske staldsystemer, fodringsstrategier og sygdomsforebyggelse, der direkte
kan anvendes hos de danske producenter.
Arbejdspakke 2: Afsætning og produktudvikling
Afsætning. Der er i projektet arbejdet med forskellige afsætningsmuligheder gennem grossister og lokal afsætning. Flere grossistaktører er i dialog med kaninavlere om eventuel afsætning.
Produktudvikling. Der er udarbejdet forskellige opskrifter og film om håndtering af kaninkød. Materialet findes
på voresmad.dk. Se bla.:
https://voresmad.dk/Opskrifter/confiteret-kanin-med-graeskar-bygotto
https://voresmad.dk/kokkeskole/partering-af-kanin
https://voresmad.dk/raavarer/hvor-kommer-maden-fra/produktion-af-kaniner
Arbejdspakke 3: Formidling
Der er udarbejdet faktaark, film mm. om etablering af økologisk slagtekaninproduktion på baggrund af pilotprojektet, studieturen og erfaringerne fra erfa-grupperne. Materialet er frit tilgængeligt på:
https://www.Landbrug & Fødevarer, SEGES.dk/da-dk/fagomraader/oekologi/cases/oeko-kaniner-i-landbruget
Kanin for begyndere og andre madglade
På voresmad.dk gives der basisinformation om økologisk kaninkød og produktionen af dyrene. Der findes
opskrifter og film om håndtering af kaniner i køkkenet.
En studiegruppe fra Aalborg Universitet har skrevet projekt om ”Den multiple kanin” med baggrund i indsatserne fra nærværende FØL projekt, med det formål at undersøge forbrugernes holdning til kaninkød. Projektet indeholdt bla. servering af økologisk kaninkød på Nørrebro, med efterfølgende spørgeundersøgelse.
Landbrugets kaniner i medierne
Kaninprojektet har løbende over året været eksponeret i medierne, bla. som tema i Radio 24/7, tema i P4,
indslag i DR Tv-avisen, artikler i en lang række aviser og magasiner.
Som afslutning på projektet blev der afholdt en event med introduktion til den økologiske kaninproduktion og
kaninkødet for en række madskribenter på Restaurant Bastards i København. Det har resulteret i en yderligere række artikler om økologisk kanin. Se bla.:
http://www.fodevarefokus.dk/saet-stampe-tilbage-paa-menukortet/
Projektets leverancer:
- Vejledning(er) om et givent emne
- Værktøj til optimering af bedriften
- Nyt produkt
Uddybning leverancer
Vejledninger om produktion af økologisk kanin i Danmark.
Erfa-grupper for producenterne.
Opskrifter og information om kaninproduktion til forbrugerne.
Presseomtale i nationale medier om økologiske kaniner i det danske landbrug.
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Note 27. Økologisk mælk med mere dyrevelfærd
Tilskudsmodtager: Aarhus Universitet
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål:
Formålet med projektet er at udvikle velfærdsvurderingsredskaber, som kan dokumentere dyrevelfærden
sommer og vinter og som kan vise om de forbedringer i dyrevelfærden, som forventes ved velfærdsforbedrende initiativer faktisk sker. Der fokuseres på nye indikatorer for dyrevelfærd som karakteriserer en troværdig økologisk mælkeproduktion. Der udvikles, med afsæt i økologiske andelshavere fra Them Mejeri, redskaber til vurdering og dokumentation af dyrevelfærden i bedriften både sommer og vinter.
Projektets aktiviteter:
Fase 1: Der er lavet en velfærdsvurdering på malkekøerne efter en protokol med anerkendte dyrebaserede
velfærdsindikatorer (huld, hårlag, renhed, rejse-sig adfærd, menneskedyr forhold, halthed, hasetrykninger,
gødningskonsistens, dødelighed, holdbarhed og celletal). Velfærdsvurderingen er gennemført ved et besøg
vinter og et besøg sommer (umiddelbart efter indbinding) i 2017 i hver af fire økologiske besætninger. Resultater for vinterperioden er udleveret til de fire landmænd primo maj 2017. Efter sommerbesøget er der lavet
en samlet rapport hvor de fire landmænd dels kan se resultater i forhold til de andre landmænd dels kan se
en eventuel forskel mellem vinter- og sommerperiode. Der er endvidere udviklet en protokol for køer og
kalve som beskriver dyrevelfærd med fokus på naturlighed. Protokollen har været afprøvet i hver af de fire
besætninger ved yderligere et sommerbesøg hvor køerne var på græs. Resultaterne er samlet i en rapport
for hver af de fire landmænd.
Fase 2: Der blev gennemført kvalitative interview med de fire landmand amt en femte landmand under omlægning om deres tanker for udvikling af dyrevelfærden i økologisk mælkeproduktion både sommer og vinter,
samt hvordan de gerne vil dokumentere deres dyrevelfærd i forhold til omverdenen. Resultaterne fra fase 1
samt fra interviewene blev fremlagt ved en workshop der blev afholdt 13 oktober 2017. Ved workshoppen
blev der identificeret tre områder hvor de økologiske mælkeproducenter vil kunne fremme dyrevelfærd med
fokus på naturlighed og samtidig have forventninger om at tiltagene kunne profilere økologiske produkter fra
Them Mejeri og ville kunne indbringe en højere afregningspris for mælken. De tre områder er: Det gode kalveliv, Det gode indeliv og Det gode udeliv, For hvert af de tre områder er der identificeret en række tiltag som
kan implementeres i alle besætninger der leverer økologisk mælk til Them Mejeri.
Projektets leverancer:
- Nyt koncept/ny strategi
- Viden dokumenteret i form af notat, katalog, artikel el.lign.
Uddybning leverancer
Projektet har opnået tre hovedresultater:
• Der er udviklet en dyrebaseret velfærdsvurdering som kan bruges til at dokumenter dyrevelfærden både
sommer og vinter.
• Der er udviklet en protokol for vurdering af dyrevelfærd med fokus på naturlighed. Protokollen kan bruges til
at dokumentere dyrevelfærden ved implementering af tiltag der kan anprises som økologisk mælk med mere
dyrevelfærd
• Der er identificeret tre hovedområder hvor der er en række tiltag som vil kunne implementeres i mange
økologiske malkekvægsbesætninger og som vil kunne give anledning til en differentieret af økologisk mælk.
Erfaringer fra anprisning af ekstraordinær god dyrevelfærd i økologisk mælk i COOP viser at en sådan segmentering er mulig. Resultaterne giver grundlag for en nuanceret beregning af økonomien ved implementering af tiltagene i forskellige økologiske malkekvægsbesætninger og under forskellige forudsætninger
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Note 24. G × E mellem økologiske og konventionelle systemer
Tilskudsmodtager: Aarhus Universitet
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål:
Projektets overordnede formål er at forbedre økonomien for økologiske- og konventionelle mælkeproducenter, der anvender et afgræsningsbaseret system. For at nå dette undersøger vi 1) om der findes genotype ×
miljø (G × E) vekselvirkninger mellem økologiske og konventionelle produktionssystemer for økonomisk vigtige egenskaber, der er relateret til sygdom, frugtbarhed, ydelse samt sundhedsfremmende fedtsyrer i mælk
og 2) effekten af at tage højde for G × E vekselvirkninger i avlsværdivurderingen og avlsplanlægningen i forhold til avlsfremgang og indavlsstigning.
Projektets aktiviteter:
I arbejdspakke 1: "Estimering af G*E vekselvirkninger" blev opdelingen af besætninger baseret på fodringsoplysninger fra kvægdatabasen færdiggjort i sommeren 2017, og nogle af resultaterne blev vist på Økologikongressen, november 2017. Resultaterne viser som forventet, at den græsbaserede fodring er langt mest
udbredt i økologiske besætninger. På basis af disse oplysninger har Aoxing i samarbejde med projektgruppen besluttet at grupperingen af økologiske besætninger med anvendels af høj græsandel kommer til at bestå af alle økologiske besætninger med valide foderoplysninger, hvilket vil sige 130 besætninger, som alle
har en græsandel på over 38%. I gruppen af konventionelle besætninger indgår 204 besætninger, som alle
har under 20% græsandele i fodersammensætningen. I løbet af efteråret er analyserne for G*E for frugtbarhed blevet færdiggjort. Disse viser, at der findes signifikante G*E vekselvirkninger for de fleste frugtbarhedsegenskaber for kvier,m medens dette kun er tilfældet for en af frugtbarhedsegenskaberne for køer. Disse
resultater er sammenskrevet til et paper og præsenteres ved ICAR-Interbull mødet i Auckland, Februar 2018.
Der arbejdes aktuelt med estimering af G*E på ydelsesdata. Desuden er vi aktuelt i gang med at udarbejde
en rapport om de data der ligger til grund for den inddeling, som er foretaget. I denne rapport findes en del
interessante forskelle imellem økologisk og konventionel fodring
I arbejdspakke 2 er simuleringsværktøjet ADAM tilrettet, således at der kan foretages avlsplanssimuleringer
under hensyntagen til G*E. Desuden er de første simuleringer udført.
Projektets leverancer:
- Viden dokumenteret i form af notat, katalog, artikel el.lign.
- Udgivelse af én eller flere artikler i videnskabeligt tidsskrift
Uddybning leverancer
Opdelingen af besætninger er foretaget, og en rapport er under udarbejdelse. De vigtigste resultater derfra
blev præsenteret ved økologikongressen. Estimater for genotype*miljø vekselvirkninger for frugtbarhedsegenskaber er beregnet og præsenret i et paper til ICAR/Interbull mødet, februar 2018. Simuleringsprogrammet ADAM er tilrettet, således at der kan foretages beregninger af den mulige effekt af at oprette økologiske
avlslinjer.

Note 29. Brug af lokalbedøvelse ved kastration af grise i faremark
Tilskudsmodtager: Udviklingscenter for Husdyr på Friland
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål:
Afprøve brug af lokalbedøvelse i faremarken med henblik på at indsamle erfaringer omkring brug i praksis
samt at afdække det velfærdsmæssige aspekt ved metoden. Det forventes at lokalbedøvelse vil medføre en
total ændring af den praktiske udførelse af kastrationsindgrebet samt en indarbejdning af nye arbejdsrutiner.
Derfor arbejdes der også med de nødvendige tilpasninger til disse ændringer.
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Projektets aktiviteter:
Arbejdspakke 1: Tilpasning af vogn/kasse samt introduktion af rutiner til håndtering af lokalbedøvelse
Der er gennemført afprøvninger med brug af lokalbedøvelse i to besætninger. Afprøvningerne blev gennemført i samarbejde med besætningsdyrlægen der stod for indgivelse af lokalbedøvelsen. Afprøvningerne
havde fokus på den praktiske håndtering i faremarken samt tidsforbruget for den nye rutine.
Arbejdspakke 2: Velfærdsvurdering af lokalbedøvelse ved kastration
Der er udarbejdet en protokol for velfærdsvurdering og foretaget registreringer af pattegrises reaktion i forbindelse med kastration med og uden brug af lokalbedøvelse. Registreringerne er foretaget under afprøvningerne omtalt i arbejdspakke 1. Registreringerne vedr. dyrevelfærd blev gennemført i to besætninger.
Arbejdspakke 3: Anbefaling og rammevilkår for lokalbedøvelse
På baggrund af en dispensation fra Fødevarestyrelsen er deri, ekstraordinært og udover de oprindeligt planlagte aktiviteter i projektet, afholdt tre kurser i lokalbedøvelse. På kurserne deltog besætningsejere og medarbejdere fra i alt 10 besætninger. Efter de tre kurser blev der sammenlagt indsamlet erfaringer omkring den
praktiske håndtering af lokalbedøvelse i 10 besætninger.
Der er udarbejdet en vejledning/manual til producenter omkring den praktiske håndtering af lokalbedøvelse i
faremarken.
Der er udarbejdet et notat omkring det velfærdsmæssige aspekt ved brug af lokalbedøvelse.
Der har været dialog og afholdt møder med Landbrug & Fødevarer, SEGES vedr. implementering af lokalbedøvelse.
Projektets leverancer:
- Vejledning(er) om et givent emne
- Viden dokumenteret i form af notat, katalog, artikel el.lign.
- Gennemførsel af farmtests/demonstrationer/ markforsøg/staldforsøg o.l.
Uddybning leverancer
Afprøvninger af lokalbedøvelse i økologiske besætninger, med indgivelse af lokalbedøvelse udført af dyrlæge og af uddannet besætningsejer/medarbejder.
Vejledning/manual med beskrivelse af bl.a. injektionsteknik ved brug af lokalbedøvelse samt beskrivelse af
arbejdsrutiner ved brug af lokalbedøvelse i faremarken.
Notat omkring det velfærdsmæssige aspekt ved brug af lokalbedøvelse ved kastration sammenlignet med
kastration uden brug af bedøvelse.

Note 30. Udstyr til fravænningsgrise – Vintersæsonen
Tilskudsmodtager: Udviklingscenter for Husdyr på Friland
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål:
Test af nyudviklet udstyr til fravænningsgrise holdt på friland. Fravænningshytter og foderstation funktionalitet-testes i vinterhalvåret, hvor det er mest problematiske at have fravænningsgrise på marken. Udstyret videreudvikles på baggrund af erfaringer i projektperioden.
Projektets aktiviteter:
Kort status for aktiviteter
1. generations hytter har været i afprøvning fra dec. 2016 og frem til nu. Der er udviklet to 2. generations hytter hvor antallet af ventilationsåbninger og hytternes grundareal er justeret. Indgang til hytten er ændret for at
skabe et mere trækfrit og halmbesparende system. 2. generationshytterne er produceret i to versioner hvor
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ventilationsåbninger og indgang er udformet forskelligt for, at kunne identificere hvilken kombination der fungere mest optimalt. Disse to hytter (version 3 og 4) er sat i afprøvning i maj 2017. Der indsamles data i besætningen.
Foderstationens udformning er ikke ændret, da den fuldt ud lever op til økologiske svineproducenters behov.
PC Maskiner har bygget og solgt flere forskellige modeller af foderstationen, blandt andet tilpasset fodring i
faremarken.
Arbejdspakke 1: Afprøvning (september 2017 – april 2018)
- Udarbejdelse af registreringsskemaer og logbog tilpasset vinter observationer –Gennemført
- Evaluering af hyttens vinter funktion som grundlag for konstruktion af version 2 hytterne –Gennemført
- Registrering af fravænningsgrises vægt ved fravænning og igen ved afgang fra folden
- Der indsamles data fra temperaturloggere opsat i hytten (måling af relativ luftfugtighed og temperatur)
- Indsamling af billede materiale fra vildtkamera
- Alt foder vejes og registreres ved påfyldning af foderstation
- Rodeadfærd og grisenes tilstand / sundhed registreres løbende (2 gange pr hold)
- Opgørelse af resultater
Arbejdspakke 2: Fremstilling af udstyr (april 2017 – august 2018)
- Frem- og opstilling af revideret version 2 hytte –Gennemført
- Montering af temperaturloggere –Gennemført
- Installation af nye automatiserede ventilationslemme i 2. generations fravænningshytte
Arbejdspakke 3: Styring og formidling (september 2017 – december 2018)
- Planlægning og afholdelse af koordinerings- og projektmøder
- Økonomiansvar og projektstyring
- Formidling af projektets resultater
- Effektvurdering og statusrapport
Milepæle for 2017
1.1: Registreringsskemaer og registreringsprotokol udarbejdet (januar) –Gennemført
1.2: Evaluering af hyttens vinter funktion som grundlag for version 2 hytte afsluttet (februar)
–Gennemført
2.1: Version 2 hytte er fremstillet, leveret og opsat (april) –Gennemført

Note 31. POPkorn (Udvikling af populationer af korn)
Tilskudsmodtager: Agrologica
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål:
Formålet er at udvikle populationer af flere kornarter, som kan markedsføres/distribueres som alternativ til de
genetisk ensartede sorter, som i dag udgør såsæden til økologiske landmænd.
Projektets aktiviteter:
For at opnå bedre kvalitet, sygdomsresistens og udbytte, har projektet skiftet strategi fra naturlig selektion i
krydsningspopulationer til at sammensætte blandinger ud fra et stort antal forædlerlinjer med positive kvalitets og dyrkningsegenskaber. Størstedelen af arbejdet er derfor gået med at vurdere og udvælge de forædlerlinjer, som skal med i multilinie-blandingerne.
Tidligere blev kornet fra projektet sendt ud af huset til analyse for bl.a. bagekvalitet, men i sommeren 2017
har projektet etableret eget laboratorie og ansat personale til at betjene det. Laboratoriet er nu fuldt funktionsdygtigt og arbejder på at indhente det efterslæb, som er tidligere blev opbygget.
I 2017 er der gennemført sortsforsøg med gentagelser med vurdering af kvalitet, vækstparametre, sygdomme og udbytte. forsøgene omfatter:
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12 forædlerlinjer og populationer af vinterhvede med hvide kerner
114 forædlerlinjer og populationer af almindelig vinterhvede
35 forædlerlinjer og populationer af vinterhvede med purpurfarvede kerner
101 forædlerlinjer og populationer af vårhvede
44 forædlerlinjer og populationer af vårhvede med purpurfarvede kerner
12 forædlerlinjer og populationer af vårhavre
54 forædlerlinjer af durum-hvede (heraf kun 7 med gentagelser)
På Mørdrupgård er der dyrket og opformeret sorter uden gentagelser. De er vurderet for dyrkningsegenskaber. Kun de bedste er høstet.
Vinterhvede: 85 linjer dyrket og 22 er udvalgt og høstet. Der er mellem 30 og 150 kg udsæt af hver af disse.
Vårhvede: 80 linjer er høstet. Af disse er der høstet større mængder i 29 af dem og 6 af dem er der nu over
100 kg såsæd af hver.
Herudover er 4500 forædlerlinjer af vinterhvede og 112 linjer af vårhvede dyrket med smitte af stinkbrand
med henblik på at udvide den genetiske bredde og udvælge nye linjer med resistens imod stinkbrand, lejesæd og bladsygdomme.
I efteråret 2017 er en population af vinterhvede anmeldt til officiel økologisk sortsafprøvning hos Tystoftefonden. Denne population er således udsået i 3 veletablerede forsøg rundt omkring i landet. Det er forventningen, at populationen efter 2 år afprøvning bliver godkendt i 2019. På grund af den ekstraordinære regn i efteråret 2017 måtte vi opgive såningen af en mark med opformeringen populationen, hvilket vil forsinke muligheden for kommercielt salg af populationen.
En population af dækket vinterhavre er sået med henblik på opformering på 1ha.
En population af vårbyg er dyrket på 1ha, men er ikke officielt godkendt.
Projektets leverancer:
- Nyt produkt
- Nyt koncept/ny strategi
- Gennemførsel af farmtests/demonstrationer/ markforsøg/staldforsøg o.l.
Uddybning leverancer
Anmeldelse af en population til Tystoftefonden vil bringe et nyt produkt på markedet.
Der er gennemført massevis af produkttest i form af sortsforsøg
Dyrkning af populationer er i sig selv et nyt koncept for kornavl, og udviklingen af multilinje-blandinger er
yderligere en raffinering af denne strategi.
Alle test er lavet er udført på økologiske landbrug.

Note 32. Robuste sorter af æbler og pærer til økologisk dyrkning
Tilskudsmodtager: GartneriRådgivningen
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål:
1. Afprøve potentielle nye sorter af æble og pære på forsøgsbasis.
2. Indsamle og formidle viden og erfaringer fra sortstestplantninger hos avlere.
Projektets aktiviteter:
Arbejdspakke 1. Nye sorter
Projekt ”Robuste sorter af æbler og pærer til økologisk produktion” ønsker at høste flere erfaringer fra plantninger etableret i projektet ’Nye økologiske løsninger til sikring af fremtidig vækst (’Fruitgrowth’ under Organic RDD 1). Her blev 27 nye æblesorter indsamlet hos forædlere fra hele verden. Sorterne blev valgt ud fra
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kriterier om egnethed til dyrkning i det skandinaviske klima og forventet robusthed mod sygdomme og skadedyr. Træer eller podekviste blev hjemtaget og podet på grundstamme M9 og plantet ud i det økologiske
værkstedsareal for frugt og bær ved Institut for Fødevarer, Aarhus Universitet, Årslev. Der er plantet 20 træer
af hver sort i 3-4 randomiserede parceller med 5 træer i hver parcel. Projektet, er nu afsluttet, men for størstedelens vedkommende foreligger kun et års høst og kvalitetsdata, hvilket ikke er nok til at foretage en troværdig bedømmelse af sorterne. Dog har det på baggrund af de indledende undersøgelser været muligt at
udvælge de 10 mest lovende sorter og det er disse 10 sorter, som dette projekt arbejder videre med. Træerne er i god bæring fra 2015, og dette projekt kan nyde godt af det indledende arbejde og investeringer.
Sorterne vil blive sprøjtet med økologisk tilladte svampemidler mod skurv i den primære infektionsperiode og
mod skadedyr, hvis der opstår akutte problemer. Det vælges at sprøjte hele forsøgsmarken, idet hvis mindre
arealer skulle holdes usprøjtet ville der opstå en permanent smittekilde, som ville betyde, at de resterende
træer vil skulle sprøjtes yderligere for at opretholde et tilfredsstillende udbytte og frugtkvalitet. For at vurdere
sorternes potentiale er det vigtigt at sorternes frugtudvikling ikke hæmmes af sygdomme og skadedyr, idet
skadevoldere påvirker æblernes potentielle udbytte, størrelse, samt ydre og indre kvalitet. Den planlagte
sprøjtestrategi vil ikke totalt bekæmpe sygdomme og skadedyr, derfor vil enkelt sorternes følsomhed overfor
skadevolderne stadig kunne undersøges. De nye sorter sammenlignes med to kendte målesorter; Santana
og Topaz, som allerede er en del af forsøgsplantningen.
Informationsindsamling
Træernes vækstkraft måles som stammediameter, træformen beskrives, dato for begyndende og fuld
blomst, samt høstdato noters årligt. Træernes robusthed overfor sygdomme og skadedyr vurderes i august.
Træerne høstes trævis og frugternes udbytte, størrelse og farve registreres og 100 frugter pr sort undersøges for forekomst af insekt- og svampeskader. Optimale salgs- og konsumperiode undersøges ved at en repræsentativ prøve af hver sort sættes på alm. kølelager og der udtages prøver 1-3 gange. Efter udtagning
sættes prøverne 7 dage ved stuetemperatur (hyldeliv). Dette simulerer den kvalitet, som forbrugeren oplever
ved køb af frugten. Ved udtagning fra lager og efter hyldeliv vurderes frugterne for smag og udseende og
frugtfastheden måles. På denne måde vurderes sortens optimale anvendelses tidspunkt og kvalitet. Dette
skal ske over flere år, idet årlige klimatiske svingninger giver udbytte- og kvalitets forskelle.
Disse informationssamlinger foregik i 2016 og 2017. Dernæst evalueres resultaterne og aktiviteten for 2018
besluttes.
Arbejdspakke 2. Evaluering af testplantninger hos avlere.
Mange økologiske avlere har udplantet et mindre antal træer af særlig interessante sorter af æbler og pærer
for at se om de trives lokalt.
Der findes økologiske æble- og pæreavlere over hele landet lige fra Asaa nord for Limfjorden til Skærbæk i
vest-Sønderjylland, Lolland Falster og ørerne.
I projektet opsøger vi avlere over hele landet og får derved et overblik over hvilke sorter, som trives i de forskellige landsdele, på klimatiske lokaliteter og jordtyper og under forskellige økologiske produktionsmetoder.
Der indgår også helt usprøjtede plantager i undersøgelsen.
Den viden, som disse værdifulde lokale afprøvninger har frembragt vil blive formidlet til alle økologiske avlere. Indsamlingen skal ske over 2-3 år, idet årlige klimatiske svingninger giver store udbytte- og kvalitets forskelle.
Informations indsamling. Birgitte Pedersen er kvalitets konsulent på GASA NORD GRØNT I/S og får den vej
kontakt til de avlere, som leverer frugt til fælleslager. Her indsamles informationer om de specielle økologiske
sorter, som indleveres til fælles lageret deres udbytter, kvaliteter og salgspotentiale. Desuden formidles viden fra disse avlere og deres sorter til projektet.
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I projektet deltager konsulenterne Maren Korsgaard og Hanne Lindhard. De er baseret på hhv. Sjælland og
Fyn. Maren Korsgaard indsamler informationer fra Sjælland og Hanne Lindhard fra den vestlige del af landet.
Maren Korsgaard har speciale i de gamle sorter og indsamler viden blandt andet om gamle sorter. Hanne
Lindhard har kontakt til mange avlere i Jylland, på Fyn og på Lolland /Falster i gennem erfagrupper
De økologiske æble- og pæreproducenter opsøges i juli og august inden høst. De enkelte sorter vurderes for
vækstkraft, træform, robusthed overfor aktuelle sygdomme og skadedyr, udbytte, frugtstørrelse. Avleren interviewes om erfaringer og meninger om sorten.
Disse informationssamlinger foregår i 2016 og 2017. Dernæst evalueres resultaterne og aktiviteten for 2018
besluttes.
Projektets leverancer:
- Viden dokumenteret i form af notat, katalog, artikel el.lign.
- Gennemførsel af farmtests/demonstrationer/ markforsøg/staldforsøg o.l.
Uddybning leverancer
På gartnerirådgivningens hjemmeside er en oversigt over projektets konkrete leverancer.
http://www.gartneriraadgivningen.dk/2926-robuste-sorter-frugt-oeko-20161

Note 33. Nye muligheder – Mere økologisk honning
Tilskudsmodtager: Danmarks Biavlerforening
Hovedformål: Rådgivning
Projektets formål:
Med afsæt i nye regler har projektet til formål, at samle og formidle viden til fremme af økologisk biavl til biavlere, landmænd og forbrugere. Derigennem sikres at flest mulige biavlere bliver inspireret til økologisk biavl,
og eventuelle udfordringer forebygges. Overfor økologiske landbrug, forbedres mulighederne for honningproduktion og over for forbrugere, oplyses om hvordan de økologiske principper sikres, i produktion af økologisk
honning.
Projektets aktiviteter:
Arbejdspakke ”Biavler år 2”
1) Faktaark om etablering af økologisk biavl
Der er udarbejdet faktaark til biavlere, om hvordan økologisk biavl kan etableres. Faktaarket er løbende uddelt til interesserede biavlere ved forskellige arrangementer.
2) Opdateret temahæfte om økologisk biavl
Der er udgivet et temahæfte om økologisk biavl som var vedlagt decembers nummer af Tidsskrift for Biavl til
alle medlemmer af Danmarks Biavlerforening, ligesom der er produceret et ekstra oplag til uddeling.
3) Opfølgning på observationsbigårde
De to observationsbigårde i hhv. Vestdanmark og Østdanmark er videreført. Målinger fra stadevægte er løbende tilgængelige på internettet. Der er lavet analyser af honning for værdifulde trækkilder. Desværre var
det ikke muligt for disse at omlægge til økologi, til trods for at de ligger i områder med mange økologiske arealer.
4) Bigårdsbesøg i observationsbigårde
I forbindelse med gennemførelse af markvandringer blev der også gennemført besøg i bigårde på økologiske bedrifter, hvor biavlerne fortalte om deres erfaringer med biernes træk i de pågældende områder.
5) Fortsættelse af erfagrupper
Erfagruppe bestående af biavlere, der påtænker og påbegynder omlægning til økologisk biavl har kørt gennem hele projektperioden. Erfagruppen tæller i alt XX biavlere.
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Arbejdspakke ”Landbrug år 2”
1) Artikler. Der er offentliggjort to artikler i landbrugsmedier med information om økologisk biavl og hvilke muligheder det giver for biavlere og landmænd.
2) Markvandringer. Der er gennemført to markvandringer hvor landmænd og biavlere har fortalt om deres
samarbejde til gensidig fordel. På markvandringerne blev der bl.a. talt meget om fødegrundlag.
3) Online seminar. Det er gennemført et online seminar om økologisk biavl i Sverige, som har en mere etableret økologisk biavl.
4) Fælles udstilling på økologikongres 2017. På økologikongressen blev der opstillet en stand om økologisk
biavl med information om mulighederne for økologisk biavl i Danmark.
Arbejdspakke ”Forbruger år 2”. 1) Udgivelse af folder om økologisk honning. Der er fremstillet en folder om
hvordan den økologiske biavl sikrer de økologiske principper. Folderen kan bruges af økologiske biavlere
som information til deres kunder
2) Artikler til forbrugermagasiner om økologisk honning. Der er udarbejdet artikel, som udleveres til interesserede journalister om produktion af økologisk honning. En del af teksten findes ligeledes på forbrugerhjemmesiden www.vi-elsker-honning.dk
3) Bigårdsvandring for fødevarejournalister. Der var i løbet af sommeren dialog med en lang række fødevarejournalister, hvor blandt andet Danmarks Biavlerforenings formand fortalte om økologisk honning. Dette
medførte adskillige artikler om dansk økologisk biavl.
Arbejdspakke ”Vidensopsamling år 2”
1) Løbende koordinationsmøder. Der er løbende afholdt koordinationsmøder mellem Danmarks Biavlerforening, VKST og Landbrug og Fødevarer.
2) Afvikling af workshop til opsamling og evaluering af foreløbige erfaringer
Der er afviklet to workshops med udveksling af erfaringer og information til nye interesserede biavlere, som
overvejer at omlægge til økologi. Ved workshopsene var der også oplæg fra Landbrugsstyrelsen og grosisten Jakobsens Honning. Der deltog i alt XX biavlere i disse workshops.
Projektets leverancer:
- Vejledning(er) om et givent emne
- Viden dokumenteret i form af notat, katalog, artikel el.lign.
- Præsentation(er) (fx artikelpræsentation, deltagelse i postersession eller konferenceoplæg)
Uddybning leverancer
Der er udarbejdet faktaark om etablering af økologisk biavl til biavlere. Et opdateret temahæfte om økologisk
biavl er udsendt som tillæg til Tidsskrift for Biavl. Målinger fra stadevægte i observationsbigårde er løbende
gjort tilgængelige på internettet. Der er publiceret to artikler i landbrugsmedier med inspiration til økologiske
drifts- og naturtiltag, samt incitamenter, som øger interessen hos økologiske landmænd. Der er udarbejdet
folder om økologisk honning til forbrugere, som øger forbrugerens viden om økologi. Der er udarbejdet artikel, som udleveres til interesserede journalister om produktion af økologisk honning. En del af teksten findes
ligeledes på forbrugerhjemmesiden www.vi-elsker-honning.dk
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Note 34. Kan vi få kortlagt rodukrudtet via foto og digital-billedbehandling
Tilskudsmodtager: Økologisk Rådgivning
Hovedformål: Rådgivning
Projektets formål:
At afprøve tilgængelig amatørdroneteknologi (phantom 4) i kombination med billedbehandling som et værktøj til at kortlægge rodukrudt (agertidsler) i økologiske kornmarker på Sjælland. Og vurdere om metoden kan
erstatte fysiske registreringer.
Projektets aktiviteter:
- Der er udvalgt 10 økologiske hvor der er forekomst af rodukrudt, primært tidsler.
- Der er gennemført mindst én droneflyvning på alle marker.
- Der er gennemført registrering af tidsler fra landjorden ved konsulent på alle marker.
- Billedmateriale fra droneflyvningerne er behandlet med digital billedværktøj på København Universitet.
- Vigtigheden ved registrering af rodukrudt i økologiske marker samt resultater er beskrevet ved artikler.
- Projektet, resultater og udfordringer er præsenteret på store Markdag på Stenalt gods.
Projektets leverancer:
- Viden dokumenteret i form af notat, katalog, artikel el.lign.
- Præsentation(er) (fx artikelpræsentation, deltagelse i postersession eller konferenceoplæg)
- Gennemførsel af farmtests/demonstrationer/ markforsøg/staldforsøg o.l.
Uddybning leverancer
Ved projektet er det afprøvet, hvordan droneoptagelse og billedbehandling kan bruges til tidselkortlægningning. Fordele og udfordringer er belyst overfor økologiske landmænd og økokonsulenter.

70

Fonden for økologisk landbrug – Regnskab 2017 - Noter til supplerende oplysninger
2. Puljen for Økologisk Eksportfremme
Note 1. BioFach 2017 - Markant fælles økologieksponering på verdens største økologimesse
Tilskudsmodtager: Økologisk Landsforening
Hovedformål: Afsætningsfremme
Projektets formål
Formålet med projektet er at øge eksporten af økologiske fødevarer til nære og nye eksportmarkeder gennem etablering af en fællesstand for økologiske virksomheder på verdens største, økologiske fødevaremesse BioFach med cirka 50.000 besøgende.
Projektets aktiviteter
Den primære aktivitet i projektet var en fælles eksponering via en økologisk fællesstand på BioFach i Nürnberg i samarbejde med netværket Bio aus Dänemark. For at sikre den bedst mulige gennemførelse indeholdt projektet følgende delaktiviteter:
• Forberedelse og planlægning af den økologiske fællesstand - herunder invitation af virksomheder, planlægning af standdesign og -areal, udvikling af markedsføringsmaterialer og grafik generelt, koordinering
af udstyr og indretning, tilmelding af hver enkel virksomhed til messen ved udfyldelse af diverse dokumenter, forberedelse af ministerbesøg på fællesstanden mv.
• Dialog med og invitationer til beslutningstagere hos kæder og grossister på eksportmarkeder.
• Sparring med udstillerne om deres forventninger til messedeltagelsen for at sikre, at virksomhederne forberedte sig ordentligt samt opstillede nogle mål for messedeltagelsen.
• Etablering af fællesstand i samarbejde med standopbygger og standopbygning på messen i 3 dage inden messestart.
• Gennemførelse og værtskab på standen under de fire messedage samt en dag med nedpakning af fællesstanden. Værtskabet bestod bl.a. af at bistå virksomhederne med praktiske opgaver, sproglig support,
arrangement af udstiller-netværksaften samt at bidrage til at skabe kontakt mellem udstillerne og de internationale aktører under messen.
• Presseindsats og markedsføring på sociale medier både før, under og efter messen.
• Opfølgning og opsummering af messeaktiviteterne, som blev brugt i det videre arbejde i at styrke markedsføringen og eksporten af økologiske fødevarer.
Projektets opnåede leverancer
Der er i projektperioden gennemført følgende leverancer:
• 54 udstillende virksomheder deltog på den danske fællesstand på BioFach 2017
• Der blev udsendt 1300+ invitationer og foretaget opfølgning på disse invitationer over for beslutningstagere hos kæder og grossister på eksportmarkeder.
• Der var en indgående kontakt med mere end 200 eksportkunder i løbet af messen, og udstillerne har en
forventning om eksport til minimum 50% af disse kunder.
• Mere end 80% af udstillerne opnåede en indgående kontakt med mere end 5 eksportkunder.
• Besøgende på fællesstanden var blandt andet følgende internationale detailkæder og grossister. Fra
Tyskland: Bio Company, Alnatura, Norma Discount, Terra Naturkost, Denree, Importhaus Wilms, REWE,
Clama GmbH, Alnatura, Grell, Frische Paradies, Denns Biomarkt, Liebing, Edeka, P&G International
Trading GmbH med flere. Fra Holland: Ekoplaza, Natudis, Udea, Albert Heijn med flere. Fra Sverige:
COOP, AXFOOD, Life med flere. Fra Finland: Kesko/Kespro og fra USA: Wholefoods. Hovedparten af
ovenstående kæder og grossister besøgte den danske fællesstand qua de forudgående udsendte invitationer.
• Der er blevet udviklet inspirerende materiale om økologi og økologiske budskaber til uddeling på standen i form af konceptmapper, foldere, postkort mv.
• Der er før, under og efter messen blevet udbredt information om økologi og den danske fællesstand via
sociale medier.
• Der blev formidlet markedsindsigt om de økologiske forbrugere og økologisk udviklingspotentiale over
for 75-100 besøgende kæder og/eller grossister.
• Der er blevet formidlet mere end 100 artikler i fag-, handels- og dagspresse om BioFach 2017, hvilket er
langt flere end lovet ved projektstart.
• Der blev gennemført evaluering med alle udstillere på den danske fællesstand.
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Antallet af udstillere er over forventet, hvilket også gør sig gældende i formidlingen af artikler om økologi. Alle
udstillere fik indledende kontakter med internationale indkøbere, og hovedparten af indkøberne blev på fællesstanden præsenteret for indsigt om den økologiske forbruger og markedstrends.

Note 2. Skub i den økologiske fødevareeksport - Organic Export Academy 2017
Tilskudsmodtager: Økologisk Landsforening
Hovedformål: Afsætningsfremme
Projektets formål
Projekts formål er at bidrage til øget afsætning af økologiske fødevarer på eksportmarkedet ved at styrke eksportkompetencerne i virksomheder med økologisk produktion og en strategisk målsætning om at arbejde
med eksport af økologiske fødevarer.
Projektets aktiviteter
I projektet blev der afviklet følgende aktiviteter:
1. Planlægning af et overordnet program. Virksomhedernes behov blev undersøgt, og herudfra blev der blev
planlagt temaer, lavet aftaler med indlægsholdere, booket konference- og mødesteder m.v. Seminarerne
blev ligeledes planlagt for hele akademiets årsplan.
2.Formidling af program og indhold. I denne aktivitet blev virksomheder med økologiske fødevarer orienteret
om akademiets indhold og formål og inviteret til at deltage i seminarerne. Dette skete via nyhedsbreve og på
websitet www.organicdenmark.dk. Der er også løbende blevet kommunikeret om seminarerne på fx Twitter
under @OrganicDenmark.
3. Detaljeret planlægning samt afholdelse af de enkelte seminarer. Forud for hvert seminar blev der booket
foredragsholdere, hvorefter der blev udarbejdet præsentationer og undervisningsmateriale, indsamlet data
mm. I denne aktivitet indgik også mødeledelse, værtsskab under afholdelse af aktiviteterne samt en afsluttende opfølgning og evaluering. På seminarerne var der udover indlæg fra eksterne foredragsholdere også
indlæg fra repræsentanter fra Økologisk Landsforening. Der blev udbudt 11 seminarer fordelt på 4 overordnet seminarforløb under projektet.
4. Opfølgning, evaluering og udsendelse af materiale fra seminarerne
Alle deltagere på seminarerne er blevet bedt om at udfylde et evalueringsskema for at kunne vurdere indsatsen.
Projektets opnåede leverancer
Der er i projektperioden gennemført følgende leverancer:
• Der er gennemført 11 seminarer i projektet
1. Markedskendskab – muligheder for økologisk eksport til de nære eksportmarkeder.
Prepare for a fair: PLMA med fokus på eksport til det hollandske marked ved oplægsholder fra Organic Denmark
- Økologiafsætning til Tyskland og de tyske forbrugere ved oplægsholdere fra Organic Denmark og MAPP
- Det tyske pantsystem ved oplægsholder konsulent Peter Fronius
- Prepare for a fair: Nordic Organic Food Fair med fokus på eksport til det svenske marked ved oplægsholder fra Organic Denmark
- Økologiafsætning til Sverige ved oplægsholder fra Ekoweb
2. Eksportstrategi og lanceringspræsentationen.
- Lanceringspræsentation til kundemøder på eksportmarkeder ved oplægsholder fra Effectlab
- Eksportstrategi og udarbejdelse af go-to-market planer ved Effectlab samt nye markedsmuligheder ved
oplægsholdere fra tyske Foodist og netværket Bio aus Dänemark
3. Konceptudvikling for økologiske fødevarer på eksportmarkeder.
- Konceptudvikling afholdt i Aarhus ved oplægsholder fra Pi Global
- Konceptudvikling afholdt i København ved oplægsholder fra Pi Global
4. Fokus på innovation – udfordringer og inspiration
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Hotte økotrends ved oplægsholder Fremtidsforsker Birte Linddal
Innovationsværktøjer- og processer ved oplægsholder fra Marketwise
I alt har der været 142 deltagere på seminarerne. Repræsentanter for 59 virksomheder har deltaget i seminarerne.
Løbende udsendelse af nyhedsbreve med invitation til seminarerne til mere end 200 virksomheder. Information om seminarerne på www.organicdenmark.dk
85% af seminarerne har opnået en evaluering på 4-5 ud af 5 mulige, hvor 5 er det bedste. Seminarerne
er dermed blevet vurderet som værende gode eller rigtig gode. Generelt lyder tilbagemeldingerne fra
deltagerne på, at seminarerne giver et godt afsæt for at arbejde med eksport i hverdagen.
Projektet har opnået en omtale i Berlingske både i den trykte udgave og i onlineudgaven. Derudover har
der været syv omtaler i avisen Økologi & Erhverv. (Lovet 1-2 nationale omtaler)
Udover ovenstående leverancer har der også været en stor del af best practise-erfaringer, som er blevet
delt med virksomheder med mindre eksporterfaring, så disse virksomheder får gavn af erfaringerne og
dermed opnår større succes i deres arbejde med eksport af økologiske fødevarer.

Note 3. ’Øko-dannelse’ i svensk og norsk detailhandel
Tilskudsmodtager: Økologisk Landsforening
Hovedformål: Afsætningsfremme
Projektets formål
Formålet med projektet var at øge eksporten af økologiske fødevarer til Sverige og Norge ved at formidle
viden og inspiration om økologi til beslutningstagere hos detailkæder og detailgrossister i Sverige og Norge.
Projektets aktiviteter
Der er gennemført følgende aktiviteter i projektperioden:
• En forberedende analyse af markederne bestående af trends, field research og butiksbesøg. Ligeledes
er markedsdata for Norge og Sverige blevet opdateret.
• Kontaktetablering til detailkæder og -grossister på det svenske og norske marked.
• Forberedelse af præsentationsmateriale til møder.
• Gennemførelse af præsentationer, møder og dialog med detailkæder og -grossister på det svenske og
norske marked.
• Opfølgende præsentationer og inspiration fx om synliggørelse af økologiske temaer, økologiske sanseområder til forbrugerne mv.
• Opfølgning og evaluering af møder, som har resulteret i en go-to-market rapport for økologisk eksport til
Sverige.
Projektets opnåede leverancer:
Der er i projektet gennemført følgende leverancer:
• Field research i form af struktureret indsamling af økologiske markeds- og forbrugerdata for det svenske
og norske marked.
• Der er skabt en platform for en inspirerende dialog med detailkæder og -grossister på det svenske og
norske marked.
• Der er skabt en indsigt i muligheder og barrierer i forhold til økologisk vækst for norske og svenske detailkæder eller detailgrossister.
• De deltagende kæder eller grossister har foretaget nye initiativer for at øge økologiafsætningen, hvor
målet var at øge deres afsætning af økologiske fødevarer med 10%.
• Der er blevet udviklet nye, økologiske temaer eller vinkler til inspiration af forbrugerne på det svenske og
norske marked for at få dem til at købe flere økologiske fødevarer.
• Der er blevet formidlet eksempler på best practice ud fra veludviklede, økologiske aktiviteter.
• Der er blevet udviklet og afprøvet nye afsætningsfremmende tiltag inden for eksponering af økologiske
fødevarer i butikker.
• Der er blevet etableret helt nye værdipositioner for økologi inden for seks forskellige varegrupper. Her
kan bl.a. nævnes, slik, is, mejeri, brød, drikkevarer og kød.
• Projektet har inspireret til nye økologiske koncepter, kampagner, butiksaktiviteter, som kan anvendes til
afsætning af økologi på eksportmarkeder.
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Der blev informeret om økologi via sociale medier så som LinkedIn og Twitter.
Der blev etableret kontakt til og afholdt møder med seks svenske detailkæder og -grossister (COOP SE;
Paradiset, Axfood, Dagsmeja, V-Sell, Bergendahls) samt 1 norsk helsekostkæde (Life), hvor der er blevet formidlet markedsdata og informeret om økologisk udviklingspotentiale.
Der er udarbejdet en go-to-market-rapport for det svenske marked.
Der blev formidlet mere end 15 artikler i dansk handelspresse/dagspresse om økologisk eksport til
Norge og Sverige.

Note 4. Nordic Organic Food Fair 2017 – Nordisk øko-messe for SMV’er
Tilskudsmodtager: Økologisk Landsforening
Hovedformål: Afsætningsfremme
Projektets formål
Formålet med projektet er at fremme afsætningen af økologiske fødevarer på de nordiske eksportmarkeder
med fokus på, at de små og mellemstore, økologiske virksomheder (SMV’er) får mulighed for at afsætte økologiske fødevarer på disse eksportmarkeder.
Projektets aktiviteter
Den primære aktivitet i projektet var en fælles eksponering via en økologisk fællesstand på Nordic Organic
Food Fair (NOFF 2017) i Malmø. For at sikre den bedst mulige gennemførelse af fællesstanden indeholdt
projektet følgende aktiviteter:
• Forberedelse og planlægning af den økologiske fællesstand - herunder invitation af virksomheder, planlægning af standdesign, markedsføringsmaterialer, koordinering af udstyr og indretning mv.
• Dialog med og invitationer til beslutningstagere hos detailkæder og grossister på eksportmarkeder samt
afholdelse af møder med disse beslutningstagere
• Sparring med udstillerne om deres forventninger til messedeltagelsen
• Etablering af fællesstanden i samarbejde med standopbygger og opbygning på messen op til messens
start i 2-3 dage
• Gennemførelse og værtskab på standen i de to dage, hvor messen blev afholdt – værtskabet bestod
bl.a. i at bistå virksomhederne med praktiske opgaver samt sproglig support til kundemøder. Derudover
at bidrage til at skabe kontakt mellem udstillerne og de internationale aktører under messen
• Presseindsats og markedsføring på sociale medier både før, under og efter messen
• Opfølgning og opsummering – herunder evaluering fra udstillere og med messearrangør
Projektets opnåede leverancer
Projektets aktiviteter har resulteret i følgende leverancer:
• Der blev gennemført en fællesstand på Nordic Organic Food Fair med 21 økologiske udstillere.
• Der blev udsendt invitationer til 1800 beslutningstagere fra internationale grossister og detailkæder og
foretaget opfølgning på disse invitationer.
• Ca. 4700 aktører fra danske og internationale detailkæder, grossister og tilknyttede erhverv besøgte
Nordic Organic Food Fair. Det var en stigning på 5% flere detailkæder og 7% flere grossister i forhold til
2016.
• 35-40 detailkæder og grossister besøgte fællesstanden og blev præsenteret for et bredt udvalg af økologiske fødevarer. De blev ligeledes præsenteret for internationale markedstrends, det økologiske udviklingspotentiale og de økologiske forbrugere, herunder fremvisning af brandingfilm om Danmark som verdens førende økologination.
• Af internationale besøgende kan fra Sverige bl.a. nævnes Axfood, Coop, Dagsmeja, Bergendahls, ICA,
Life, Hälsokraft, Martin&Servera, Menigo, Paradiset, V-Sell, IKEA, Orkla Food Sverige m.fl. Fra Norge
kan bl.a. nævnes Coop Norge, Reitan, m.fl.
• Af danske besøgende kan nævnes COOP, Dansk Supermarked, Netto, 7-Eleven, Spar, Irma, Magasin,
Catering Danmark, Roskilde Festival, Matas, Militæret, Helsam, Dansk Cater, Hvidovre Hospital, Dagli’
Brugsen, Min Købmand. Derudover var der besøg fra danske lokale madmarkeder og gårdbutikker m.fl.
• Der blev udviklet nyt visuelt udtryk for økologi, som blev integreret i fællesstanden i form af konceptmapper, foldere mv.
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Alle udstillere fik etableret mindst 1-3 nye kontakter til potentielle eksportkunder med forventning om
økologisk eksport. Nogle udstillere fik mere end 20 kontakter med hjem.
Der blev inden og under messen informeret om økologi og den danske deltagelse på Nordic Organic
Food Fair via sociale medier som LinkedIn og Twitter.
Den danske fællesstand dannede endvidere platform for netværk, erfaringsudveksling og handel udstillerne imellem.
Der er gennemført en evaluering og opfølgning på virksomhedernes deltagelse på og udbytte af fællesstanden samt evaluering med messeledelsen.

Note 5. PLMA 2017 – Løft af økologisk eksport via 100% økologisk fællesstand
Tilskudsmodtager: Økologisk Landsforening
Hovedformål: Afsætningsfremme
Projektets formål
Formålet med projektet er at fremme afsætningen af økologiske fødevarer til nære og nye eksportmarkeder.
Dette sker gennem messedeltagelse på den store internationale fødevaremesse PLMA 2017 i Amsterdam,
Holland, der hvert år er mødested for de mest etablerede detailkæder og grossister.
Projektets aktiviteter
Målet med projektets aktiviteter var etablering af en 100% økologisk fællesstand på PLMA 2017, som er en
international messe for professionelle indkøbere fra detailkæder og grossister. Projektet bygger videre på de
gode erfaringer og resultater fra den 100% økologiske fællesstand på PLMA 2016, der var ekstremt velbesøgt, og som blev rost af talrige indkøbere fra udenlandske kæder – såvel konventionelle som økologiske for at have en meget tydelig, økologisk profil, der inspirerede til økologiske valg. I projektet blev gennemført
følgende aktiviteter:
• Forberedelse og planlægning af en 100% økologisk fællesstand, herunder invitation af virksomheder,
planlægning af standareal og -design, udarbejdelse af markedsføringsmateriale, koordinering af udstyr
og indretning, dialog med messecentret ang. praktiske foranstaltninger, transport mv.
• Dialog med og invitationer til 1400+ beslutningstagere hos detailkæder og -grossister på eksportmarkeder
• Sparring med udstillerne om forventninger til deres messedeltagelse for at sikre, at de var velforberedte
og havde opstillet mål for deres deltagelse på messen.
• Fysisk etablering af fællestanden, hvor fokus var at synliggøre, at den var 100% økologisk.
• Værtskab på og gennemførelse af fællesstanden, hvor opgaven bl.a. var at bistå virksomhederne med
praktiske opgaver og sproglige udfordringer samt at bidrage til at skabe kontakt mellem udstillerne og de
internationale aktører under messen
• Presseindsats og markedsføring på sociale medier både før, under og efter messen.
• Opfølgning og evaluering med deltagerne med henblik på det videre arbejde for at styrke markedsføringen og eksporten af økologiske fødevarer på eksportmarkeder.
Projektets opnåede leverancer
Projektets aktiviteter har resulteret i følgende leverancer:
• Etablering og gennemførelse af en inspirerende og 100% økologisk fællesstand på PLMA i Amsterdam.
• Udsendelse af invitationer til +1400 beslutningstagere fra internationale kæder og grossister og opfølgning på disse invitationer.
• Mere end 100 internationale beslutningstagere besøgte den økologiske fællesstand over de to messedage.
• Der blev drøftet økologi og økologiske fødevarer med 80-100 beslutningstagere fra kæder og/eller grossister på fællesstanden, som også blev præsenteret for et bredt udvalg af økologiske fødevarer.
• Alle udstillere fik etableret 5-10 nye kontakter med eksportkunder med en forventning om økologisk eksport til mindst 65% af de nye eksportkontakter. Nogle udstillere fik flere end 20 kontakter med hjem.
• Der blev formidlet markedsanalyser om de økologiske forbrugere og økologisk udviklingspotentiale over
for 40-50 besøgende kæder eller grossister på eksportmarkederne.
• Der blev foretaget en evaluering og opfølgning med de deltagende virksomheder.
• Der blev foretaget en opfølgning med besøgende kæder og grossister efter messen.
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Der blev udviklet materiale om økologi til uddeling på standen.
Information om økologi og den danske fællesstand blev løbende udbredt via sociale medier både før,
under og efter messen.
Der blev udbredt information om økologiske fødevarer via 5 artikler i fag-, handels- og dagspresse.
Den danske fællesstand dannede endvidere platform for netværk, erfaringsudveksling og handel udstillerne imellem.

Note 6. Deltagelse og markedsføring af økologiske fødevarer på ANUGA i Köln
Tilskudsmodtager: Landbrug & Fødevarer
Hovedformål: Afsætningsfremme
Projektets formål
Projektets formål var at højne interessen og herved øge eksporten af økologiske fødevarer ved deltagelse
på verdens største fødevaremesse i Köln, ANUGA 2017. I kraft af messens vigtighed og størrelse sikrede
deltagelse, at økologien eksponeredes overfor indkøbere fra hele verden og budskabet om de økologiske
principper bredtes ud til en lang række interessenter. I den økologiske hal deltog Landbrug & Fødevarer igen
i år med den økologiske fællesstand som de besøgende efterhånden kender, der med sit åbne og indbydende design igen var samlingspunkt for dialog om økologien. Standen var et vigtigt udstillingsvindue for de
økologiske producenter, og fungerede som fælles platform for en samlet økologisk indsats.
Projektets aktiviteter
Projektets primære aktivitet var deltagelse på messen med en økologisk fællesstand med ti økologiske fødevarevirksomheder repræsenteret.
Den fælles økologiske stand dannede ramme for en indsats, hvor deltagerne fik det optimale setup for at
(gen)møde relevante indkøbere og samarbejdspartere. Økologien fik herved en unik mulighed for at nå de
vigtigste personer, der kan hjælpe med at udbrede forståelsen for økologiens principper til et langt større
publikum end noget andet sted i verden. Samtlige deltagende virksomheder, der efterfølgende besvarede
evalueringsskemaet tilkendegav at de var enten meget tilfredse eller tilfredse med deltagelsen på ANUGA.
Herudover at messen var et godt afsæt for at møde aktører indenfor både industri, detail og foodservice. –
og dét fra alle kontinenter.
Forud for messen inviteredes relevante indkøbere fra både Landbrug & Fødevarer og ambassadens tyske
netværk til at besøge standen. På denne måde målrettedes indsatsen yderligere og der skabtes en fælles
platform for dialog på standen.
Deltagerne på fællesstanden var en blandet skare, hvor nogle allerede har rigtig godt gang i eksporten mens
andre var nyere indenfor eksport. Virksomhedernes forskellighed både ift. produktsortiment og eksporterfaringer gav en god dynamik på standen indadtil samtidig med at det viste den brede vifte af forskellige muligheder indenfor økologien udadtil.
Projektets opnåede leverancer
Projektet muliggjorde kontakt med en lang række interessenter på både det tyske samt øvrige europæiske
og oversøiske markedet. I dialogen blev vidensniveauet omkring økologiens krav, udvikling og kvaliteter højnet samtidig med at de deltagende virksomheder hver især kunne præsentere deres unikke produkter.
På standen var der over 200 interessenter i dialog i løbet af messen – nogle interesserede i økologi generelt
mens andre havde specifikke produktforespørgsler. De deltagende virksomheder mødte eller genmødte således væsentlige interessenter for at udvikle eksporten yderligere (herunder indkøbere, myndigheder eller
lignende).
Desuden blev Landbrug & Fødevarers økologiske fællesstand herunder økologieksporten samt debat om
økologiens styrkepositioner generelt adresseret i diverse medier, herunder Finans og Børsen.
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Note 7. Foodserviceindsats på nærmarkeder – Tyskland og Sverige
Tilskudsmodtager: Landbrug & Fødevarer
Hovedformål: Afsætningsfremme
Projektets formål
Projektets formål var at fremme afsætningen af økologiske fødevarer i foodservicesektoren på nærmarkederne Tyskland og Sverige, da disse to markeder er Danmarks absolut vigtigste eksportmarkeder for økoprodukter. Hele 48 % af den samlede økologiske eksport går til Tyskland, der køber danske økologiske varer for
820 mio. kr. Eksporten til Sverige er steget fra 207 mio. kr. i 2013 til 295 mio. kr. i 2014. Den udgør nu 17 %
af den samlede økologiske eksport. Projektet støttede derfor afsætningsmuligheder og opretholdt fokus på
markederne og herved støttede det markedspotentialet.
Projektet muliggjorde en forsat dialog med relevante samarbejdspartnere på begge markeder og var således
en vigtig del af den fortsatte indsats i foodservice i både Sverige og Tyskland. Projektet er en opfølgning på
lignende aktiviteter på det svenske og det tyske marked gennemført i 2016.
Projektets aktiviteter
Danmark bliver set som økologisk foregangsland i internationale sammenhænge, hvorfor projektet er bygget
op omkring en temadag om konkret integration af økologiske produkter i storkøkkeners menuer
Projektets Tysklands orienterede aktiviteter foregik på en foodservice event i Hamborg, hvor 12 økologiske
virksomheder deltog (Bornholms Mosteri, Danish BiOrganic, DAVA Foods, Friland, Gasa Odense, HK Scan,
Nordex Food, Northern Greens, Orana, Raw Snacks, Rawbite og Skarø Is). Hamborg blev primo 2017 udnævnt ’BioStat’ og har derfor netop fokus på økologisk omstilling i offentlige køkkener, hvilket var et naturligt
omdrejningspunkt for dagen. Her deltog knap 70 gæster (tyske grossister, offentlige og private storkøkkener,
fagpresse, politikere samt danske producenter) til den dag med fagligt inspirerende oplæg både fra dansk og
tysk side.
Eventen skabte rammer for en inspirationsdel, hvor deltagerne blev præsenteret for succesfulde danske cases og udviklingen af økologi i foodservicesektoren i Danmark. Der er stor interesse omkring den danske
model og værktøjer til at fremme økologien i storkøkkenerne. Herefter blev økologien i tysk kontekst præsenteret gennem konkrete cases og mundede ud i to debatrunder omkring udfordringer og muligheder på det
tyske marked. Afslutningsvist blev 1:1 møder med de danske producenter og tyske grossister afholdt, så der
var mulighed for en mere direkte kontakt. I løbet af hele dagen var der produktfremvisning samt en udarbejdet menu baseret på de danske deltageres økologiske produkter som også medvirkede til dialog og kontakt
blandt deltagerne.
I foråret afholdtes et fremstød i Stockholm, hvor de danske økologiske virksomheder mødte en række grossister og hvor de fik mulighed for at fremvise og præsentere deres produkter. Her var brugen af økologiske
råvarer og ingredienser i fokus og grossisterne blev præsenteret for, hvordan produkter inden for udvalgte
produktkategorier konkret kan integreres i storkøkkeners menuer af gastronomisk kvalitet idét danske og
svenske kokke udarbejdede menuer baseret på de økologiske råvarer og var i tæt dialog med grossisterne.
Både Tyskland og Sverige aktiviteterne fik stor medieomtale – både i danske og tysk/svenske medier. Særligt danske lokale medier var interesserede i eksportmulighederne og blev omtalt i over 20 forskellige medier
(fx Effektivt Landbrug, Dagbladet Holstebro, tv2 Bornholm, Fødevarewatch, Landbrugsavisen, Folkebladet
Lemvig etc).
Projektets opnåede leverancer
Projektet har sikret dialog og kontakt med relevante indkøbere på hhv. det tyske og svenske marked skabt
mulighed for at danske økologiske producenter har kunnet præsentere og formidle information om deres produkter til relevante samarbejdspartnere i indbydende og målrettede rammer. Derved har projektet inspireret
tyske og svenske storkøkkener (dvs. grossisternes slutkunder) til at få mere økologi på menuen gennem
både oplæg og produktpræsentation.
To temadage (en i hhv. Tyskland og en i Sverige) er blevet afholdt.
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I Tyskland blev storkøkkener og grossister præsenteret for konkrete arbejdsmetoder til at øge økologiandelen gennem interne omprioritering i storkøkkenerne og gennem produktpræsentation. Sidstnævnte skete
dels gennem direkte dialog med producenterne samt dagens forplejning, der på bedste vis præsenterede
økologi og producenternes produkter til deltagerne på dagen.
Herudover fik producenterne mulighed for både kontakt til slutbrugerne (storkøkkenerne) samt potentielle
kunder på det tyske marked (grossister og forarbejdningsvirksomheder). Herudover en række andre øko
foodservice interessenter.
I Sverige blev der afholdt et økologifremstød, hvor der i samarbejde med de deltagende danske økologiske
producenter blev fremvist og præsenteret økologiske råvarer som oplagte valg og muligheder i tilrettelæggelsen af storkøkkenmenuer. Grossister og andre interessenter kunne således se de økologiske råvarer som et
godt valg i menuplanlægningen. Menuerne blev udviklet af stjernekokke fra både Sverige og Danmark, for at
øge pr-værdien af aktiviteten og tiltrække nøglepersoner fra målgruppen.

Note 8. Deltagelse og markedsføring af økologiske fødevarer på BioFach 2017 i Shanghai
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. Herunder var formålet at uddanne besøgende om økologiens kvaliteter for således at udbrede kendskabet til og højne interessen for økologiske fødevarer gennem information
om økologiens produktionsmetoder og kvaliteter.
Projektets aktiviteter
Projektets primære aktivitet var deltagelse på messen med en økologisk fællesstand med otte fødevarevirksomheder repræsenteret.
Den økologiske fællesstand indbød messens gæster med et åbent, skandinavisk standdesign. Standens
centrale placering indbød forbipasserende til dialog om krav, kvaliteter og principper i den økologiske produktion. Parallelt med dialog og vidensdeling, blev der ligeledes uddelt kinesisk markedsføringsmateriale om
økologi til interessenter på messen. De enkelte virksomheder fortalte ligeledes om deres produkter til besøgende som indkøbere, myndigheder og certificeringsbureauer etc.
Opmærksomheden på den økologiske fællesstand var stor hele messen igennem, hvilket bl.a. skyldes Danmarks udnævnelse til at være ”Årets Land” på BioFach China 2017.
Denne udnævnelse førte en række begivenheder med sig, der gav ekstra opmærksomhed på den økologiske fællesstand, der første gang blev fremhævet under åbningstalen til messen. Efterfølgende fik standen
besøg af en VIP gruppe ført an af den danske generalkonsul Nicolai Prytz og Mette Gammicchia, hvor bl.a.
viceministeren i det kinesiske landbrugsministerium deltog.
Herudover blev virksomhedernes produkter ligeledes udstillet i det såkaldte New Product Display Area, hvor
besøgende kunne se de udvalgte produkter i glasmontre, hvor der blev henvist til standens placering.
I samarbejde med Generalkonsulatet i Shanghai blev der igen i år organiseret en reception forud for messen, hvor virksomhederne havde mulighed for at møde – eller genmøde – relevante kinesiske aktører, herunder relevante aktører fra det kinesiske marked (City Shop, Shanghai Ginko Organic Foods, Pinghu Imporium City, Shanghai GLT International Co. Ltd., Jugard Foods Company Limited etc.), presse, bloggere og
mediefolk (bl.a. Peggy Liu fra JUCCE, Shanghai Daily, Xinhua, Artworks etc.), myndighedsrepræsentanter,
certificeringsbureauer, messeledelse etc. Dialogen med relevante aktører blev således allerede startet forud
for messen, hvorfor virksomheder var bedre forberedt til messen.
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Projektets opnåede leverancer
Projektet har muliggjort kontakt med omkring 200 interessenter og viden om økologiens krav, udvikling og
kvaliteter er derfor blevet udbredt blandt standens besøgende. Virksomhederne har med deltagelse på messen opnået nye kontakter til potentielle forretningsforbindelse samt plejet de eksisterende. Virksomhederne
har haft besøg af indkøbere, myndigheder og certificeringsbureauer under messen tre dage.
Opmærksomheden på den økologiske fællesstand var ikke kun at bemærke på messen, men følgende danske medier dækkede over historien: FødevareWatch, DR P4, Finans, Morsø Folkeblad, DR P1, Maskinbladet, Børsen, P4 Østjylland, Lf.dk, Effektivtlandbrug.dk, Jyllands-posten.dk, DR P1, LandbrugsAvisen.dk,
Børsen, DR P4, GM Times.

Note 9. Udvikling af økologi til Finland
Tilskudsmodtager: Landbrug & Fødevarer
Hovedformål: Afsætningsfremme
Projektets formål
Projektets formål var at støtte økologieksporten til det finske marked, der sammenlignet med Danmark stadig
ligger på et lavt niveau. Dog er der i den seneste tid kommet fokus på økologi særligt omkring hovedstadsområdet samt politisk velvilje, så mulighederne for udvikling af økologieksporten til markedet er i høj grad
tilstede. Formålet var således at opkvalificere mulige eksportører til markedet gennem både information, erfaringsudveksling samt en række storechecks. Markedsbesøg bestod af en række relevante besøg, der
dækkede forskellige eksportvinkler. Herudover var en bærende del af formålet at sætte deltagerne i kontakt
med relevante beslutningstagere hos de store kæder på markedet. Ved at denne kontakt blev skabt gennem
projektet, er det blevet væsentligt lettere for virksomhederne selv at kunne følge op på relevante leads.
Projektet var fint i tråd med den generelle stigning og øget interesse for økologi på det finske marked og
skabte nogle konkrete muligheder for at kunne etablere væsentlige kontakter for de økologiske producenter.
Formålet med projektet var at opkvalificere deltagerne, der allerede har eller overvejede at påbegynde eksport af økologiske varer til det finske marked.
Projektets aktiviteter
Projektets primære aktivitet var et markedsbesøg, der med målrettede, eksportorienterede møder og besøg,
oplyste, inspirerede og afklarede deltagerne ift. fremtidig eksportstrategi til markedet. Markedsbesøget bestod således af et to dages tætpakket program, hvor deltagerne fik kendskab både til de generelle økologiske forhold på markedet såvel som mere målrettede møder med relevante indkøbere. Samtlige deltagere på
fremstødet var enten meget tilfredse eller tilfredse med udbyttet og tilkendegav alle at de havde fået relevant
viden om markedet, men vigtigst havde de fået adgang og taletid med de helt rigtige samarbejdspartnere/indkøbere. Forud for besøget havde der været tæt dialog med Pro Luomu, som er den finske økologiske organisation, der bistod i udarbejdelsen af programmet, så det var tilrettet de deltagende virksomheder
bedst muligt.
Projektets opnåede leverancer
Projektet har sikret kontakt til relevante finske økologiske indkøbere (hos Finlads to største detailkæder Sgroup og K-group) for de danske økologiske virksomheder. Projektet har bidraget til, at deltagerne har fået et
dybdegående kendskab til udfordringer og muligheder på det finske økologiske marked og således er bedre
rustet til at starte/videreudvikle deres eksport til markedet.
Note 10. Foodserviceindsats på nøglemarkeder - Sverige
Tilskudsmodtager: Landbrug & Fødevarer
Hovedformål: Afsætningsfremme
Projektets formål
Projektets formål var at styrke økologiindsatsen i foodservice sektoren i Sverige ved en opkvalificering af indkøbere fra relevante grossister, storkøkkener samt fagpressen. Landbrug og Fødevarer har tidligere udført
aktiviteter med foodservice sektoren i Sverige, og denne aktivitet supplerer de allerede gennemførte aktiviteter og sikrer, at der følges op på den tidligere indsats i foodservice sektoren i Sverige.
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Projektets aktiviteter
Projektet er bygget op omkring en hovedaktivitet, hvor nøglepersoner fra den svenske foodservice sektor vil
blive inviteret på en Økologisk Inspirationstur til Danmark. Udover indkøbere hos kommuner, cateringfirmaer
og grossistvirksomheder vil toneangivende madskribenter fra den relevante faglige presse også blive inviterer, så indtrykket af økologi kan blive formidlet i en bredere kontekst i den svenske foodservice sektor.
Herved sikres, at grossister og indkøbere får den fornødne viden og information om fordele og produktionskrav for økologiske fødevarer, at de på det rette grundlag kan træffe indkøbsbeslutninger med inspiration i
den danske succes for omlægning til økologi.
Projektets opnåede leverancer
Projektet blev søgt til 2016, og med projektforlængelse til 2017. Det har stadig ikke været muligt at gennemføre projektet på grund af manglende tid og prioritering hos grossistvirksomheden Menigo. Samtidig har ambassaden i Stockholm fungeret som samarbejdspartner. På grund af officielt besøg af kronprinsparret og
gennemførelse af tilknyttede aktiviteter for fremme af bl.a. salget af økologiske varer i Sverige, har ambassaden først haft ressourcer til at prioritere opgaven i 2. halvår 2017. Det vurderes, at der derfor er større muligheder for at gennemføre aktiviteten med samarbejdspartner ambassaden og Menigo eller andre grossisthuse i 2018. Det planlægges at gennemføre arbejdspakke 2-4 i 2018, idet arbejdspakke 1 er gennemført
med identificering og kontakt til Menigo og andre svenske grossisthuse.
I 2017 blev dialogen med potentielle deltagere samt koordinerende aktiviteter med ambassaden afholdt. Der
er derfor banet vej for at hovedaktiviteten kan afholdes i 2018.

Note 11. Anuga 2017 – en målrettet indsats overfor eksisterende og uprøvede afsætningskanaler i
Tyskland
Tilskudsmodtager: Producentsammenslutningen Bio Aus Dänemark
Hovedformål: Afsætningsfremme
Projektets formål
Projektet har til formål at øge produktionen og afsætningen af danske økologiske fødevarer således, at producenterne kan ekspandere og skabe vækst i virksomhederne og dermed flere arbejdspladser til fødevareerhvervet. Ekspansionen skal foregå ved at øge afsætningen på eksportmarkederne med fokus på Tyskland.
Projektets aktiviteter
AP1: Besøg af 20 nøglekunder fra Tyskland
29-31 maj 2017 fik Bio Aus Dänemark besøg fra 21 foodservice kunder fra Sydtyskland. Grossisten EPOS
Biopartner, som leverer til de fleste økologiske kantiner og storkøkkener i Bayern stod for invitation af deres
største og vigtigste kunder, som aflagde besøg i Danmark, hvor de i bus blev transporteret til forskellige producenter. I programmet indgik også en introduktion til det økologiske spisemærke samt et kontaktmødearrangement, hvor økologiske fødevareproducenter kunne mødes med kunderne og introducere deres produkter.
AP2: Invitation af kunder til fællesstand på Anuga 2017
24 august 2017 blev der afholdt kick-off møde i Nyborg for de deltagende virksomheder. På dette møde blev
det besluttet, at der skulle udvælges 50 kunder af den samlede kundedatabase og af disse skulle projektleder lave personligt opfølgningsarbejde på 10 kunder af disse og sikre, at de kom til messen for at besøg de
danske producenter. Der blev således udarbejdet top-50 kunder fra 3 forskellige segmenter i Tyskland: 1.
Drogerier, 2. Helsekost og 3. Biohoteller. Herefter udpegede virksomhederne de 10 kunder, som de ønskede
personlig opfølgning på. 9 af disse nøglekunder mødte frem på messen og den sidste besøger i stedet virksomhederne på BioFach, som ligger i februar 2018.
AP3: Genbesøg hos nøglekunder i Tyskland
Denne aktivitet er ikke omfattet af projektet længere, idét budgettet blev beskåret, men den blev alligevel
gennemført, dog som en selvfinansieret aktivitet. 22 virksomheder har været til speeddating arrangement
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hos Edeka Niemerszein i Hamborg og skal som resultat af dette møde samt møde med Edeka på Anuga i
gang med en Danmark-kampagne i 8 store supermarkeder i Hamborg i ugerne 15 og 16 i april 2018.
Projektets opnåede leverancer
I uprioriteret rækkefølge:
- Kendskab til og kontakt med 20 store foodservicekunder i Sydtyskland
- Pleje af kontakt til én af de to førende foodservicegrossister i Sydtyskland med økologisk sortiment og
leverancer til biohotellerne i Sydtyskland.
- 34 virksomheder har gennemført speeddating møder med kunder fra Sydtyskland og med Edeka Niemerszein i Hamborg
- Invitation af Bio Aus Dänemark til Tollwoodfestivalen i juni 2018 i München med præsentation af danske
fødevarer
- Genbesøg af kunder fra Anuga til BioFach 2018, dvs flere virksomheder får glæde af kontakterne
- Opdateret top-50 kundedatabase, fordelt på 3 nye segmenter
- Personlig kontakt til top-10 kunder
- 16 udstillende virksomheder på 14 udstillingsområder på fællesstanden
- Gennemsnitligt 150-200 nye kunder til opfølgning efter messen pr. virksomhed
- 5 virksomheder har skabt imellem 40 og 200% meromsætning til eksisterende kunder
- 4 virksomheder har allerede været på genbesøg hos kunder fra Anuga
- En måned efter Anuga: 2 nye jobs skabt som direkte følge af deltagelse på Anuga

Note 12. Dansk Økologisk Fællesstand på Internationale Grüne Woche 2017, 20. - 29. januar 2017
Tilskudsmodtager: Organic by Nørskov / NewNordica ApS
Hovedformål: Afsætningsfremme
Projektets formål
Formålet var at etablere og gennemføre en økologisk fællesstand på den danske National Pavillon på Internationale Grüne Woche (IGW) 2017 i Berlin.
Projektets aktiviteter
Projektet bestod af 3 arbejdspakker:
1. forberedelse til messen.
2. Messegennemførelse af fællesstanden
3. Opsamling.
Ad 1. Forberedelses perioden er i projektregi ret kort, da IGW startede d. 20 januar. De deltagende virksomheder fik tilbudt et kort kursusforløb, men ingen havde tid at afse til denne fællesaktivitet. Virksomhederne
ønskede en individuel introduktion, da de fandt indholdet og forberedelsesinformationen vigtig. Der blev således gennemført individuelle forløb med alle deltagende virksomheder, så de bedst muligt kunne få en introduktion til IGW og messens forløb.
Ad 2. Der blev gennemført en dansk økologisk fællesstand på den danske National Pavillon. Det økologiske
areal udgjorde i alt 75 kvm af National Pavillonens 245 kvm. Det økologiske areal dækkede præsentationsområde, lager og fælles areal (køkken, vask, kølelager m.m.) Standen var placeret i hal 8.2 sammen med de
nordiske og baltiske lande. Hal 8.2 er en af de 3 tophaller, og der var massiv tilstrømning af besøgende gennem hele messen. Der deltog 10 danske virksomheder.
Alle økologiske produkter blev præsenteret ved, at der var opstillet et skilt med EU’s økologi logo, således at
de besøgende ikke var i tvivl om, at der her var økologiske produkter.
Under messen var flere af virksomhederne ude og besøge potentielle lokale aftagere/kunder. Berlin er europæisk økologi hovedstad, og der er megen inspiration og afsætning at hente ved at begive sig ud på forretnings og virksomhedsbesøg. Den danske ambassade var involveret i flere af disse besøg, og havde inviteret
interessenter ind. Det er dog begrænset hvor meget man kan tage rundt og besøge interessenter, hvis man
skal passe sin stand.
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Der blev gennemført en B2B reception onsdag d. 25/1. Den danske ambassadør Friis Arne Petersen var til
stede og holdt en god tale om Tyskland, det tyske marked og mulighederne for eksport til Tyskland.
Der var i alt 400.000 besøgende, hvor af ca. 90.000 var professionelle. Af disse er ca. 45.000 indenfor fødevaresektoren.
Ad 3. Virksomhederne ønskede individuelle opsamlinger fremfor at skulle samles. Derfor har der været kontakt med de deltagende virksomheder for at høre om deres resultater og erfaringer. Dette også for at få
skubbet til de, som ikke havde fået fulgt op på deres kontakter.
Resultaterne var blandede, men det var deres tilgang til messen også. De som skulle gøre deres første erfaringer på eksportmesse med både B2B og B2C fik værdifuld og brugbar feedback på deres produkter fra
både professionelle og ikke mindst forbrugerne. Andre virksomheder fik brugbare kontakter, og nogle fik allerede kort efter messen landet eksportordrer. En klar tendens er, at mange lokale aktører i og omkring Berlin
er meget interesseret i økologiprodukter fra Danmark. Så de fleste umiddelbare ordrer gik til dette område.
Men Berlin kaldes jo også for Europas økologi hovedstad.
Projektets opnåede leverancer
Projektet har opnået de opstillede leverancer. Der er leveret:
- Et forberedelsesforløb
- En dansk økologisk fællesstand på den danske National Pavillon
- Et opsamlingsforløb

Note 13. Markedsføring af økologisk private label på verdens største private label messe i Amsterdam 16.-17. maj 2017
Tilskudsmodtager: Food from Denmark
Hovedformål: Afsætningsfremme
Projektets formål
Projektets formål har været at skabe rammerne for en voksende dansk økologisk fødevareeksport indenfor
det voksende private label segment. Projektets skulle være med til at sætte fokus på de danske økologiske
private label producenter, så de kunne blive bedre til at afsætte deres produkter under private label og dermed øge den samlede økologiske fødevareeksport.
Projektets aktiviteter
Projektets aktiviteter blev opdelt i tre faser. I den første fase blev virksomhedsgruppen kontaktet og der blev
udbredt information omkring projektet og hvad det kan bidrage til dansk økologi. Der blev sendt projektoplæg
ud og virksomhederne blev inviteret til et informationsmøde, hvor projektet blev drøftet i detaljer. Virksomhedsgruppen blev etableret. Projektets aktiviteter blev fastlagt og koordineret med gruppen og der blev etableret kontakt til alle leverandørerne. Potentielle kunder for virksomhedsgruppen blev identificeret og de blev
inviteret til at besøge den danske økologiske fællesstand på messen. Fælles markedsføringsmaterialer blev
udarbejdet.
Den anden fase var gennemførelsesfasen – her udstillede 9 danske økologiske fødevarevirksomheder på en
dansk fællesstand. Kontakten til potentielle kunder blev etableret. Virksomhederne netværkede med hinanden og brugte hinanden som sparringspartnere.
Den tredje fase var opfølgningsfase, 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. Virksomhedsgruppen har været tilfreds med projektet og så en værdi i at være sammen i en gruppe af producenter, hvor der
blev arrangeret aktiviteter både op til messen og på selve messen, som kunne være med til at fremme erfaringsudvekslingen, og 80% af deltagergruppen var interesseret i et nyt projekt i 2018.
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Projektets opnåede leverancer
Virksomhederne har udvidet deres netværk og de har styrket deres viden indenfor afsætningen af private
label produkter på internationale markeder. Hver virksomhed har opnået mindst fem nye kontakter, og det
forventes at et par af kontakterne vil resultere i reelle ordre senest 6 måneder efter messens afslutning.
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Note 1. Økologisk Høstmarked 2017
Tilskudsmodtager: Økologisk Landsforening
Hovedformål: Afsætningsfremme
Projektets formål
Formålet med Økologisk Høstmarked 2017 var at skabe en forbrugerplatform for formidling af økologi, for
derved at øge danskernes kendskab til de værdier der ligger til grund for den økologiske produktionsform.
De økologiske gårde var den primære platform, men derudover blev der gennemført 2 fællesspisninger ved
langborde i København og Aarhus, som ligeledes formidlede den økologiske produktionsform.
Projektets aktiviteter
Der var i alt 84 værter, der havde valgt at afholde Økologisk Høstmarked 2017. I alt deltog 77.000 gæster i
Høstmarkedet.
For at sikre rekrutteringen af værter til Høstmarkedet, blev der indrykket en annonce i avisen Økologi & Erhverv. Derudover blev der foretaget en målrettet indsats via personlig kontakt til udvalgte værter. Dette resulterede i 19 nye værter. En del af de nye værter, blev besøgt inden Høstmarkedet.
For at gøre danskerne opmærksomme på Høstmarkedet blev der annonceret i forskellige medier – såvel
elektroniske som printannoncer. Fx på den elektroniske platform Børn i byen, Danmarks Naturfredningsforenings medlemsblad, i Aarhus’ Økologiske Fødevarefællesskabs’ opskriftshæfte, i magasinerne Mad og
Venner og Børn og Fritid, samt lavet aftaler om indlæg om Høstmarked på relevante blogs. Derudover stillede både Arla og Friland annonceplads til rådighed på henholdsvis økologiske kødpakker og som en mælkekartonannonce. Der er gennemført en omfattende regionsopdelt annoncering via Facebooksiden I love
Øko og lavet opslag om Høstmarkedet på Instagramprofilen iloveøko. Minimum 4 detailkæder omtalte Høstmarkedet i deres tilbudsavis eller på nettet.
Derudover blev der udviklet teaserfilm til Høstmarkedet, der på en sanselig måde viste potentielle gæster,
hvad de kunne forvente at opleve på Høstmarkedet. Hjemmesiden høstmarked.dk blev vedligeholdt i forhold
til lay-out og teknik.
Projektet samarbejdede med flere relevante partnere, der alle bidrog til at øge økologiformidlingen ude på
gårdene. Foreningen Praktisk Økologi formidlede økologi på 11 af værtsgårdene. Derudover deltog blandt
andre: Danmarks Naturfredningsforening, Frøsamlerne, flere af landets Fødevarefællesskaber, Dyrenes Beskyttelse, forskellige repræsentanter for Perma kultur, spejdere, biavlere, lokale kokke, kommuner, biodynamisk forening – alle deltog ude på gårdene til Høstmarkedet. Derudover havde 12 værter besøg af en formidler fra Økologisk Landsforening til deres Høstmarked.
For at øge kendskabet til Høstmarkedet og ikke mindst for at sætte fokus på hele værdikæden fra jord til
bord blev der indgået aftaler med kendte madmennesker. Det lykkes at samle 5 top restauranter fra hele landet, til en dyst i en helt ny kokkekonkurrence, som fandt sted på en økologisk gård der holdte Høstmarked.
Her skulle kokkene selv høste råvarer og tilberede dem til en 3-retters menu. Til at afgøre konkurrencen var
der 3 professionelle dommere, der alle er kendt i det offentlige rum. Derudover bidrog projektet til at lokale
madmennesker deltog i udvalgte høstmarkeder.
Nye værter modtog en særlig velkomstpakke med diverse materialer. Pakken indeholdt et idékatalog samt
en guide til sikkerheden på gårdene. Disse havde til formål at lette og guide værterne i planlægningen af deres første Høstmarked og ikke mindst til at øge værternes bevidsthed omkring vigtigheden af kvaliteten af
oplevelserne på gården. Derudover indeholdt pakken en række materialer, der havde til formål at formidle
værdierne i den økologiske produktionsform ude på gårdene fx store plakater om de værdier der ligger til

84

Fonden for økologisk landbrug - Noter til supplerende oplysninger – Regnskab 2017
3. Puljen for National Afsætning
grund for økologi, budskabsskilte og diverse bannere. For at målrette markedsføringsmaterialer samt optimere på mængden af materialer der sendes til gårdene blev der lavet et elektronisk bestillingsværktøj til værterne. Værterne tog særdeles godt imod værktøjet. Værterne kunne via værktøjet få tilsendt markedsføringspostkort, A3 plakater til ophæng i lokalområdet, bannere, håndsprit, tatoveringer, kasketter, Ø-skilte i træ til
ophæng, navneskilte, laminerede skilte til at guide gæsterne på gården med eksempelvis påskriften ”rygning
forbudt” mm.
Historien ”Krible Krable” blev udviklet i pixibogsformat og uddelt til de mindste gæster på Høstmarkedet. Pixibogen var særdeles populær og har til formål at forlænge gårdoplevelsen hos familierne længe efter de har
deltaget i Høstmarkedet. Desuden er pixibogen med til at formidle en af grundværdierne i den økologiske
produktionsform: At økologien er godt for naturen.
De besøgende på gårdene kunne erhverve sig et opskriftshæfte med nogle af efterårets råvarer. Det var populært blandt gæsterne. Hæftet var dog ikke finansieret af Høstmarkedet med blev alene distribueret på gårdene. Derudover kunne gæsterne tage folderen ”Forstå økologi” ude på gårdene.
Der blev udarbejdet diverse markedsføringsmaterialer til fællesspisningerne på Frederiksberg og i Aarhus
samt lejet diverse grej, eksempelvis arbejdsstationer til kokkene, til fællesspisningerne.
Både før, under og efter Høstmarkedet har der været indsatser på Facebook. I alt er der lavet 44 opslag på
Facebooksiden I Love Øko, hvilket nåede ud til 766.355 danskere. Dette er et flot resultat. Derudover blev
der lavet en indsats på Instagramprofilen Iloveoko. Der blev udført et omfattende pressearbejde, der førte til
omtaler i både landsdækkende, regionale og lokale medier. Af Infomedias analyseværktøj fremgår det, at
der har været i alt 120 omtaler, hvoraf 2 var i landsdækkende nyhedsudsendelser. Det betyder, at budskaberne om økologi ikke alene er nået ud til de gæster, der fysisk besøgte en gård, men også til de mange
danskere, der ikke besøgte Høstmarkedet. Høstmarkedet indgik som en del af det officielle program til Aarhus Kulturby 2017, og fik derved en øget synlighed.
Der blev foretaget en evaluering fra tilfældige gæster på gårdene ligesom der blev foretaget en evaluering
fra værterne.
Projektets opnåede leverancer
Økologisk Høstmarked fandt sted for 25. gang og mere end 77.000 danskere besøgte de 84 værter, der
havde valgt at invitere indenfor i en smuk sensommerweekend. Målet var 75 værter og 70.000 gæster og er
derfor opfyldt. 19, af de i alt 84 værter der deltog, var nye værter. Målet var, at der skulle være minimum 8
nye gårde med. Derudover bidrog projektet til afholdelse af Høstfester med fællesspisning ved landborde på
både Frederiksberg og i Aarhus med henholdsvis 1.400 og 500 gæster. I alt leverede 17 økologiske landmænd råvarer til fællesspisningerne og landmændene deltog selv i middagen og havde en dialog med de
omkringsiddende gæster.
Projektet gjorde det muligt at etablere en både autentisk og lokal platform for formidling af økologi. Det er
derfor rimeligt at antage, at projektet bidrog til den fremgang, der var i salget af økologiske fødevarer i 2017.
Salgstallene offentliggøres først i maj 2018, men tilbagemeldinger fra virksomheder og detailhandlen viser
en betydelig fremgang.
I alt var der 120 omtaler af Høstmarkedet i pressen, hvilket ligger over målsætningen. Til sammenligning var
der i 2016 i alt 85 omtaler i pressen.
Efter Høstmarkedet er alle værter blevet bedt om at udfylde et evalueringsskema. Det har 51 værter benyttet
sig af. Det fremgår, at 70% af disse har tilbudt deres gæster et måltid mad mod betaling (dette svarer til 36
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gårde), mens 76% har tilbudt gæsterne smagsprøver på økologiske mad. 218 tilfældige gæster fordelt på 9
gårde har udfyldt et evalueringsskema om Høstmarkedet. Heraf fremgår det, at 56% svarer, at deltagelse på
Høstmarkedet har givet dem en mere positiv opfattelse af det økologiske landbrug. Derudover har 39% svaret, at de allerede havde en positiv opfattelse af det økologiske landbrug inden de deltog i Høstmarkedet. Af
samme undersøgelse fremgår det, at 50% tilkendegiver, at deres deltagelse på Høstmarkedet har øget deres lyst til at lægge økologiske fødevarer i indkøbskurven (40% svarer, at de allerede køber en overvejende
del af dagligvarerne økologisk). Det skønnes derfor rimeligt at sige, at Høstmarkedet har bidraget til, at de
besøgende har øget deres viden om økologi.

Note 2. Øget vækst via Det Økologiske Spisemærke
Tilskudsmodtager: Økologisk Landsforening
Hovedformål: Afsætningsfremme
Projektets formål
Projektets formål var at øge den økologiske omsætning i foodservice-sektoren ved at skabe større kendskab
til og synlighed af Det Økologiske Spisemærke og dets værdi. Nuværende køkkener skal fastholdes og nye
køkkener skal hjælpes i gang med rejsen. Udvikling af informationsmateriale, hjemmeside, fejringspakke til
HORECA (hotel, restaurant og cafe) samt hotline.
Projektets aktiviteter
Etablering af en følgegruppe med ildsjæle fra branchen, der skal være med til at kvalificere de enkelte indsatser.
• Der blev etableret en følgegruppe, bestående af forskellige interessenter, bl.a. Fødevarestyrelsen og repræsentanter fra hhv. hotel, restaurant og cafe, grossister og undervisere.
Udvikling af informationsmateriale om – ”Hvorfor Spisemærket?”
• Der er udarbejdet et hæfte, der beskriver omlægning hos et hotel, en restaurant og en café. (2000 eksemplarer). Herudover er der produceret tre film, der beskriver samme rejse. Filmene er inspiration for
andre køkkener, beslutningstagere og pressen.
Udvikling af informationskampagne bl.a. til fagpressen – ”Hvordan giver Spisemærket værdi?”
• Der er beskrevet en række cases fra omlagte køkkener, disse er bragt i bl.a. avisen Økologi & Erhverv, i
magasinet Økologisk og på de sociale medier. Samt i ca. 50 omtaler i lokale medier.
Udvikling af www.oekologisk-spisemaerke.dk, så HORECA kan se sig selv og tage ejerskab.
• Der er udviklet et helt ny website til hotel, restaurant og cafsegmentet se: http://restaurant.oekologiskspisemaerke.dk Denne side gør det nemt og overskueligt af finde og søge hjælp, samt ansøge om Det
Økologiske Spisemærke. Her kan også downloades informationsmaterialer til kunderne og køkkenerne
kan selv designe materialer, f.eks. plakater, postkort og lign.
Udvikling af et let forståeligt informationsmateriale til spisestedernes gæster om: ”Hvorfor vælge spisested
med Det Økologiske Spisemærke?”
• Der er udviklet nyt informationsmateriale til hotel, restaurant og cafekunderne. Dette ligger til downloads
på den nye hjemmeside, så køkkenerne selv kan printe.
Udvikling af fejringspakke til HORECA
• Der er udarbejdet helt nyt fejringsmateriale til hotel, restaurant og cafe,i form af skilte og statuetter. Disse
kan ses og bestilles på den nye hjemmeside.
Hotline og støtte til HORECA-segmentet – ”Har du brug for hjælp?”
• Hotline til hjælp af alle køkkentyper er blevet videreført, pr. mail og telefon.
Projektets opnåede leverancer
• Ny hjemmeside www.restaurant.oekologisk-spisemaerke.dk er præsenteret for 4.000 besøgende på fødevaremessen BITE, Copenhagen.
• Informationsmateriale, tilgængeligt på hjemmesiden
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•
•
•

Der er udviklet en ny fejringspakke (skilte og statuetter) præsenteret ved HORESTAS årsdag, samt ved
de danske madanmelderes kåring af Årets Ret.
Videreførelse af Hotline, hvor alle køkkentyper kan søge råd og vejledning i Det Økologiske Spisemærke.
Der er udarbejdet tre film om hhv. The Balcony, Odense, Hotel Comwell, Holte, Cafe Vesterå, Ålborg.

Note 3. Øko boost i detailhandlen
Tilskudsmodtager: Økologisk Landsforening
Hovedformål: Afsætningsfremme
Projektets formål
Formålet med projektet var at afprøve nye løsninger i detailhandlens butikker, der repræsenterer best practice inden for økologi i form af synlighed, sortiment, kommunikation og markedsføring af økologi. De udvalgte
indsatser har til formål at fungere som best practice eksempler, hvor ideen er at inspirere og motivere andre
detailbutikker til lignende tiltag, så økologien i Danmark opnår en endnu skarpere profil på økologi.
Projektets aktiviteter
Indsats 1: Lokalvare butik med fokus på varernes oprindelse
Der er udviklet et nyt butikskoncept, som består af butiksløsninger i form af skilte, displays og butiksinventar,
som synliggør de lokale varer samt oprindelsen af de økologiske varer. Der er bl.a. også udviklet nogle
spændende inventar-vogne med budskaber om lokal økologi til de lokale varer.
Der er gennemført i alt seks events i butikkerne, hvoraf de fire er store events samt to mindre. Ved de store
events er der forud etableret kontakt til pressen samt interne detailmedier, hvilket har betydet en formidling
og offentliggørelse af indsatserne i såvel landsdækkende og faglige medier samt detailhandlens interne medier.
Indsats 2: Danmarksmesterskaberne i økologi
Der er gennemført en landsdækkende konkurrence for Danmarksmesterskaberne i økologi samt en lokal
konkurrence for i alt 10 detailbutikker omhandlende økologi-konkurrence for 10 butikker, som er afgrænset til
Amager.
Den landsdækkende konkurrence blev gennemført i meget tæt samarbejde med lidt over 200 detailbutikker;
Økologisk Landsforening og kædeledelsen, hvor der over en periode på 2 uger (uge 40 og 41) blev dystet
om at vinde titlen som årets bedste økologi-butik. Rammerne for konkurrencen blev udmålt på følgende parametre: omsætning, engagement, markedsføring, og synlighed i butikken.
Danmarksmesterskaberne blev understøttet i form af en kåring af de tre vinderbutikker, hvortil der blev gennemført en inspirationstur for vinderbutikkerne med besøg hos udvalgte butikker og endelig fokus på gastronomi.
Konkurrencen blev understøttet med materialer fra Økologisk Landsforening samt afvikling af i alt 6 demoaktiviteter. Endelig var der en PR indsats med fokus på resultaterne af konkurrencen, som skabte et øget salg
af økologi, som nåede indeks 145 i konkurrenceperioden.
Udover den landsdækkende konkurrence, gennemførtes der i ugerne 41 og 42 en lokal konkurrence på
Amager med i alt 10 butikker, hvor der blev dystet på samme præmisser som i Danmarksmesterskaberne.
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De to vinderbutikker blev kåret og der blev gennemført en økologisk, gastronomisk workshop i de to vinderbutikker for alle kunderne og de ansatte, hvor der blev uddelt smagsprøver på økologi samt kåring af vinderne. Indsatsen fik ligeledes PR omtale i detailhandlens interne medier samt i de lokale medier.
Indsats III Best practice- kommunikation af økologi og nudging
I samarbejde med en større detailkæde gennemførtes en indsats for i alt 10 udvalgte butikker i den specifikke detailkæde, som havde fokus på kommunikation af økologi og specifikke budskaber vedrørende udvalgte fødevarekategorier (mejeri, frugt- og grønt, kolonial m.m.). For de 10 butikker blev der udviklet in store
materialer i form af skilte og gulvmærkater til brug for kommunikation af økologi. Endelig blev der til hele detailkæden i alt 360 butikker udviklet et hæfte, som detailhandelen selv investerede i, men hvor indsatsen i
projektet var at viderebringe alle de relevante budskaber om økologi.

Note 4. Økodag 2017
Tilskudsmodtager: Økologisk Landsforening
Hovedformål: Afsætningsfremme
Projektets formål
Formålet med projektet var at øge forbrugernes kendskab til de værdier, der ligger til grund for økologisk
mælkeproduktion for derved at øge forbrugernes loyalitet overfor økologisk mælk og mejeriprodukter. Dette
blev gjort ved, at danskerne blev inviteret ud på de økologiske gårde med mælkeproduktion for at se de økologiske køer blive lukket ud på græs i foråret efter en vinter i stalden.
Projektets aktiviteter
65 økologiske værtsgårde havde valgt at invitere danskerne indenfor på gårdene til Økodag. 208.000 danskere tog imod det tilbud og besøgte en gård til Økodag.
Der blev udviklet en ny og responsiv hjemmeside, der kan tilgås fra computer, mobil og tablets. På siden
blev det prioriteret, dels at fremhæve værterne bedst muligt ved hjælp af individuelle tekster, ikoner og billeder og dels at gøre det let for gæsterne at finde frem til økodagsværter i deres område. Som noget nyt indeholder siden også forskellige søgekriterier, så gæsterne fx kunne søge på, hvor mange gæster den enkelte
gård forventede at få på Økodag. Siden blev tildelt en Special Kudos Award ved de internationale CSS Design Awards. Denne blev givet for ”eksemplarisk arbejde, der fortjener anerkendelse”.
Der blev udviklet indsalgsmateriale til detailkæderne med forslag til, hvordan kæderne i såvel tilbudsaviser
som på deres sociale medier kunne synliggøre Økodag. Det resulterede i min. 6 omtaler. Udvikling af annonce der var synlig på Arlas mælkekartonannoncer i ugerne op til Økodag. Annoncering af Økodag i lokale
ugeaviser, hvor de respektive lokale gårde blev nævnt samt annoncer på Facebooksiden I love Øko med
77.000 følgere. Der blev fx udviklet film, der havde til formål at skærpe interessen både før og efter Økodag.
Med det formål at forlænge oplevelsen på Økodag, blev der uddelt en pixibog på gårdene med titlen ”Økokøer er bygget til at æde græs”. Pixibogen formidlede, på en letforståelig måde, at køernes mest naturlige
foder er frisk græs og historien var med til at understøtte budskabet om, at det er mest naturligt for køerne, at
komme ud under åben himmel. På udvalgte gårde blev der uddelt net til gæsterne, der også fungerede som
en ”souvenir” fra Økodag og dermed var med til at forlænge oplevelsen hos gæsterne. Derudover blev der
uddelt et mindre antal madkasser på gårdene.
Med det formål at øge økologiformidlingen ude på gårdene fik hver gård tilsendt 8 store træskilte med forskellige økologiske budskaber, som gæsterne kunne møde forskellige steder på gården. Derudover kunne
gæsterne på gårdene deltage i en økoquiz med øko-budskaber. I serien af store plakater i formatet 70x100
cm blev der udviklet en ny plakat i et slidstærkt materiale. Plakaten formidler værdierne omkring øko-kalve.
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Alle værter fik tilsendt hæftet ”Forstå hvorfor økologi” til uddeling. Hæftet formidler, i både billeder og tekst,
de økologiske budskaber. Hæftet var populært hos både værter og gæster.
Til alle nye værter blev der lavet en særlig velkomstpakke med materialer, som de øvrige deltagende gårde
tidligere har modtaget; fx diverse store bannere, velkomsttræskilte med hygiejneregler, et Ø flag til flagstangen, store formidlingsplakater og diverse andre skilte bl.a. til at navigere gæsterne rundt på gården. Derudover fik nye værter også tilsendt et hæfte om sikkerhed på gården samt et idékatalog med aktiviteter, der er
nemme at gennemføre under Økodag samt, hvordan værterne kommer godt i gang med både planlægningen og gennemførelsen af Økodag.
For at overholde hygiejnereglerne fik alle værter tilsendt dunke med hånddesinfektion svarende til det forventede antal gæster. Derudover blev der udsendt tatoveringer, klistermærker, kasketter, di-verse skilte fx
rygning forbudt, skilte der gør opmærksom på, at der er strøm i hegnet mv.
Projektet muliggjorde, at der på 11 udvalgte gårde blev opsat stande, hvor gæsterne kunne hen-vende sig
med spørgsmål omkring økologi. Disse var bemandede med fagpersoner fra Økologisk Landsforening eller
eksterne formidlere.
Der blev afholdt en åbningsevent i region Midtjylland. Åbningen var en del af Kulturby Aarhus 2017 og var
indeholdt i det officielle program. Åbningsgården fik besøg af Aarhuskoret Vocal Line, der stod i spidsen for
en fællessang lige inden køerne blev lukket ud på marken. Koret afholdte desuden en minikoncert på gården. På åbningsgården havde de besøgende mulighed for at deltage i en fællesspisning ved en selvbetalt
brunch. Indsatsen var populær, og blev taget godt imod af både landmanden og gæsterne. Som en del af
åbningen blev der desuden lavet en simpel live-stream fra gården via Facebook. På tidspunktet kl. 12 var
der 649 liveseere. I perioden fra Økodag til udgangen af juli måned har der i alt været 75.539 videovisninger,
hvilket er et ret godt resultat.
Der blev afholdt et erfaringsudvekslingsmøde, hvor både projektgruppen bag Økodag samt nuværende værter og potentielle nye værter var inviteret med. I alt deltog 72 personer i mødet, der blev afholdt i Middelfart.
Udover et besøg fra en ekstern taler blev mødet brugt til erfaringsudveksling værterne imellem og projektgruppen fik ideer og input fra værterne, som projektgruppen arbejder videre med.
Der er udført et omfattende pressearbejde, som resulterede i 134 omtaler herunder indslag i TV2 Nyheder,
TV2 News og TV Avisen samt indslag på alle regionale tv-stationer, Radioavisen og Radio 24Syv.
Der er foretaget en værtsevaluering samt en gæsteevaluering.
Projektets opnåede leverancer
Projektet var med til at øge synligheden af øko-mælk og var med til at vise hvilke værdier, der ligger bag et
økologisk landbrug med malkekøer. Det forventes, at salget af økomælk og mejeriprodukter vil være stigende i forhold til 2016, men de konkrete salgstal offentliggøres først via Danmarks Statistik i maj 2018.
Målet var, at der skulle være 75 værter til Økodag. Det realiserede antal var 65 gårde, og dermed blev målet
ikke nået. På trods af en stor indsats fra både Økologisk Landsforening og mejerierne lykkes det ikke at tiltrække det ønskede antal. Derfor blev det samlede antal gæster ”kun” 208.000 og ikke de forventede
240.000 gæster. Det lavere besøgstal skal dog også ses i lyset af, at vejret til Økodag var særdeles koldt og
blæsende og nogle steder også med slud.
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Økodag fik i alt 134 presseomtaler. Målet var i alt 150 er dermed blev målet ikke nået. Dog skal det nævnes,
at målsætningen i forhold til TV-indslag er opfyldt. Det skønnes rimeligt at antage, at de manglende printomtaler skyldes nedgangen i antal værter, der derfor ikke har fået lokalt fokus.
740 tilfældige gæster fra 10 tilfældige gårde har udfyldt et evalueringsskema. Af disse fremgår det, at 97% af
de adspurgte har tilkendegivet, at helhedsopfattelsen af Økodag har været god eller meget god. Målet var
90% og dermed opfyldt. Det fremgår ligeledes, at 70% af de adspurgte angav, at Økodag øgede deres viden
om økologiens positive betydning for dyrevelfærden mens 65 % angav, at Økodag øgede deres viden i forhold til naturen. Målet for begge punkter var 80% og derved ikke opfyldt. Dog vurderes resultatet alligevel at
være tilfredsstillende set i lyset af, at 35% af de adspurgte oplyste, at de køber mange økologiske fødevarer i
forvejen og derfor forventes at have en grundviden om økologi. Endelig har 96% af de adspurgte tilkendegivet, at de er meget interesserede eller interesserede i at deltage i Økodag igen. Det er er meget flot resultat.
Af værtsevalueringen fremgår det, at 68% af værterne ønsker at holde Økodag igen. Målet var 90%. Dog har
25% skrevet, at de endnu ikke har taget stilling til, om de vil holde Økodag igen. Værterne er blevet spurgt
dagen efter Økodag og erfaringen viser, at langt de fleste senere tilmelder sig Øko-dag. Det skønnes derfor
realistisk, at målet vil blive nået.

Note 5. Økologi i Horeca
Tilskudsmodtager: Landbrug & Fødevarer
Hovedformål: Afsætningsfremme
Projektets formål
Formålet med projektet har været, at give økologiske producenter og virksomheder en større indsigt i Horeca-segmentet (hoteller, restauranter og cafeer) samt viden om, hvor potentialet er, for en øget afsætning af
økologiske fødevarer til målgruppen. Projektet har også skulle inspirere køkkenerne inden for Horeca-segmentet til i højere grad at prioritere brugen af økologiske produkter.
Projektets aktiviteter
1. Analyse af Horeca
Hvorfor er forbruget af økologi så begrænset? Og hvad skal der til for at Horeca-køkkener øger deres økologiske forbrug? Det er nogle af de spørgsmål, der er blevet afdækket i en kvalitativ analyse, der har kortlagt
barrierer og muligheder for mere økologi inden for forskellige køkkentyper i Horeca-segmentet.
Hermed et par highlights fra analysen:
• Selvom størstedelen af den danske befolkning kender til det statslige Ø-mærke, kender et fåtal af danskerne til Det Økologiske Spisemærke.
• Danskerne tillægger generelt ikke økologi særlig stor betydning når de spiser ude. Det kan skyldes, at de
ikke er bevidste om hverken mærkningsordningen på området eller at de ikke kan se, hvorvidt spisestedet tilbyder økologi.
• Hvis danskerne får valget mellem et spisested som tilbyder økologiske fødevarer frem for konventionelle,
vil en større andel typisk vælge det økologiske tilbud, da det appellerer til en stor del af danskernes personlige værdier.
• Øget fokus på økologi i branchen kan bidrage til et mere ansvarsbevidst og etisk image samtidig med, at
det sikrer større og bedre kvalitet i maden og drikkevarerne.
2. Horeca arrangement på fødevaremessen, BITE
I samarbejde mellem Økologisk Landsforening og Landbrug & Fødevarer blev der gennemført to events på
BITE, som er en fødevaremesse med fokus på Horeca, der blev etableret i forbindelse med Copenhagen
Cooking. Copenhagen Cooking er en årlig tilbagevende madfestival, som afholdes i København, hvor Horeca har et stort fokus. Landbrug & Fødevarer fik en stand på BITE, hvor der blev uddelt viden og inspiration
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om økologi til køkkener i målgruppen. Desuden lavede Kantar Gallup interviews og mini fokusgrupper på
messen, som en del af den kvalitative del af analysen.
Analysen blev præsenteret på Landbrug & Fødevarers branchedag, Fødevaredag, på foodservicesporet,
hvor fokus var på Horeca-segmentet.
Projektets opnåede leverancer
• Analyse af HoReCa-segmenternes behov for økologiske fødevarer og muligheder og barrierer for at realisere det.
• Arrangement på BITE i forbindelse med Copenhagen Cooking, hvor der blev sat fokus på at videndele
og inspiration om økologi til målgruppen.
• Præsentation fra Kantar Gallup af Horeca-analysen på Fødevaredagen, hvor målgruppen var repræsenteret, og hvor viden hos producenter og virksomhedens om, hvad der skal til for at øge afsætningen af
lokale og økologiske fødevarer i Horeca.

Note 6. Dialog i kæden
Tilskudsmodtager: Landbrug & Fødevarer
Hovedformål: Afsætningsfremme
Projektets formål er at skabe målrettede udviklingsinitiativer, som kan innovere og udvikle foodservicesektoren på tværs af aktører. Fra dialog i kæden 2016 er tilbagemeldingerne klare. Hvis der skal afsættes flere
lokale økologiske fødevarer forudsætter det et tættere samarbejde inden for hele sektoren og at de lokale
producenter identificeres og geares til, at afsætte deres produkter. Det er de tilbagemeldinger fra producenter, grossister og køkkener, der har medført at projektet i 2017 vil målrette sine aktiviteter på at styrke samarbejdet i branchen, udvikle konkrete redskaber/guides til små lokale producenter og identificere lokale producenter.
Projektets formål
Formålet med projektet har været at videreudvikle samarbejdet og dialogen i foodservicesektoren, som har
været med til at styrke afsætningen af lokale og økologiske fødevarer. Dettes er blevet gjort på baggrund af
de erfaringer og viden fra tidligere år.
Projektets aktiviteter
Etablering af lokalt økologisk partnerskab
Der er i 2017 afholdt et seminar mellem producenter, grossister og aftagere, den såkaldte ”kæde” i foodservice, hvorpå man skulle fortsætte partnerskabstanken. Seminaret blev afholdt på økologikongressen i Kolding i november, hvor der var 100 tilmeldte, som var relevante køkkener, grossister og producenter. Øget
afsætning blev formålet, idet at der blev etableret en konkret chance mellem aftaler/grossist og producent,
hvor de fik mulighed for at møde hinanden under fire øjne og tale afsætningsmuligheder. Der var en meget
stor tilfredshed blandt deltagerne, der roste mødet. Både producenter og aftagere gik fra seminaret med et
ønske om, at der blev etableret flere af sådanne seminarer.
Afsætningsguide
Desuden er der blevet udviklet en guide til små fødevareproducenter og fødevareiværksættere. Guiden blev
udviklet i samarbejde med fageksperter inden for markedsføring, produktion og lovgivning samt grossister,
producenter og aftagere. Guiden blev lavet i to varianter, en længere og mere uddybende guide, og en i pixie-udgave, som er kortere og mere enkel at gå til. Guiden blev præsenteret på seminaret på økologikkongressen, hvor den skabte stor interesse. Guiden har også været meget populær blandt landets grossister,
der har modtaget flere eksemplarer af begge varianter. Der har været et stort ønske om, at få genoptrykke
guiden, så flere producenter kan få glæde af den. Guiden er også lagt online på goderåvarer.dk.
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Kortlægning af små producenter
Målet var at skabe et overblik over små producenter i hele Danmark med angivelse af, hvad der produceres
og i estimerede mængder. Danmarkskortet blev opdelt i producenter og virksomheder. Producentdelen bygger på data fra Landbrugsstyrelsens statistik over Økologiske Jordbrugsbedrifter fra 2016. Kortet over de
økologiske forarbejdningsvirksomheder bygger på oplysninger fra Miljø og Fødevareministeriets liste over
Økologiske Kontrolleret Virksomheder samt fra data fra Fødevarestyrelsen. Begge kort er uploadet til et kort i
Google Maps integreret på www.goderaavarer.dk. Der er også udviklet et Danmarkskort til restauranter, kantiner og cafeer. Dette var et ønske fra køkkenerne, der gerne ville kunne gøre opmærksom på, hvor deres
råvarer kommer fra. Kortet er blevet lavet i kork, så køkkenerne kan sætte egne pins på med angivelse af,
hvor deres råvarer kommer fra. Dette sendes ud til restauranter, kantiner og cafeer.
Projektets opnåede leverancer
• Afholdelse af et større seminar for foodservicekæden med 100 tilmeldte.
• Direkte afsætningsmuligheder af lokale og økologiske fødevarer blandt aftagere/grossister og producenter
• Udviklet guide i to varianter til grossister, små fødevareproducenter og iværksættere
• Skabt brugbart overblik over små økologiske fødevareproducenter i Danmark (online kortversion)
• Udviklet plakat i kork med Danmarkskort til køkkener, til præsentation af, hvor deres råvarer kommer fra

Note 7. Økologisk kød i detailhandlen - fra værdioplevelse til mersalg
Tilskudsmodtager: Landbrug & Fødevarer
Hovedformål: Afsætningsfremme
Projektets formål
Projektets primære formål er øget afsætning af økologisk kød (grise-, okse/kalve og fjerkrækød). Der opleves imidlertid en barriere hos butikspersonalet i forhold til viden om økologisk produktion, regler for håndtering og markedsføring samt udnyttelse af det økologiske kød, hvilket dette projekt skal give viden om forståelse for.
Projektets aktiviteter
Der er afholdt et inspirations-seminar i maj måned for slagtermestre og produktionschefer med program indeholdende indlæg om økologisk produktion, principper og værdier, regler for håndtering, kødkvalitet, forbrugerpræferencer samt masterclass med udgangspunkt i forskellige udskæringer af kødtyperne og deres tilberedning. Der var 20 deltagere.
Der er endvidere afholdt en workshop i oktober måned for slagtermestre og indkøbere med hands on på kødet i forhold til kødkvalitet, forarbejdningsmetoder, produktudvikling og smagning. Der var 15 deltagere.
Endelig er der udarbejdet en håndbog med relevant viden om økologisk produktion, forbruger- og fødevaretrends, den økologiske slagteproces, udskæringer samt opskrifter.
Projektets opnåede leverancer
På baggrund af seminar og workshop er der udarbejdet en håndbog til slagtere i detailhandelen ”Inspiration
til flere økologiske udskæringer i køledisken”. Håndbogen vil blive distribueret til målgrupperne, til uddannelsesstederne samt ligge tilgængeligt på goderåvarer.dk .

Note 8. Økologi - med smag, sundhed og glæde. Læremiddel til madkundskab til grundskolen
Tilskudsmodtager: Landbrug & Fødevarer
Hovedformål: Afsætningsfremme
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Projektets formål
Projektets formål var været at udvikle et praksisnært og for læreren fleksibelt undervisningsmateriale, der
giver skoleelever mulighed for at tilegne sig viden om økologi og indsigt i den økologiske fødevareproduktion
i forbindelse med faget madkundskab.
Projektets aktiviteter
Projektforlængelsen udgør færdiggørelse af 5 undervisningsfilm. Øvrigt materiale er produceret i projektet i
2016, men her er en samlet præsentation af læremidlet.
Efter samråd med fagkonsulent i madkundskab blev det besluttet, at læremidlet hedder Økologi – fra jord til
bord. Dermed adskiller læremidlets titel sig fra projektets titel. Valget er truffet for at navngive materialet så
det taler bedst muligt til madkundskabslærerne.
Arbejdspakke 1 - korte undervisningsfilm om økologisk produktion
Fem små film a 5- 8 minutters varighed om
• Økologiske korn, frugt og grønt: hvad kendetegner økologiske dyrkning af korn, frugt og grønt
• Økologisk æg og fjerkræ: hvordan lever økologiske høner og kyllinger
• Økologisk grisekød: Hvordan lever økologiske grise
• Økologisk mælk: Hvad kendetegner den økologiske mælkeproduktion
• Økologisk oksekød: Hvad kendetegner den økologiske oksekødsproduktion
De 5 film er opbygget på samme måde: En kok introducerer filmens tema inden for økologisk fødevareproduktion, imens han arbejder med den/de økologiske fødevarer, filmen omhandler. Dernæst tager filmene os
med ud på landet på besøg hos en økologisk landmand, der producerer filmens fødevare/fødevarer. Landmanden viser sin økologiske produktion og informerer om regler for produktion fra jord til butik samt dyrenes
levevis og opvækst/planternes dyrkning. Afslutningsvis vender filmene tilbage til kokken, der viser sit færdige
produkt/ret, der er fremstillet af filmens fødevarer.
De korte undervisningsfilm lægger op til samtale og dialog i klassen eller i grupper. Filmenes indhold kan efterfølgende underbygges eller uddybes ved, at eleverne arbejder med et eller flere af de elevark, som tematisk passer til filmens indhold. Eleverne kan få de økologiske fødevarer, der er vist i filmene, i hænderne, når
de tilbereder retter efter opskriftshæftet: Økologi på gaflen.
Arbejdspakke 2 – Temaark til download med information og opgaver
Med afsæt i læringsmålene for madkendskab er der lavet 5 fakta-ark som passer ind i læringsmål for faget.
• Pas på din, min og vores jord - om bæredygtighed
• Mærker på mad - om fødevaremærker og deres formål. og struktur
• Økologi og sundhed – om madvalg, sundhed, trivsel og miljø
• Forskellen på økologiske og konventionelle fødevarer - om kendskab til fødevarers produktionsformer
• Fra jord til bord og til jord igen – om kendskab til fødevarers produktionsformer, og hvordan de kan forbindes med bæredygtighed, økologi og klimaaftryk.
Elevarkenes temaer er knyttet til undervisningsfilmene og fagets læringsmål. Ved hvert elevarks tema er angivet læringsmål, så det er tydeligt for eleverne, hvad de skal lære ved at arbejde med elevarkene. Arkene
består af information om temaerne samt opgaver, hvor eleverne gennem refleksion, dialog og handlinger bearbejder de informationer om temaerne, de har fået ved at se filmene og læse elevarkenes tekst.
Arbejdspakke 3 Opskriftshæfte – Økologi på gaflen - 24 opskrifter på retter med økologiske råvarer i sæson
Der er udarbejdet et 64 sider A5 opskriftshæfte med økologiske råvarer i sæson med indbydende fotografier
og illustrationer i ”børnehøjde”. Hæftet er krydret med økologiske kernebudskaber og informationer om de
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anvendte råvarer. Hæftet indledes med en kort oversigt over hvad det i mark, stald og i mad vil sige at maden er dyrket, opdrættet og fremstillet økologisk.
Når eleverne arbejder praktisk med de økologiske råvarer og tilbereder forskellige retter, kan underviseren
stille spørgsmål og være i dialog med klassen eller den enkelte elev om de informationer, eleverne er blevet
præsenteret for i filmene og gennem arbejdet med elevarkene. Ved madlavning får eleverne mange sansemæssige oplevelser. Gennem syns-, høre-, føle-, lugte- og smagssansen overraskes og udfordres eleverne,
når de tilbereder og smager på råvarer og retter.
Endvidere er der i projektet udarbejdet en lærevejledning, der beskriver de enkelte materialer og hvordan de
kan anvendes i undervisningen – ligesom vejledningen skitserer forslag til undervisningsforløb. Læremidlet
kan downloades fra skole.lf.dk og fra madkundskabsforum.dk, ligesom det promoveres via L&F’s forskellige
formidlingsindsatser overfor undervisningssektoren.
Projektets opnåede leverancer
• 5 undervisningsfilm a 5-8 minutters varighed
• 5 elevark (temaark) a 4-7 sider
• Opskriftshægte – Økologi på gaflen
• Hæfte på 64 sider med 24 opskrifter på retter med økologiske råvarer i sæson.
• Lærevejledning

Note 9. Sofari 2017 – mere øko-gris i indkøbskurven
Tilskudsmodtager: Producentsammenslutningen Fremme af Økologisk Kvalitets Svinekød (FØKS)
Hovedformål: Afsætningsfremme
Projektets formål
Projektets formål er at udnytte det momentum, der er omkring økologien i disse år til at booste den langsigtede efterspørgsel efter økologisk grisekød på hjemmemarkedet. Det gøres ved at give forbrugerne et oplevelsesbaseret indblik i den økologiske svineproduktions kvaliteter (dyrevelfærd, opdrætsforhold, fordring
mv.), og økologiens øvrige værdier.
Projektets aktiviteter
Arbejdspakke 1: Markedsføring og kommunikation forud for dagen
For at skabe opmærksomhed om Sofari-eventen gennemførtes nedenstående aktiviteter:
• Facebook: På Sofaris facebookprofil blev skabt opmærksomhed om eventen via opslag om værterne,
små film hvor værterne inviterer til Sofari, forskellige informationer om det økologiske griseliv, opskrifter
mv. Der blev købt boost på facebook for at give hvert opslag større spredning i en radius på 50 km omkring værtsgården.
• Internetannoncering via RTB.: Ved hjælp af RTB (real time bidding) og bistand fra et mediebureau blev
udformet en målrettet kampagne til projektets målgrupper på de medieplatforme, som var målgruppens
fortrukne i foråret 2017.
• Print-annoncering: Der blev indrykket ¼ sides annoncer i lokale og regionale medier omkring værtsgårdene.
• www.sofari.dk: Blev opdateret årets værtspræsentationer mv Hjemmesiden anvendes som basis informationskilde, der henvises til fra alle de øvrige medier.
• Informationer om Sofari blev delt på økologiaktørers hjemmesider og SoMe platforme.
• Lokal markedsføring: Værtskort, plakater og halmballebannere blev produceret, så værterne i deres
nærmiljø og tilstødende større byer kunne skabe synlighed om eventen.
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•

Presse: Landbrug & Fødevarer og Økologisk Landsforenings presseafdelinger samarbejdede om at
skabe maksimalt opmærksomhed om Sofari i aviser og på radio/tv i ugerne op til Sofari. Ligesom der var
fokus på at skabe opmærksomhed i medierne på selve dagen.

Arbejdspakke 2 – Aktiviteter og materialer til Sofari-dagen
Følgende aktiviteter og materialer blev produceret med henblik på at give forbrugerne en god, involverende
og lærende oplevelse af det økologiske griseliv, således at de husker det økologiske grisekøds kvalitet –
også når de, mange måneder efter at Sofari er afviklet, står ved køledisken og skal træffe et valg:
• Informationsskilte, der fortæller om karakteristika ved den økologiske griseproduktion.
• Udviklet quiz-skilte, som vækker børn og forældres nysgerrighed og skabe en spændende oplevelse,
hvor familien sammen er aktive, undersøgende og lærer om de økologiske grises levevis og adfærd.
• Opskriftshæfte Øko-grisens almanak med opskrifter og informationer om øko-grisens liv til at tage med
hjem og gemme.
• Sifka på Sofari: Pixibog til de mindste om soen Sifka og hendes liv.
• Plakat i A0, der illustrerer øko-soens og grisenes livscyklys.
• Endvidere blev der lavet diverse adfærdsregulerende skilte, T-shirts og kasketter med Sofari-logo, Sofari-tatoveringer, samt stillet toiletvogne og smittebeskyttelsesudstyr til rådighed for værterne.
Projektets opnåede leverancer
• 14 gårde deltog som sofariværter – projektets mål var 12-14 værter
• Cirka 12.000 danskere tog på Sofari og fik et unik indblik i den økologiske svineproduktion. En viden
som giver forståelse for, hvorfor økologisk grisekød koster mere end konventionelt produceret grisekød,
og som hermed, alt andet lige, bidrager til en større betalingsvillighed ved køledisken og til at øge den
langsigtede efterspørgsel efter økologisk grisekød på hjemmemarkedet.
•

Markedsføringsaktiviteter har ført til:
o Presseomtaler - i alt cirka 130 omtaler i aviser, radio og tv
o 41 opslag på Facebook – som har haft en rækkevidde til 532.835 personer med i alt 1.379.000 visninger og 464.948 videovisninger. Sofaris facebook profil har dog ikke nået de 6000 følgere, som var
målet, men knap 4000 følgere.
o Digital RTB kampagne - med 749.438 unikke visninger.
o Annoncer i cirka 35 aviser – ugeaviser/dagblade på print og digital

Note 10. Akademi for lokal, direkte afsætning for gårdbutikker og mikroproducenter
Tilskudsmodtager: De Økologiske Gårdbutikker
Hovedformål: Afsætningsfremme
Projektets formål
Formålet med projektet var at give et kompetenceløft til primær- og mikroproducenter og herved bidrage til at
øge den lokale, direkte afsætning af økologiske fødevarer.
Projektets aktiviteter
I projektet blev der arbejdet med at udvikle primær- og mikroproducenternes viden om og kompetencer til at
imødekomme markedets og de økologiske forbrugerens krav og forventninger til lokale økologiske fødevarer
samt de særlige love, regler og rammevilkår, som er gældende for økologiske fødevareproducenter. Dette
skulle bidrage 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 producenten.
Projektet indeholdt flg. aktiviteter:
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I. Udvikling og planlægning af uddannelsesdage: Form og indhold på de enkelte uddannelsesdage blev udviklet og fastlagt. Der blev indgået aftaler med indlægsholdere om indhold, tidspunkt og form samt lavet aftaler omkring lokaler og forplejning.
II. Udsendelse af invitationer til økologiske primær- og mikroproducenter: Invitationer blev udarbejdet og udsendt til de økologiske primær- og mikroproducenter. Lige-ledes blev der annonceret i landbrugsfaglige og
sociale medier.
III. Gennemførelse: Emnerne på workshops og seminarer spændte bredt: fødevarelovgivning og mærkning
med særligt fokus på økologi, økologiske budskaber, formål med og brug af sociale medier, værktøjer til udarbejdelse af forretningsplaner, økologiske kundetyper, -krav og -pleje, butiksindretning og værtsskab mm.
Efter hver uddannelsesdag blev der gennemført en evaluering.
Projektets opnåede leverancer
Der er i løbet af projektperioden gennemført flg. leverancer:
Erfaringsmæssigt viste det sig gennem projektet, at opslag om de enkelte uddannelsesdage i målrettede FBgrupper var den suverænt mest effektive måde at nå målgruppen på for at få dem til at deltage i uddannelsesdagene. Derfor blev opslag i FB-grupper den foretrukne ’annoncerings-form’ i projektet.
Der blev gennemført 8 uddannelsesdage i form af workshops- og seminarer. Målsætningen i projektet var 79 dage. Temaerne for uddannelsesdagene har været: 2 dage med titlen: Succes med din gårdbutik og salg
af egne forarbejdede varer (regler, lovgivning og indretning), 2 dage med titlen: Salg og markedsføring på de
sociale medier, 1 dag med titlen: Lokal afsætning og samarbejder, 1 dag med titlen: Kend dine kunder og
deres forventninger, 1 dag med titlen: Jul i gårdbutikken – brug stemning til at få kunder i butikken og skabe
mersalg, 1 dag med titlen: Events på gården.
Der har i alt været 154 deltagere på de 8 uddannelsesdage. 16 personer har deltaget i 2 af kurserne og 12
personer har deltaget i 3 kurser eller flere. I projektet var målsætningen 10-15 deltagere pr. uddannelsesdag.
Der har således været langt flere deltagere på kurserne end forventet.

Note 11. Samarbejdsmodel for afsætning af økologiske grøntsager fra mindre økologiske avlere
Tilskudsmodtager: SØRIS A/S
Hovedformål: Afsætningsfremme
Projektets formål
Formålet med projektet var, at Søris udvikler en ny forretningsmodel og værktøjer til at styre det meget komplekse produktionssystem, med mange avlere, på mange lokaliteter, med et bredt udbud af forskellige afgrøder. Projektets leverancer vil være en bæredygtig forretningsmodel for de mindre avlere, et bredere sortiment til markedet og en større diversitet af økologiske afgrøder og sorter på markerne.
Projektets aktiviteter
1) Skabelse af en relationel, tættere og mere forpligtigende partnerskabs- og forretningsmodel mellem mindre øko-grøntproducenter og Søris. Udviklingsmålet var at gå fra leverandøraftaler til partnerskabs relationer.
2) Udvikling af effektive styringsredskaber til at håndtere den daglige planlægning, produktionsstyring og
kvalitetssikring helt fra markplan, hen over dyrkningssæsonen og frem til høst og levering. Herunder at definere opgaver og ansvarsfordeling, samt Søris ”konsulentfunktion” over for avlerne.
3) Udvikling og diversificering af afsætningskanalerne for økologisk specialgrønt.

96

Fonden for økologisk landbrug - Noter til supplerende oplysninger – Regnskab 2017
3. Puljen for National Afsætning

Note 12. Biodynamiske råvarer til gastronomien
Tilskudsmodtager: Foreningen for Biodynamisk Jordbrug
Hovedformål: Afsætningsfremme
Projektets formål
Den gastronomiske branches kokke, tjenere, sommelierer, slagtere og bagere er vigtige aftagere af biodynamiske råvarer. De er ambassadører for den biodynamiske slagsudvikling, fordi flere topkokke har gode erfaringer med biodynamiske råvarer. Formålet med projektet var, via gastronomerne, at sikre afsætningen af
den stigende produktion af biodynamiske fødevarer.
Projektets aktiviteter
I projektet har vi styrket madfagfolks og forbrugeres erfaringer med at bruge biodynamiske råvarer og deres
viden om biodynamisk jordbrug.
Med henblik herpå er der afholdt temaarrangementer, oplevelses- og informationsarrangementer på landbrug og restauranter om biodynamisk jordbrug. Fokus har været på gårdens helhed af jord, afgrøder, dyr og
kompost som grundlaget for grøntsager, frugter, æg, mælk og kød.
Der er udarbejdet to informationsvideoer med landmænd og gastronomer om dyrkning og anvendelse af biodynamiske råvarer til brug på maduddannelser og de sociale medier. Derudover artikler i magasiner / aviser
om kokkes erfaringer med biodynamiske råvarer.
Projektets opnåede leverancer
Der er afhold 12 temamiddage med i alt 467 deltagere. Der er skrevet 4 artikler og lavet 2 informationsvideoer. Forventet rækkevidde er ca. 30.000 personer på YouTube og Facebook.
Der er udviklet en brochure om biodynamiske råvarer til uddeling ved arrangementer samt ved henvendelse
fra forbrugere. Der er oprettet facebookside med informationer om biodynamik og gastronomi samt instagram-konto med billeder af dyrkning, produkter, madlavning og aktiviteter.
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Note 1. Omlægningstjek - udvikling af den økologiske produktion
Tilskudsmodtager: SEGES
Hovedformål: Rådgivning
Projektets formål
Projektets formål er, at flere landmænd får viden om økologisk produktion og efterfølgende vælger at omlægge sin landbrugsproduktion til økologi. Således øges antallet af økologiske landmænd og det omlagte
økologiske areal.
Projektets aktiviteter
I projektet er der i 2017 gennemført 418 omlægningstjek og afholdt 19 temamøder for både ny omlagte og
kommende økologiske landmænd. Projektets aktiviteter er gennemført i et samarbejde mellem SEGES, økologikonsulenter i landbrugsrådgivningen og Dansk Biavlerforening. SEGES væsentligste opgave i projektet
er at koordinere det store antal af omlægningstjek og at deltage som fagkonsulent i omlægningstjek indenfor
økologisk svine- og fjerkræproduktion.
Et omlægningstjek indeholder, som minimum, følgende elementer:
1. Forberedelse med mundtlig og skriftlig aftale om besøget, herunder afklaring af mål og omfang.
2. I selve mødet deltager økologikonsulent og eventuel en anden fagkonsulent.
3. Efter mødet: Analyser, opsamling, herunder rapport evt. med inddragelse af økonomikonsulent.
4. Afslutning, overdragelse af rapport om bedriftens muligheder ved omlægning. Enten som skriftlig udsendt
materiale eller ved et opfølgende besøg i tilfælde af mere komplekse forhold, der skal tages i betragtning for
at landmanden efterfølgende kan tage en beslutning.
Der er i 2017 gennemført omlægningstjek på 418 konventionelle landbrug, der har interesse for at omlægge
til økologisk produktion. Der er igennem dette projekt foretaget omlægningstjek på i alt 49.250 ha. En stor
del af de gennemførte omlægningstjek har også medført omlægninger, normalt forventer vi, at 60 % af dem,
der får foretaget et omlægningstjek også lægger om. I 2017 har der været en fortsat tendens til, at det omlagte areal er stigende.
I 2017 har der været afholdt faglige temamøder indenfor stort set alle faglige områder. Temamøderne har
både været med et generelt indhold eller har været indenfor konkrete fagretninger. Interessen har været stor,
i alt er der gennemført 19 temamøder med et deltagerantal på 390. Et temamøde indeholder minimum tre
timers kompetenceudviklingsaktiviteter for nye eller kommende økologiske landmænd.
Der er udarbejdet aktuelle faktaark og en roll-up. Disse materialer er anvendt til markedsføring af de gratis
omlægningstjek. Faktaarkene har været tilgængelige online, anvendt af de lokale økologirådgivere, samt
været anvendt ved Plantekongres 2017 og Svinekongres 2017 og andre udstillinger/møder.

Note 2. Bæredygtighedstjek 2017 på økologiske bedrifter
Tilskudsmodtager: SEGES
Hovedformål: Rådgivning
Projektets formål
Det er projektets formål at implementere mere bæredygtighed i økologien. Det vil vi gøre ved at analysere og
videreudvikle bæredygtigheden og dermed robustheden på hver økologisk bedrift, både til glæde for landmanden og erhvervet, for den bevidste forbruger og for naturen.
Projektets aktiviteter
I projektet er der gennemført 24 bæredygtighedstjek på økologiske landbrug i 2017. Hver RISE analyse resulterede i en rapport og en handlingsplan. Derudover formidlingsaktiviteter som har betydet at flere landbrugsbedrifter i Danmark er blevet interesseret i at arbejde med bæredygtighed som et udviklingsværktøj.
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Note 3. Bæredygtighedstjek 2016 på økologiske bedrifter
(2016-projektforlængelse)
Tilskudsmodtager: SEGES
Hovedformål: Rådgivning
Projektets formål
Det er projektets mål at afdække bæredygtigheden samt de største udviklingspotentialer inden for den økologiske sektor.
Projektets aktiviteter
I projektet er der i 2017 gennemført 25 bæredygtighedsanalyser ved hjælp af RISE-værktøjer på forskellige
økologiske landbrugsbedrifter. Der er endvidere arrangeret og gennemført et temamøde, hvor det blev afdækket, hvorledes det øvrige landbrug kunne se mulighederne i at anvende sig af bæredygtighedstjek som
udviklingsværktøj til deres bedrifter.

Note 4. Omlægningstjek – for mere og bedre økologi
Tilskudsmodtager: Økologisk Landsforening
Hovedformål: Rådgivning
Projektets formål
Formålet med projektet er at fremme omlægningen til økologisk produktion inden for landbrugs- og gartneriproduktionen. Markedet efterspørger mere økologi og flere økologiske produkter til såvel hjemmemarkedet
som eksport, som begge er i fortsat vækst. Samtidig skal projektets aktiviteter forebygge fejl og overtrædelser af økologireglerne og give producenterne faglige netværk og forankring i økologien.
Projektets aktiviteter
AP1) 250 omlægningstjek hos primærproducenter i samarbejde med kommuner, mælkeproducenter og interesserede konventionelle landmænd. Omlægningstjekkene er gennemført hos en bred vifte af producenter
med meget forskelligartede produktioner, hvilket er med til at styrke den økologiske produktion og udvikle
flere forskellige økologiske produkter til fremtiden.
Omlægningstjekkene er tilbudt og udført i hele landet hen over hele året. Samtidig er der lavet en målrettet
indsats i følgende kommuner, hvor samtlige landmænd er blevet kontaktet og tilbudt et gratis omlægningstjek: Rebild kommune, Mariagerfjord kommune, Silkeborg kommune og Vejle kommune. Den målrettede indsats er et meget vigtigt supplement, da der derved opnås kontakt med producenter, der ikke på forhånd var
klar over eller havde overvejet mulighederne for at omlægge til økologisk produktion. Indsatsen blev modtaget med meget stor imødekommenhed og interesse for at få vurderet mulighederne på den enkelt bedrift.
Samtlige bedrifter, der har fået et omlægningstjek, har modtaget en besøgsrapport og er efterfølgende blevet
kontaktet pr telefon for at få en evaluering af besøget. I evalueringen indgår en vurdering af den generelle
tilfredshed med besøget, relevansen for bedriften, det faglige niveau samt hvorvidt den ansvarlige for bedriften vurderer, at omlægning til økologisk drift er en bæredygtig mulighed inden for en kort årrække. Svaret på
evalueringerne viser en udpræget tilfredshed med omlægningstjekket, relevansen af tjekkets indhold og det
faglige niveau. Ligeledes tilkendegiver en stor del af producenterne, at omlægning til økologisk drift ses som
en realistisk mulighed inden for en kort årrække.
AP2) Opfølgningsindsats for nye økologer. Indsatsen er gennemført i form af ”Godt fra start møder” med det
mål at fremme forankring, netværk og adgang til faglige miljøer. Der er afholdt regionale møder for nye og
kommende økologer i flere egne af landet, hvor deltagerne har fået faglig viden og mulighed for at danne
netværk.
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De 3 regionale møder blev afviklet med meget stor tilfredshed fra både gæster og myndigheder, som bidrog
med oplæg og praktiske erfaringer. Møderne bidrog samtidig til, at der blev dannet netværk og samarbejde
mellem flere af deltagerne. Succeskriterierne om oplysning, øget faglig viden samt netværksdannelse blev til
fulde opfyldt.
Økologisk Landsforening har deltaget i følgende arrangementer, hvor landmænd er blevet orienteret om indholdet i omlægningstjek og muligheden for at få et besøg på bedriften: Landbrugsmesser: Plantekongres,
Økologikongres og NutriFair. Dyrskuer: Landsskuet i Herning. Landmændenes mulighed for at modtage et
gratis omlægningstjek er yderligere formidlet ved faglige arrangementer og via pressemeddelelser, annoncer
i fagpressen, Økologisk Landsforenings hjemmeside, samt ved målrettet samarbejde med udvalgte kommuner og gennem samarbejdspartnere.
Note 5. Øget økologi i Syddanmark med omlægningstjek
Tilskudsmodtager: Producentsammenslutningen Sønderjysk Økologi
Hovedformål: Rådgivning
Projektets formål
Formålet med projektet er at synliggøre de muligheder der ligger i den økologiske produktionsform hos konventionelle primærproducenter, hovedsagelig i Syd- og Sønderjylland og Fyn. Landmanden får ved et tjek
faglig og økonomisk indsigt til at tage en beslutning omkring driftens fremtid – er økologien muligt og skal der
arbejdes videre på denne produktionsform og diversitet (udvidelse med en ny driftsgren), eller er bedriften
ikke egnet til økologi.
Projektets aktiviteter
Projektet aktiviteter har omfattet omlægningstjek og orienteringsmøde samt løbende opfølgning/evaluering af
projektet.
Planlægning af projektet, herunder markedsføring af aktiviteterne i projektet
Planlægningen og markedsføringen af omlægningstjekkene og orienteringsmøder. Der er lavet faktaark som
er anvendt markedsføringsmæssigt v. Nutrifaire janur 2017 og dyrskuer (Åbenrå) maj og (Ribe) juli 2017.
Projektet har været med på et faktaark udarbejdet af SEGES, og som er tilgængelig på LandbrugsInfo. Ligeledes er de gratis omlægningstjek markedsført på SDØ hjemmeside (www.sdø.dk)
Gennemførelsen af omlægningstjek.
Der har været stor efterspørgsel på omlægningstjek, specielt de første og sidste mdr. af 2017. Der er gennemført i alt 75 omlægningstjek i 2017. Da mange af tjekkene er lavet på mindre bedrifter med kun planteavl,
har timeforbruget pr. tjek været mindre end budgetteret og dermed gennemført til en mindre pris en de 1.500
Euro.
Orienteringsmøder
Der blev bevilliget midler til 2 orienteringsmøder. Pga. stor efterspørgsel på omlægningstjek blev det fravalgt
at lave et orienteringsmøde i efteråret 2017.
Vi nåede at afvikle 1 møde i samarbejde med Friland omkring mulighederne ved økologisk svineproduktion.
Dette emne blev valgt da det er en økologiske driftsgren der i 2017 har været i fremgang og med gode muligheder for afsætning. Mødet blev afviklet 15. maj 2017 med ca. 30 deltagere.

Note 6. Biodynamiske omlægningstjek/udviklingstjek
Tilskudsmodtager: Foreningen for Biodynamiske Jordbrug
Hovedformål: Rådgivning
Projektets formål
Formålet med projektet har været at gennemføre omlægnings- og udviklingstjek.
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Projektets aktiviteter
Der er gennemført 22 biodynamiske omlægningstjek på økologiske jordbrug og 6 udviklingsforløb på biodynamiske jordbrug. De besøgte økologer i 2017 repræsenterer tilsammen ca. 2300 ha, hvilket svarer til ca. 65
% af de nuværende 3500 ha biodynamisk areal. Af de besøgte landmænd i 2016 og 2017 har 8 – med et
samlet areal på ca. 1090 ha – påbegyndt omlægning til biodynamisk drift. Flere andre har meddelt, at de vil
begynde i 2018.
Vi har, udover tjekbesøg på gårdene, været i kontakt med ca. 15 andre økologer, der har efterspurgt oplysninger om biodynamisk dyrkning og vilkårene for at blive godkendt efter de biodynamiske Demeter-regler.
Disse kontakter har dels været telefoniske, dels fysiske i forbindelse med faglige møder, markeder og
økologikongressen.
De gennemførte omlægningstjek består af:
1. Indledende samtale og mailkorrespondance efter landmandens henvendelse om nøgleoplysninger om bedriften, oplysninger om generelle vilkår og aftale om møde på gården. Planlægning af omlægningstjek: sammensætte informationsmappe, undersøge specifikke spørgsmål om landmandens produktion og/eller ønsker
2. Møde på bedriften med markvandring, præsentation af gårdens historie og landmandens tanker om og
motivation for evt. at dyrke biodynamisk. Oplysninger om sædskifte, dyrehold, produktion, evt. indkøb af foder, gødning og hjælpestoffer, samarbejdsrelationer og afsætningsforhold.
Samtale om de biodynamiske principper, metoder, midler og regler vedr. dyrehold, såsædskvalitet og præparatanvendelse. Desuden om maskinbehov, kursusmuligheder, netværk, Demeterregler og -kontrol, afsætningsforhold og økonomi. Gennemgang af udleveret informationsmappe med oplysninger om principper,
praktik og eksempler. Vi anbefaler, at ægtefælle og/eller central medarbejder deltager i mødet, og det har
været tilfældet ved de fleste besøg.
3. Efterfølgende telefonsamtale og/eller mailkorrespondance om afklaring af konkrete eller principielle
spørgsmål.
Hver besøg landmand får som nævnt udleveret en mappe med informationer om omlægningsprocessen i
trin, bl.a. tilmelding til Demeterforbundet, bestilling og brug af de biodynamiske præparater, ophør med afhorning af kvæg og ophør med import af konventionel gylle og foder, De biodynamiske Demeterregler og de
vigtigste forskelle til økologireglerne mm
Alle besøgte landmænd er tilbudt opfølgende telefonisk vejledning i spørgsmål om biodynamiske emner.
Udviklingstjek er tilbudt via mail til alle landmænd, der har været i gang med at dyrke biodynamiske i kortere
eller længere tid, og derfor kender til de biodynamiske principielle og praktiske aktiviteter, samt Demeterreglerne.
Et udviklingstjek består af:
1. Indledende samtale pr. telefon på foranledning af landmanden. Kort orientering fra landmanden om begrundelsen for at ønske et udviklingstjek og forventningerne til processen og resultatet.
2. Møde med gennemgang af nuværende situation på de primære biodynamiske områder: præparatanvendelse, dyrehold, kompostering, foder- og gødningsforsyning, sædskifte, humusopbygning, biologisk mangfoldighed, naturelementer og sociale forhold inkl. medarbejdere.
Ønsker for den næste 3 – 10 år på de nævnte områder eller andre. Prioritering af indsatser i forhold til tid og
økonomi. I udviklingstjekket er foreningens medarbejder ikke faglig konsulent, men proceskonsulent: den der
stiller spørgsmål, holder fokus, får alle ønskede emner belyst og skriver/tegner referat. Udarbejdelse af
handlingsplan med mål, delmål, prioriteringer og tidsramme.
3. Telefonisk eller fysisk møde efter nogle måneder med opfølgning på processen og gennemgang af handlingsplan og nåede delmål og evt. ændringer i prioriteringer.
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Note 7. Økologi – noget for dig?
Tilskudsmodtager: Producentsammenslutningen Økologi Nord
Hovedformål: Rådgivning
Projektets formål
Projektet har til formål at hjælpe flere landmænd i gang med økologisk produktion. Indenfor produktionsgrene mælkeproduktion, planteavl, kødkvæg, æg- og fjerkræproduktion.
Projektets aktiviteter og leverancer
I projektperioden er der gennemført 15 omlægningstjek. Det er primært større planteavlere som har vist interesse for at lægge om til økologi. Hvilket falder godt i tråd med at der er brug for mere økologisk korn og
bælgsæd til at understøtte den udvidelse af animalsk økologisk produktion som har fundet sted de seneste
år.
Men også deltidsproducenter med planteavl og kødkvæg er blandt dem der har vist interesse for om-lægningstjek. Samt unge nyetablerede producenter med alternative idéer til hvordan man kan skabe sig et levebrød med økologisk drift er blandt dem vi har lavet omlægningstjek hos. De gennemførte omlægningstjek i
regi af dette projekt betyder at ca 900 ha jord lægges om til økologisk drift.
Indholdet i de enkelte tjek er blevet tilpasset behovet på de enkelte bedrifter. Hos de større planteavlere har
tjekkene indeholdt en grund faglig diskussion af mulighederne for at sammensætte et sædskifte som er fagligt og økonomisk bæredygtigt og produktivt på lang sigt. I de tilfælde hvor der er animalsk produktion på bedriften er det blevet vurderet om produktionen kan lægges om og hvis ja hvad det kræver at skabe en økologisk produktion hvor der er harmoni mellem husdyrhold og jordtilliggende. Endelig har der ved alle tjeks været fokus på mulighederne for at afsætte de økologiske varer der pro-duceres.
Den 7. november afholdt vi informationsmøde på Morsø Landbrugsskole. På mødet deltog 14 landmænd
som enten lige var startet med at lægge om eller gik med overvejelser om at lægge om. Temaet på mødet
var mulighederne i økologisk produktion og hvordan økologer kan udvikle deres produktioner gennem samarbejde. Der blev gjort et stort arbejde for at markedsføre arrangementet, gennem lokal-pressen og direct
mails. Når deltagerantallet ikke blev større tilskriver vi det mathed ovenpå en meget anstrengende høst og
såperiode. De fremmødte fik til gengæld meget med hjem. Bl.a. en interessant diskussion om hvorfor økologer accepterer ”besværlige” regler og kontrol. I diskussion blev det tydeligt at konventionelle landmænd har
svært ved at forstå at regler kombineret med en effektiv og troværdig kontrol er fundamentet for den økologiske produktionsmetode. Reglerne og kontrollen skaber den troværdighed hos forbrugerne som betyder at de
accepterer en merpris for produkterne.
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Note 1. Forretningsmæssig succes med økologi på menuen
Tilskudsmodtager: Økologisk Landsforening
Hovedformål: Afsætningsfremme
Projektets formål
Formålet med projektet er at styrke den økologiske afsætning ved at sætte økologien på menukortet på hoteller, restauranter og cafeer. Projektet tager fat på myten om, at gæsterne ikke vil betale for økologi, og at
det er svært at omstille menukortet til økologisk. Projektet skaber synlige løsninger, der danner inspiration til
den videre økologiske omlægning inden for HORECA (hotel, restaurant og cafe)
Projektets aktiviteter
1. Udvikling af indsigter og redskaber for økologiske omlægning af private spisesteder
Der blev udvalgt en café, en restaurant og en hotelkæde, der alle forpligtede sig til at opnå det Økologiske
Spisemærke i bronze inden for tre måneder. Med baggrund i disse tre cases har projektet, med støtte i projektets referencegruppe, indsamlet erfaringer indenfor: Indkøb/kvalitet af økologiske varer, Udvikling af det
økologiske menukort, Formidling over for stedernes gæster og Forretningsmæssig succes med økologien.
På baggrund af de erfaringer og resultater de tre køkkener opnåede, er der udarbejdet et katalog (2000 eksemplarer), der viser løsninger og giver inspiration, råd og vejledning til andre køkkener indenfor HORECA.
2. Formidling af indsigterne/redskaberne
Der er blevet informeret om de tre cases omlægning i nyhedsbreve og i fagpressen. Projektets resultater
blev præsenteret på fødevaremessen BITE i Forum, København, i forbindelse med Copenhagen Cooking
and Foodweek. Dette skete i samarbejde med Landbrug & Fødevarer, Hotel- og Restaurantskolen København og Fødevarestyrelsen. Kataloget, der beskriver de tre cases, er ligeledes delt ud på tre leverandørmesser med samlet set cirka 20.000 besøgende. Kataloget er ligeledes blevet offentliggjort på www.okologi.dk/foodservice og www.restaurant.oekologisk-spisemaerke.dk
Projektets opnåede leverancer
Et katalog ”Økologi på menuen - vejen til succes” – der er uddelt i 2.000 eksemplarer.
De tre cases er præsenteret på fødevaremessen BITE, under Copenhagen Cooking and Foodweek med
4.000 besøgende samt på to leverandørmesser med samlet 20.000 besøgende. De tre cases er ligeledes
omtalt i fagmedierne Food-Supply, Scandinavian Food & Drink og Fødevarefokus og på hjemmesiden
www.restaurant.oekologisk-spisemaerke.dk mere end 3.000 sidevisninger, opgjort pr. 20/12 2017.
Projektet har synliggjort, at det også inden for HORECA er muligt at lægge om til økologi inden for budget
samt at varerne og mulighederne findes. Projektet har givet et unikt indblik i og forståelse af hvilke omlægningsteknikker der virker inden for HORECA og hvordan branchen (køkkener, grossister, omlægningsorganisationer mf.) kan arbejde med dem. Ligeledes har projektet bevist, at der er en stor markedsføringsværdi for
hoteller, restauranter og cafeer ved at kunne fremvise Det Økologiske Spisemærke. Kunderne sætter pris på
økologi og er parate til at betale mere og/eller få tilbudt andre menuer.

Note 2. Nøglepersoner som katalysatorer for øget omlægning i storkøkkener
Tilskudsmodtager: Økologisk Landsforening
Hovedformål: Afsætningsfremme
Projektets formål
Formålet med projektet var at øge afsætningen af økologiske fødevarer til foodservicesektoren ved at informere om økologi samt brug af økologiske råvarer overfor de nøglepersoner i foodservicebranchen, der dagligt fungerer som vidensbærere til landets professionelle køkkener.
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Projektets aktiviteter
1. Grundforløb for personer med lavt økologisk vidensniveau
Fastlæggelse af metode for informationsforløb og motivation af nøglepersoner - herunder udarbejdelse af
materialer. Projektet har gennemført et 3-dags kursus for grossistkonsulenter og fødevarevirksomheder. Med
fokus på: de økologiske grundværdier, vores grundvand/drikkevand, den sunde jord, dyrevelfærd, tilsætningsstoffer/forarbejdning, Ø-mærket og Det Økologiske Spisemærke, landmands praktik, køkkenforståelse
samt information om, hvor man kan blive opdateret/hente hjælp i sin hverdag.
Der er udarbejdet et informationsopslag, hvor alle oplysninger og undervisningsmateriale er samlet på et
sted, en pjece, der på overskuelig vis symboliserer de økologiske grundværdier samt et vendespil, til sjov
læring om økologi.
2. Forløb for rutinerede nøglepersoner
Projektet har udbudt et 2-dags informationsforløb med nyeste viden og indsigt i mulige nye afsætningskanaler og nye tendenser. Inspirationstur til BioFach, verdens største økologimesse. Her blev kursisterne vist
rundt af trendspotter og fik indsigt i nye muligheder og tendenser. Temadag ”Bag om Tallene” med indsigt i
den seneste økologiske udvikling indenfor foodservice, herunder: fremlæggelse af tal fra Danmark Statistik,
oplæg om Det Økologiske Spisemærke i HORECA (hotel, restaurant og cafe) samt nye trends inden for drikkevarer.
Projektet har genereret gode historier, der er blevet bragt i Økologi & Erhverv, på sociale medier, omtale i 4
nyhedsbreve
Projektets opnåede leverancer
I alt 75 nøglepersoner er blevet uddannet. Disse nøglepersoner har tilsammen anslået direkte kontakt til ca.
8.000 køkkener.
• Økologiskolen trin 1: 65 deltagere (grossister og virksomheder) Øget viden omkring økologi, det økologiske køkken i HORECA og det økologiske spisemærke samt hvordan disse emner kan være med til at
skabe forretningsmæssig succes. Øget indsigt i de økologiske produktionsmetoder.
• Økologiskolen trin 2: 10 deltagere. Øget viden omkring de nyeste trends og inspiration til nye afsætningskanaler samt kendskab til økologiske producenter
Der er opnået særdeles gode tilbagemeldinger fra deltagerne, og vi oplever at mange arbejder mere målrettet med økologien overfor deres kunder end før de var på Økologiskolen.
Note 3. Mere viden, mere afsætning
Tilskudsmodtager: Økologisk Landsforening
Hovedformål: Afsætningsfremme
Projektets formål
Formålet med projektet var at videreudvikle og fortsætte netværksgrupper for professionelle køkkener og
dermed sikre økologisk fokus hos disse samt at tænde den økologiske gnist hos næste generation af køkkenprofessionelle. Projektets formål var endvidere at inspirere køkkenprofessionelle ved at formidle de gode
historier i nyhedsmails, på websites og generel presseindsats.
Projektets aktiviteter
1. Videreudvikling og opstart af netværksgrupper
To eksisterende netværksgrupper er blevet videreført (4 møder i hver). Erfaringer fra disse har ligget til grund
for opstart af fire nye lokale netværk (2 møder i hver)
2. Tænde den økologiske gnist hos næste generation af køkkenprofessionelle
For at sikre størst mulig synlighed og fokus hos de unge, blev økologi en stor del af konkurrencen DM i Skills
for ernæringsassistenter. Her skulle eleverne arbejde med økologiske råvarer og mundtligt forsvare den økologiske tilgang til produktion i professionelle køkkener fra konkurrencens scene.
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3. Indsamle resultater og erfaringer på tværs af køkkentyper og information heraf
På baggrund af temaer og samtaler i netværksgrupperne har projektet indsamlet værdifuld information og
udfordringer og løsninger på tværs af branche/køkkentyper. På baggrund heraf har projektet genereret 12
nyhedsbreve og mere end 60 omtaler i nationale- og lokale medier til inspiration og motivation af både offentlige og private køkkener.
4. Formidling af de gode historier/best practice fra frontløberne til den øvrige foodservice sektor
Projektet har uddelt årets Økopris til hotelkæden Comwell, hvis 15 hoteller alle har Det Økologiske Spisemærke i bronze. Dette som inspiration for den øvrige branche: økologiske omlægning er en god forretning!
Projektet har ligeledes beskrevet 5 økologiske fyrtårne i lokale og nationale medier.
Projektet har afholdt godt 30 økologiske indlæg fordelt over hele landet, bl.a. hos Økonord, netværk for offentlige køkkener, kantineerfagrupper, Vestjyllands højskole, kødbyens mad og marked, Tekniske Skoler,
fødevaremessen BITE.
Projektets opnåede leverancer
• Oprettelse af netværksgrupper i fire regioner (2 møder afholdt i hver). Samlet 150 deltagere i netværksgrupperne. Alle de nyetablerede netværksgrupper har valgt at fortsætte ved egen kraft, da deltagerne
ser stor værdi i disse møder.
• Stor synlighed af økologi ved DM i Skills med 150 involverede aktører
• Uddeling af Årets Økopris til Hotelkæden Comwell, med ca. 60 omtaler i lokal og national presse. Herunder 800 personer involveret på 15 Comwell-hoteller.
• Der er udviklet et nyt nyhedsbrev med 1000 modtagere.
• Der beskrevet 5 ildsjæle i lokale og nationale medier, samlet set ca. 60 presseomtaler.
• Der er afholdt mere end 30 indlæg, rundt om i landet. F.eks. Økonord, netværk for offentlige køkkener,
kantineerfagrupper, Vestjyllands højskole, kødbyens mad og marked, Tekniske skoler samt Fødevaremessen BITE.
• Presseomtaler samt aktiviteter på de sociale medier, samlet 150 stk.

Note 4. Økologi på menuen
Tilskudsmodtager: Økologisk Landsforening
Hovedformål: Afsætningsfremme
Projektets formål
Formålet med projektet var, at formidle best practice til mere økologi på menukortet på hoteller, restauranter
og cafeer samt fastholde og understøtte økologien hos private kantiner. Projektet afholder en økologisk dag
hvor erfaringer deles, og der findes nye veje til formidling af økologiske løsninger til HORECA.
Projektets aktiviteter
1. Indsigter i målgruppen og udvikling af ideer til fremtidens spisekort
Der blev nedsat en arbejdsgruppe bestående af 10 personer fra hotel, restaurant og cafe branchen samt private og offentlige køkkener med henblik på at udvikle programmet for den økologiske dag samt sikre opbakning og deltagere på dagen.
2. Afholdelse af den økologiske dag med temaet: Økologi på spisekortet- vil du med ud og spise økologisk?
• Afholdelse af den økologiske dag under Copenhagen Foodweek med 300 deltagende gæster fra branchen ved Årets Ret, de danske madanmelderes hyldest til dansk gastronomi.
• 4 indlæg om økologi: Sansetunnel med fokus på dyrevelfærd og natur, information om de økologiske
grundværdier, information om markedsføring med Det Økologiske Spisemærke, oplæg af René Mammen, Restaurant Substans - Hvordan kan toprestauranter arbejde med økologi og hvorfor?
• Økologiske smagsoplevelser. Hele middagen under Årets Ret havde fået det lejlighedsvise Spisemærke
i guld.
• Økologiske samtaler, debatter og dialog ved bordene igangsat af talekort med økologiske overvejelser.
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Der blev udarbejdet en brochure offentliggjort i forbindelse med afholdelsen af Årets Ret, ligesom arrangementet blev omtalt på Danske Madanmelderes hjemmeside, i avisen Økologi og Erhverv samt i 2 nyhedsmails rundsendt til 11.000 modtagere.
Projektets opnåede leverancer
Samarbejde med Årets Ret, de Danske Madanmelderes hyldest til dansk gastronomi, sikrede stort fokus på
økologi indenfor HORECA.
300 deltagende gæster fra branchen modtog information om de økologiske grundværdier, markedsføring
med Det Økologiske Spisemærke. Økologiske samtaler, debatter og dialoger ved bordene.
Brochure offentliggjort i forbindelse med afholdelsen af Årets Ret. Omtale på Danske Madanmelderes hjemmeside, Økologi og Erhverv, to nyhedsmails rundsendt til 11.000 modtagere.
Note 5. Økoløft Horsens – 18 plejehjem
Tilskudsmodtager: Københavns Madhus
Hovedformål: Afsætningsfremme
Projektets formål
Formålet med Økoløft Horsens var at medvirke til at øge det økologiske forbrug i Horsens 18 plejehjemskøkkener med henblik på større afsætning af økologiske fødevarer. Personalet på plejehjemmene er blevet undervist i omlægningsprincipperne, menuplanlægning, værtsskab og grundlæggende økologiforståelse.
Projektets aktiviteter
Arbejdspakke 1 – Projektledelse, styring og kommunikation
Gennem projektet er der i denne arbejdspakke løbende blevet koordineret med beslutningstagere, planlagt
aktiviteter og kompetenceudvikling samt fulgt op på dette.
Opstarts- og afslutningsmøde: Som opstart på projektet er der blevet afviklet to opstartsmøder; 1 for køkkenpersonalet og et for plejepersonalet. Til møderne blev projektet præsenteret. Som afslutning på projektet
blev der holdt et afslutningsmøde med deltagelse af ledelse, nøglemedarbejdere, eksterne undervisningskonsulenter samt samarbejdspartnere fra Syddansk Erhvervsskole.
Kommunikation: Kommunikationsteamet i Københavns Madhus har oprettet et site til Økoløft Horsens under
www.økoløft.dk med oplysninger om projektet, aktiviteter og resultater. Desuden har Økoløft sin egen Facebookgruppe faciliteret af Københavns Madhus, hvor køkkenmedarbejdere, undervisere og øvrige involverede i projektet har kommunikeret løbende gennem projektforløbet. I forbindelse med afslutningsmødet er
der udarbejdet en pressemeddelelse, som er sendt til lokale medier. Denne er en opsamling af projektets
hovedresultater.
Arbejdspakke 2 - Kortlægning og analyse
I projektet er der gennemført 17 ud af 18 i ansøgningen beskrevne kortlægninger og analyser, idet to køkkener i starten af projektet blev sammenlagt. Kortlægning og analyse gav et godt udgangspunkt for det videre
omlægningsforløb og skabte et rationelt og veldokumenteret grundlag for det efterfølgende kompetenceudviklingsforløb.
Arbejdspakke 3 – Kompetenceløft
I samarbejde med SDE Vejle er alle undervisningsforløbet gennemført som planlagt.
Gårdbesøg: Der er afviklet i alt tre busture. Alle tre med besøg på Aastrupgaard, Troldgården samt Den Økologiske Have.

106

Fonden for økologisk landbrug - Noter til supplerende oplysninger – Regnskab 2017
5. Puljen for Køkkenomstilling
Ledelsesseminar: Der er afholdt lederseminar med ledelsesrepræsentanter fra alle de deltagende køkkener,
ansvarlige ledere fra plejen samt indkøbsafdelingen fra Horsens Kommune. Seminaret blev gennemført som
planlagt med et godt resultat.
Arbejdspakke 4 – Omlægningsrådgivning
Lokal rådgivning og inspirationsdage: Forud for kurserne fik køkkenerne et besøg af omlægningsrådgivere
fra Københavns Madhus for at få et indtryk af køkkenerne og de udfordringer, der knytter sig til de forskellige
steder. Efter kurserne har køkkenerne igen fået besøg af rådgiver, der har fulgt op på konkrete udfordringer i
de enkelte køkkener i forhold til at øge andelen af økologiske fødevarer. I tillæg til rådgivning i de lokale køkkener er der afviklet 3 inspirationsdage på tværs af køkkenerne med temaerne: Bagning, mellemmåltider
samt grønt og syltning.
Leverandøraktivitet: Der blev afholdt leverandørtræf med deltagelse af både lokale grossister, ledere fra de
deltagende køkkener og indkøbsafdelingen fra Horsens Kommune. Aktiviteten skabte bred forståelse for at
samarbejde om en ambition, hvor lokalt producerede økologiske råvarer skal spille en meget større rolle.
Projektets opnåede leverancer
• 2 informationsmøder for hhv køkken og plejen
• 18 kortlægninger og analyser: 17 (idet to køkkener i starten af projektet blev sammenlagt).
• 3 x AMU-kursus af 3 ugers varighed med op til 20 deltagere pr. hold
• 2 x AMU-kursus af 3 dages varighed med op til 20 deltagere pr. hold
• 3 x 1 dags gårdbesøg med besøg på 3 gårde pr. tur med op til 35 deltagere pr. tur
• 1 ledelsesseminar
• Lokal rådgivning i 18 køkkener fordelt på fire områder
• 3 inspirationsarrangementer på tværs af institutionerne
• 2 leverandørmøder
• Oprettelse af side på www.økoløft.dk med oplysninger om projektet, aktiviteter og resultater
• Oprettelse af målrettet facebookgruppe og facilitering heraf i 2017: Facebookgruppen Økoløft Danmark er
løbende blevet opdateret med billeder og status fra projektet.
Projektet er ikke omfattet af statsstøttereglerne, da det ikke har markedsmæssige konsekvenser og derfor
ikke påvirker konkurrenceforholdende.
Note 6. Økoloft beslutningsgrundlag for køkkenomlægninger
Tilskudsmodtager: Københavns Madhus
Hovedformål: Afsætningsfremme
Projektets formål
Formålet med Økoløft Beslutningsgrundlag var at analysere og beskrive de fordele, gevinster og effekter, der
følger i kølvandet på allerede gennemførte Økoløftprojekter og samle materialet i en rapport, der kan tilskynde offentlige og private måltidsaktører, der endnu ikke har formuleret økologimål og iværksat økologiomlægningsaktiviteter, til at gøre dette.
Projektets aktiviteter
Arbejdspakke 1 – Analyse
Dataindsamling og analyse.
Arbejdspakke 2 – Formidling
Resultatet af arbejdet i AP1 er samlet i en rapport der er publiceret på Økoløfts hjemmeside: www.økoløft.dk.
Rapportens hovedkonklusioner blev, i forbindelse med kommunal og regionalrådsvalget 2017, gjort tilgængeligt for valgenes kandidater. 374 udvalgte kandidater fik desuden en målrettet henvendelse med en opfordring til at inddrage spørgsmålet om økologiomlægning af offentlige køkkener, som en del af valgkampen.
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Der er gennemført 3 formidlingsarrangementer hvor rapportens hovedkonklusioner er blevet formidlet og diskuteret med offentlige - og private beslutningstagere. Informationsarrangementerne er afviklet i Horsens,
Herning og på Ærø.
Arbejdspakke 3 – Projektledelse og styring
Opgaverne i forbindelse projektets fremdrift og styring er gennemført og sket overensstemmelse med det
rammer der er stillet til rådighed.
Projektets opnåede leverancer:
• Dataindsamling og analyse heraf samlet i en rapport.
• Lancering af rapportens hovedkonklusioner til kandidater i forbindelse men kommunal- og regionalrådsvalg
• 3 Formidlingsarrangementer i hhv. Horsens, Herning og på Ærø
Projektet er ikke omfattet af statsstøttereglerne, da det ikke har markedsmæssige konsekvenser og derfor
ikke påvirker konkurrenceforholdende.

Note 7. Økoløft Ærø – Plejehjem og Daginstitutioner
Tilskudsmodtager: Københavns Madhus
Hovedformål: Afsætningsfremme
Projektets formål
Formålet med Økoløft Ærø var at medvirke til at øge det økologiske forbrug i Ærøs centralkøkken, 4 modtagekøkkener på plejehjem samt 2 modtagekøkkener på Ærøfærgerne med henblik på større afsætning af
økologiske fødevarer. Det oprindelige projekt havde titlen Økoløft Ærø – Plejehjem og Færger. Halvvejs i
projektperioden valgte Ærøfærgerne at trække sig fra projektet. Til gengæld ønskede øens to daginstitutioner at træde ind i projektet, hvorved projektet herefter blev Økoløft Ærø – Plejehjem og Daginstitutioner.
Projektets aktiviteter
Arbejdspakke 1 – Projektledelse, styring og kommunikation
Der har været et godt samarbejde med partnerne på institutionerne og i kommunen. De to daginstitutioner,
der erstattede Ærøfærgernes deltagelse i projektet, indledte arbejdet med stor begejstring. Desværre måtte
den ene daginstitution trække sig i efteråret grundet langtidssygemelding hos den køkkenansatte. De to daginstitutioner har en tæt samarbejde, og erfaringerne fra den deltagende institution vil hurtigt kunne implementeres i den anden daginstitution.
Opstarts- og afslutningsmøde: Som opstart på projektet er der blevet afviklet opstartsmøder for personale og
ledelse i centralkøkkenet, på modtagerplejehjemmene, på Ærøfærgerne samt ansvarlige ledere i Ærø Kommune. Som afslutning på projektet blev der holdt et afslutningsmøde med deltagelse af køkkenpersonale og
ledelse. Desuden blev der afholdt et afsluttende evalueringsmøde med den ansvarlige leder for de deltagende køkkener i Ærø Kommune.
Kommunikation: Kommunikationsteamet i Københavns Madhus har oprettet et site til Økoløft Ærø under
www.økoløft.dk med oplysninger om projektet, aktiviteter og resultater. Desuden har Økoløft sin egen Facebookgruppe faciliteret af Københavns Madhus. I forbindelse med aktiviteterne i arbejdspakke 3 er der udarbejdet en artikel om centralkøkkenet omlægningsproces til Ærø Kommunes interne medarbejderblad.
Arbejdspakke 2 - Kortlægning og analyse
I projektet blev der udarbejdet kortlægningsmateriale og afholdt kortlægningsintroduktion for Ærøfærgerne,
centralkøkkenet, 4 modtagerplejehjem og 2 daginstitutioner. I projektet er der gennemført kortlægning og
analyse af centralkøkkenet indeholdende de 4 modtagerplejehjem, Ærøfærgerne samt en daginstitution.
Kortlægning og analyse gav et godt udgangspunkt for det videre omlægningsforløb og skabte et rationelt og
veldokumenteret grundlag for det efterfølgende kompetenceudviklingsforløb.
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Arbejdspakke 3 – Kompetenceløft
De deltagende køkkener havde et ønske om, at undervisningsaktiviteterne ikke skulle foregå i deres egne
rammer på Ærø. Københavns Madhus imødekom ønsket og flyttede undervisningen til Københavns
Madhus. Denne ændring indebar en række fordele, der i nogen grad opvejede de ulemper den sene opstarts
af arbejdspakke 3 naturligt gav. Af fordele kan bl.a. nævnes: for flere forskellige undervisere med større faglig spredning, ekskursion til andet centralkøkken samt en god social oplevelse for deltagerne. De 2*5 dages
undervisning er efterfølgende særligt blevet fremhævet at deltagerne som en meget udbytterig oplevelse –
både fagligt og socialt. Indholdet i undervisningen er derudover gennemført som planlagt.
Gårdbesøg: Der er afviklet inspirationstur til Poppelgården på Ærø inkl. oplæg om økologi og økologisk produktionsform. Selvom Ærø er en lille ø, var der ingen af deltagerne, der kendte Poppelgården eller andre
økologiske producenter på øen. Besøget blev en øjenåbner og udgangspunktet for en proces, hvor flere
økologiske lokalt producerede råvarer sandsynligvis vil finde vej til Ærøs offentlige køkkener.
Ledelsesseminar: Der er afviklet lederseminar med ledelsesrepræsentanter fra alle de deltagende køkkener
samt deres øverste områdeleder fra Ærø Kommune. Seminaret blev gennemført som planlagt.
Arbejdspakke 4 – Omlægningsrådgivning
Lokal rådgivning og inspirationsdage: Efter afvikling af aktiviteterne i arbejdspakke 3 er der gennemført følgende lokal rådgivning og inspirationsarrangementer: Opfølgende rådgivningsbesøg i daginstitution, 2 dages
virksomhedsforlagt undervisning i centralkøkkenet, 3 inspirationsarrangementer for plejepersonalet omhandlende værtskab og måltidets betydning for borgerne. Gældende for alle de nævnte aktiviteter er at der blev
opnået deltagelse af de samlede relevante personalegrupper. Dertil har der løbende været telefonisk hotline
og rådgivning.
Leverandøraktivitet: I september måned blev der afholdt leverandørtræf med deltagelse af både lokale producenter, den lokale grossist, et privat professionelt køkken, ansatte i centralkøkkenet og kommunale embedsfolk. Aktiviteten skabte bred forståelse for at samarbejde om en ambition, hvor lokalt producerede økologiske råvarer skal spille en meget større rolle - både i de offentlige og private professionelle køkkener på
Ærø.
Projektets opnåede leverancer
• 2 kortlægninger og analyser
• Kursusforløb af 10 dages varighed med op til 20 deltagere
• Gårdbesøg
• 1 ledelsesseminar
• Lokal rådgivning i 7 køkkener
• 2 inspirationsdage på tværs af institutionerne med i alt tre arrangementer
• 1 leverandørmøde
• 1 afslutningsmøde
• Oprettelse af side på www.økoløft.dk med oplysninger om projektet, aktiviteter og resultater
• Oprettelse af målrettet facebookgruppe og facilitering heraf i 2017. Facebookgruppen Økoløft Danmark er
løbende blevet opdateret med billeder og status fra projektet.
Projektet er ikke omfattet af statsstøttereglerne, da det ikke har markedsmæssige konsekvenser og derfor
ikke påvirker konkurrenceforholdende.
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Note 8. Økoløft VIA UC – 3 ungdomskantiner
Tilskudsmodtager: Københavns Madhus
Hovedformål: Afsætningsfremme
Projektets formål
Formålet med Økoløft VIA var at medvirke til at øge det økologiske forbrug i tre af VIA UCs kantiner i hhv.
Silkeborg, Holstebro og Skive med henblik på større afsætning af økologiske fødevarer fra det danske hjemmemarked. Personalet i kantinerne er blevet undervist i omlægningsprincipperne, menuplanlægning og
grundlæggende økologiforståelse.
Projektets aktiviteter
Arbejdspakke 1 – Projektledelse, styring og kommunikation
Gennem projektet er der i denne arbejdspakke løbende blevet koordineret med beslutningstagere, planlagt
aktiviteter og kompetenceudvikling samt fulgt op på dette.
Opstarts- og afslutningsmøde: Som opstart på projektet er der blevet afviklet opstartsmøde for alle ansatte i
de tre kantiner, hvor projektet blev præsenteret. Som afslutning på projektet blev der holdt et afslutningsmøde med deltagelse af VIA UC-områdeansvarlig og køkkenledere.
Kommunikation: Kommunikationsteamet i Københavns Madhus har oprettet et site til Økoløft Horsens under
www.økoløft.dk med oplysninger om projektet, aktiviteter og resultater. Desuden har Økoløft sin egen Facebookgruppe faciliteret af Københavns Madhus, hvor køkkenmedarbejdere, undervisere og øvrige involverede i projektet har kommunikeret løbende gennem projektforløbet.
Arbejdspakke 2 - Kortlægning og analyse
I projektet er der gennemført de tre i ansøgningen beskrevne kortlægninger og analyser. Kortlægning og
analyse gav et godt udgangspunkt for det videre omlægningsforløb og skabte et rationelt og veldokumenteret grundlag for det efterfølgende kompetenceudviklingsforløb.
Arbejdspakke 3 – Kompetenceløft
I samarbejde med Teknisk Skole Silkeborg er undervisningsforløbet gennemført som planlagt.
Gårdbesøg: I juni måned blev der afviklet inspirationstur med besøg hos tre økologiske producenter:
Aastrupgaard, Troldgården samt Marienlyst Gartneri
Arbejdspakke 4 – Lokal opfølgning
Lokal rådgivning og inspirationsdage
Forud for kurserne fik 2 af de tre køkkener et besøg af omlægningsrådgivere fra Københavns Madhus for at
få et indtryk af køkkenerne og de udfordringer, der knytter sig til de forskellige steder. Efter kurserne har de
køkkener, der ønskede det fået besøg af rådgiver, der har fulgt op på konkrete udfordringer i de enkelte køkkener i forhold til at øge andelen af økologiske fødevarer. Endvidere har der været telefonisk hotline og opfølgende rådgivning.
Projektets opnåede leverancer
• 3 kortlægninger og analyser
• 2 x AMU-kursus af 2 ugers varighed med op til 20 deltagere pr. hold
• 1 dags gårdbesøg med besøg på 3 gårde pr. tur med op til 40 deltagere pr. tur
• Lokal rådgivning i 3 kantiner
• Oprettelse af side på www.økoløft.dk med oplysninger om projektet, aktiviteter og resultater
• Oprettelse af målrettet facebookgruppe og facilitering heraf i 2017. Facebookgruppen Økoløft Danmark er
løbende blevet opdateret med billeder og status fra projektet.
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Projektet er ikke omfattet af statsstøttereglerne, da det ikke har markedsmæssige konsekvenser og derfor
ikke påvirker konkurrenceforholdende.
Note 9. Økologisk køkkenomlægningstjek
Tilskudsmodtager: Landbrug & Fødevarer
Hovedformål: Afsætningsfremme
Projektets formål
Formålet med projektet var at udvikle en guide, der kunne anvendes til, at analysere det enkelte køkkens
potentiale for økologi og inspirere til at påbegynde en omlægning. Med udviklingen af guiden var det ambitionen, at projektet skulle skabe et koncept, der kunne være en pendant til, og opnå samme udbredelse og forankring, som de økologiske omlægningstjek på bedrifter. Målet var at køkkenerne, med udgangspunkt i
guiden, selv eller med bistand fra omlægningskonsulenter skulle kunne foretage et tjek af deres køkkens
muligheder for økologi og udarbejde en handlingsplan.
Projektets aktiviteter
Udviklingen af guiden blev baseret på Københavns Madhus erfaringer og viden om omlægning i offentlige
køkkener samt viden fra Landbrug & Fødevarers analyser, herunder analysen fra projektet Økologi i Horeca
1, som analyserer muligheder og begrænsninger for omlægning i Horeca (Hoteller, Restauranter og Cafeer).
Guiden er blevet udformet med fokus på fem temaer, som var relevante i en omlægningssituation:
- Råvareanvendelse
- Menuplan
- Spild
- Økonomi
- Markedspotentiale og motivation
Workshop 1 - Hvad skulle guiden indeholde
Projektgruppen, der var bestående af repræsentanter fra Københavns Madhus, HORESTA, Landbrug & Fødevarer, SEGES samt en grafiker, arbejdede sig frem til en disposition for guiden. Hvad skulle guiden kunne,
hvilke temaer skulle den dække, hvilke redskaber skulle indgå samt afklaring om, hvorvidt der skulle være
flere guides til forskellige køkkentyper. På workshoppen blev deltagerne bedt om at forberede et oplæg, hvor
de skulle komme med deres analyse på muligheder og barrierer for mere økologi, og hvad de vurderede
guiden skulle kunne, for at inspirere og hjælpe køkkenerne til at få mere økologi. I den forbindelse blev der
inddraget viden fra: Projektet ”Økologi i Horeca 1”, Københavns Madhus erfaringer med offentlig omlægning
og SEGES’ erfaringer med omlægningstjek på landbrugsbedrifter inddraget.
Workshop 2 – delelementer til guide præsenteres
På den anden workshop blev de forskellige dele af guiden præsenteret for projektdeltagerne. De forskellige
dele blev drøftet og tilpasset. Herefter fortsatte arbejdsprocessen, hvor de forskellige dele blev tilpasset og
hvor guiden til sidst blev samlet og layoutet.
Workshop 3 – Præsentation og test
På den sidste workshop blev den endelige guide præsenteret, og deltagerne fik mulighed for at teste guiden
og komme med de sidste kommentarer inden den blev gjort færdig.
Efter 3. workshop blev guiden endeligt layoutet og tilpasset web.
Guiden blev færdigudviklet i efteråret 2017, hvor der siden hen er blevet lavet omlægningstjek på repræsentativt udvalgte køkkener fra de forskellige køkkensegmenter. Det er ikke lykkes at afprøve omlægningsguiden på så mange køkkener i Horeca-segmentet, som det ellers var tiltænkt. I alt er der lavet omlægningstjek på 15 køkkener, hvoraf 2 var Restauranter.
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Note 10. Økologi i HORECA 2: inspiration til hoteller, restauranter cafeer og fastfood
Tilskudsmodtager: Landbrug & Fødevarer
Hovedformål: Afsætningsfremme
Projektets formål
Projektets formål var at lave inspirationsforløb for hoteller, restauranter, cafeer og fastfoodkæder (Horeca),
for at inspirere denne målgruppe til at omlægge til økologi samt bidrage til en øget efterspørgsel af økologiske fødevarer. Inspirationsforløbene blev lavet på baggrund af analysen, ”Økologi i Horeca 1”, som analyserer muligheder og barrierer for økologi i Horeca.
Projektets aktiviteter
I 2017 blev der gennemført to inspirationsforløb for 35 køkkenledere, køkkenchefer, indkøbere samt udviklere inden for hoteller, restauranter og cafeer. For at få mest mulig effekt ud af forløbene blev der i udgangspunktet rekrutteret medarbejdere fra større kæder til forløbene. Arrangementerne var samlet af tre dages varighed, og forløbene gav deltagerne en grundig introduktion til tankerne bag økologien, økologisk produktion
samt en økologisk omlægning i praksis.
Dag 1 - Introduktion til økologien
På dag 1 var deltagerne på besøg ved den økologiske producent, MULD, hvor de blev introduceret til, hvordan en økologisk produktion fungerer, og hvad principperne bag er. Undervejs i bussen til MULD var der oplæg om de økologiske principper samt den økologiske produktion generelt. Derudover var der arrangeret to
oplægsholdere til at komme, en grossist samt en anden økologisk producent, hvorved deltagerne blev oplyst
om muligheder og udfordringer ved økologien. Alle deltagerne roste dagen og var meget begejstrede for den
inspiration de havde fået. I evalueringen svarede 75 % at de var ”meget godt” tilfredse med dagen og de sidste 25 % svarede at de var ”godt” tilfredse med dagen.
Dag 2 - Masterclass i økologisk køkkenproduktion
Dag 2 var en masterclass i økologisk køkkenproduktion. Deltagerne fik en indføring i, hvordan man får mest
ud af kødet, hvordan man kan arbejde med at begrænse madspild samt hvordan man kan anvende sæsonens råvarer på nye måder. Deltagerne kom med forskellige baggrunde, men de var alle glade for dagen, for
inspirationen og for at lære af hinanden. I evalueringen svarede 40 % af deltagerne ”meget god” til den samlede vurdering af dagen, 53,3 % svarede ”god” mens 6,9 % svarede ”dårlig”.
Dag 3 – Økologi på jeres eget spisested
Dag 3 handlede om, hvordan deltagerne efter forløbet skulle kunne implementere økologien på deres egne
spisesteder. Deltagerne blev bedt om at tage menuer og fakturaer med på dagen, hvorved de fik råd og vejledning til, hvordan de i fremtiden kan omlægge til økologi. Dagen fungerede som en workshop, hvor der var
inspirationsoplæg fra fødevarestyrelsen, et økologisk hotel samt en økologisk restaurant. Deltagerne var
især glade for oplægget fra fødevarestyrelsen, hvor de fik besvaret mange praktiske spørgsmål. I evalueringen blev deltagerne spurgt, om de havde fået ny viden og inspiration til, hvordan de kan arbejde med økologi
i deres køkken. Her svarede 25 % ”I meget høj grad”, 62,5 % svarede ”I høj grad” og 12,5 % svarede ”I mindre grad”.
Note 11. Økologiske sæson- og kødredskaber
Tilskudsmodtager: Landbrug & Fødevarer
Hovedformål: Afsætningsfremme
Projektets formål
Formålet med projekt har været at udvikle 3 nye redskaber til køkkener, der skulle inspirere og vejlede køkkenerne i sæsons råvarer, og hvordan køkkenerne får det bedste ud af dem, så de efterspørger flere økologiske råvarer i sæson og bliver bedre til at udnytte det økologiske kød.
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Projektets aktiviteter
I projektet blev der afholdt to heldags workshops med eksperter inden for økologisk landbrugs- og køkkenproduktion. Desuden har der været en grafiker tilknyttet hele forløbet, så der også har været fokus på design
og brugerflade.
På den første workshop blev det besluttet, hvad plakaterne skulle kunne, hvordan køkkenerne kunne få mest
ud af dem og hvad de skulle indeholde. Deltagerne var forberedte og de kom alle med et oplæg til, hvordan
de tre plakater kunne udformes. Ud fra et samlet oplæg fra første workshop udarbejdede grafikeren det første udkast til, hvordan de tre plakater kunne udfoldes. På anden workshop blev deltagerne bedt om at forberede sig ud fra grafikerens oplæg. Dagen skulle kvalificere det endelige produkt. Efter workshop blev materialet færdiggjort, og der blev trykt 200 stk. af hver plakat samt en elektronisk løsning.
Plakaterne blev præsenteret på den årlige branchedag, Fødevaredagen, hvor mange af deltagerne var meget begejstrede for plakaterne. Plakaterne har også siden hen været populærere, og de er sendt rundt til
køkkener og uddannelsesinstitutioner i hele landet. Der bliver lavet endnu et optryk af plakaterne, da efterspørgsel af dem fortsætter.
Projektets opnåede leverancer
• Grafisk layout og tryk af 200 eksemplarer af hver af de tre plakat.
• Præsentation og formidling af materialer på Fødevaredagen

Note 12. Økologiske Køkkenroser
Tilskudsmodtager: Landbrug & Fødevarer
Hovedformål: Afsætningsfremme
Projektets formål
Formålet med prisen, Økologiske Køkkenroser 2017, har været at anerkende de offentlige køkkener, det har
gjort en ekstra indsats for at øge andelen af økologiske råvarer, og på den måde medvirke til at de gode eksempler får opmærksomhed og fungerer som inspiration for andre. Det har været målet at uddele køkkenroser på tværs af landet, så de gode eksempler også er blevet fremhævet i geografiske områder, hvor man er
mindre langt fremme med økologien.
Projektets aktiviteter
Arbejdspakke 1 i projektet har understøttet opstart med samarbejdspartnere, hvor erfaringerne fra 2016 blev
udviklet og formidlet. Desuden har projektet understøttet planlægning og opsætning af indstillingsprocessen,
der har foregået online på hjemmesiden www.goderåvarer.dk. Prisen er blevet markedsført via juryen egne
kanaler samt i diverse fagblade og via nyhedsbrev på goderåvarer.dk.
Arbejdspakke 2 i projektet har understøtte juryens arbejde. Juryen har haft til opgave at udvælge de nominerede køkkener, besøge dem og efterfølgende udvælge de 4 vinderne. Juryen har været bestående af en repræsentant fra hver af de tre store fagforbund, 3F, FOA og Kost & Ernæringsforbundet samt Landbrug & Fødevarer. Erfaringer fra de sidste par år er, at de nominerede køkkener bliver meget stolte over at få besøg af
juryen. Der er ingen tvivl om, at det skaber værdi, både for de nominerede køkkener, men også for prisen
generelt, at juryen tager sig tid til at komme rundt i Danmark på besøg.
Arbejdspakke 3 i projektet har understøttet overrækkelsen af Økologiske Køkkenroser på Landbrug & Fødevarers branchedag, Fødevaredag. På Fødevaredagen afholdes der prisfest, hvor vinderne af de forskellige
priser bliver kåret. Der er i år blevet lavet en præsentationsfilm over hver af de 4 vindere, som synliggøre de
gode tiltag i vinderkøkkenerne. Dette er til inspiration for mange af de deltagende køkkener på Fødevaredagen.
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Projektets opnåede leverancer
• Inspiration og motivation for mere økologi i offentlige køkkener.
• Overrækkelsen af Økologiske Køkkenroser på Landbrug & Fødevarers branchedag, Fødevaredag, hvor
der blev overrakt en hæder i hver af de fire kategorier.
• De økologiske budskaber formidlet til målgruppen via www.goderaavarer.dk, egen presseafdeling og
samarbejdspartnernes medieplatforme, herunder sociale medier, medlemsblade og hjemmesider.

Note 13. 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 råvarer på
efterskoler. Målsætningen er desuden, at omlægningen sker uden en meromkostninger i driften. Projektets
produkter er en intervention på 4 efterskoler samt et skrifteligt vejledningsmateriale til brug på andre skoler.
Projektets aktiviteter
Intervention på 4 efterskoler og kompetenceudvikling af køkkenmedarbejdere
Interventionen har været opbygget efter den i afsøgning beskrevet model, den er dog løbende blevet tilpasset så den passer til året på en efterskole. Der er lavet aftale med 4 efterskoler om deltagelse og ramme for
målsætning. Der er indhentet indkøbslister, madplaner, opskrifter, råvareforbrug og køkkenbudget. Der er ud
fra det indsamlede materiale lavet en ernæringsvurdering, en forbrugs- og råvareanalyse.
Spildundersøgelse og -analyse.
Der er foretaget gentagende besøg på stederne. Besøgende har omhandlet: Råvaregennemgang, vurdering
af maden gennem en prøvespisning, interview af køkkenansatte, gennemgang af faciliteter samt en samtale
med stedets ledelse om, hvad en omlægning indebærer og forpligter til.
Foredrag på flere af skolerne om økologi, bæredygtighed og fremtidens landbrug og fødevarer. Undervisning
af køkkenansatte på skolen. Undervisning har indeholdt skuekøkken, produktionsbistand samt udlevering af
materialer i form af opskrifter og tilberedningsmetodiker. Undervisningens mål er viden om økologi, kvalitetsforbedring og effektivisering via køkkenmetodiker, introduktion af nye råvarer, en indførelse i principperne for
det økologiske køkken.
Desuden er der lavet en erfaringsindsamling til brug for vidensdeling samt opskrifter og tekst til omlægningsværktøj.
Projektet er blevet forlænget til 2018, hvor de sidste af planlagte 2017-aktiviteter gennemføres.
Projektets opnåede leverancer
Intervention med besøg, analyser og omlægning er gennemført på de fire skoler. Skolerne ligger i dag på 60
-70 % økologi i indkøb.
Kompetenceudvikling af køkkenpersonale igennem undervisning, øget forståelse for råvarer og indkøb. En
reduktion af madspild, gennem fokus, opmærksomhedspunkter, vidensdeling og undervisning. Udvikling af
analyseværktøj til et samlet buget-, forbrugs- og spildanalyse.
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Note 14. Start tidligt – Økologi for de 0-6 årige
Tilskudsmodtager: Børnehuset Bakkebo
Hovedformål: Afsætningsfremme
Projektets formål
Formålet med projektet er at øge fokus på økologi i daginstitutioner i Aabenraa kommune ved at gennemføre
køkkenomstilling i 2017-18 i Børnehuset Bakkebo, som er en aldersintegreret kommunal daginstitution for
95 børn i alderen 0-6 år.
Projektets aktiviteter
Etablering af projektfølgegruppe med repræsentant fra Børn og Skoleforvaltningen - Dagtilbudsafdelingen,
pædagogisk konsulent Kristina Heiden. Repræsentant fra forældrebestyrelsen i Børnehuset Bakkebo, Edina
Vejo. Repræsentant fra den lokale virksomhed – Naturmælk Salgschef Nelly Frees Riggelsen samt Elsebeth
Junker fra det lokale økologiske landbrug Hellevad Vandmølle.
Der er gennemført køkkenomstilling i Børnehuset Bakkebo i samarbejde med konsulent Lise Faurschou via
køkkenworkshops, råd og vejledning samt undervisning. Studietur til daginstitutioner i Kolding Midtbyens
Børnehus og Tokløveren i Århus, for at søge inspiration. Det pædagogiske personale i Børnehuset Bakkebo
har deltaget i temadage og undervisning om økologi ved Lise Faurschou og på Gram Slot, ligesom der er
implementeret redskaber i det praktisk/pædagogisk arbejde med børnene om økologi og bæredygtighed.
Der har været afholdt forældremøde i Børnehuset Bakkebo med foredrag af Lise Faurschou om økologi og
børns kost. Børnehuset Bakkebos forældrebestyrelse har gennemført en forældreundersøgelse (førmåling)
som viser at forældrene har taget viden og læring om økologi med hjem og taler med børnene om økologi.
Og økologi vinder indpas i egen madlavning. Eftermåling foretages i foråret 2018.
Der er afholdt temadag i november 2017 for 29 interesserede institutioner og skoler i Syd- og Sønderjylland,
med deltagelse af Lise Faurschou og Fødevarestyrelsen. I forlængelse af temadagen i november er der
etableret en øko-erfa-gruppe for 20 institutioner og skoler i Aabenraa Kommune, som alle ønsker at omlægge til økologi i fremtiden. Gruppen skal støtte og vidensdele med hinanden ift. øko-omlægning.
Der har været afholdt møde med Udbudsafdelingen i Aabenraa Kommune mhp at økologi indgår som en
faktor i Aabenraa Kommunes indkøbspolitik og at der fremadrettet vil være skærpet fokus på de priser der
forhandles på øko-varer.
Projektets opnåede leverancer
Køkkenet i Børnehuset Bakkebo er i projekt perioden blevet omlagt til økologi – Økologisk Spisemærke i
bronze i maj 2017 og sølv i oktober 2017. Økologiprocent pr. 31.1.2018 er 86,53. Spisemærke i guld forventes søgt i løbet af 2018, når der har været en periode med stabil øko%. Køkkenomstillingen i Børnehuset
Bakkebo er sket inden for den økonomiske ramme der er fastsat for forældrebetaling i Aabenraa Kommune.
Børnehuset Bakkebo har fået oparbejdet de nødvendige kompetencer til at drive et økologisk køkken under
de fastsatte rammer. Pædagoger og forældre har fået merviden om økologi og betydningen af at børn fra
tidlig barndom tilbydes kost som er produceret økologisk og miljøvenligt med hensyntagen til dyrevelfærd.
Ligesom børnene gennem pædagogisk læring har opnået viden herom. Der er indført madspildsordning som
har medført at Børnehuset Bakkebo har minimeret madspild væsentlig.
Pædagogerne har opnået viden om økologi og der er implementeret redskaber i det praktisk/pædagogiske
arbejde med børnene om økologi og bæredygtighed. Børnene har opnået viden og læring om økologi, som
er indarbejdet i de pædagogiske læreplaner, blandt andet under temaet natur- og naturfænomener. Der afvikles fremover årligt bondegårdstur og høsttur til lokal øko-bondegård, med fokus på økologi og bæredygtighed. Der bruges madkort ved hvert måltid, som bidrager til børn læring om fødevare og økologi.
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Der er kendskab til projektet i andre daginstitutioner i Aabenraa Kommune og flere institutioner er allerede i
gang med at omlægge til økologi. Børnehuset Bakkebo har etableret en netværksgruppe for ca. 20 institutioner og skoler i Aabenraa Kommune, der ønsker at omlægge til økologi eller som allerede er i gang med at
omlægge. Her vil Børnehuset Bakkebo videregive erfaringer og viden fra Projekt Start Tidlig.
Der er etableret en regional erfa-gruppe med 18 medlemmer, for køkkenpersonale i øko-daginstitutioner i
Syddanmark, som mødes 4 gange om året. Aabenraa Kommunes Udbudsafdeling vil have fokus på indkøbsaftaler der skaber bedre muligheder for økologisk omlægning i de kommunale institutioner og skoler.
Projektet er ikke omfattet af statsstøttereglerne, da det ikke har markedsmæssige konsekvenser og derfor
ikke påvirker konkurrenceforholdende.
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Note 1. Dansk økoeksport til Kina via netværk og vidensdeling
Tilskudsmodtager: Landbrug & Fødevarer
Hovedformål: Afsætningsfremme
Projektets formål
Projektets formål er at fremme muligheden for at afsætte danske økologiske fødevarer på det kinesiske marked via videndeling, dialog og netværksaktiviteter. Øget kendskab og tillid hos de kinesiske aktører til EU's
økologiregler, dansk økologi i praksis, samt det unikke danske kontrolsystem skal medvirke til at skabe en
solid platform for godkendelse af danske økologiske bedrifter og virksomheder til det kinesiske marked.
Projektets aktiviteter
Projektets aktiviteter i 2017 har bestået af følgende:
1. CNCA-kontrolbesøg i Danmark
Det kinesiske landbrugsministerium CNCA var i Danmark i august med det formål igen at lære om dansk
økologikontrol og se hvordan kontrollen udføres i praktisk på både en dansk bedrift samt forarbejdningsvirksomhed. I den forbindelse besøgte CNCA en økologisk mælkeproducent, en ægproducent og griseproducent samt en forarbejdningsvirksomhed. Derudover blev der givet generel viden om dansk økologi og dens
udvikling med det formål, at der kan ske en lignende udvikling i det kinesiske økologiforbrug, og at Danmark
kan være en vigtig handelspartner ved import.
2. Sammenligning af danske og kinesiske økologiregler
Der har været en fortløbende proces med sammenstilling af økologiregler og kontrol i Kina og Danmark/EU.
Der har således opnået stor enighed i denne sammenstilling, men processen fortsætter løbende, når der er
nye regler og fortolkninger
3. Danmark afholder økologiseminar i Kina samt ser kinesisk økologikontrol
Dette projekt var ansvarlig for afholdelsen af et økologiseminar i Beijing den 21. november 2017. Her gav
repræsentanter fra Fødevarestyrelsen, Landbrugsstyrelsen, ambassaden i Beijing, Landbrug & Fødevarer
og Seges diverse oplæg omkring økologi til 40 kinesiske aktører, fortrinsvis fødevaremyndigheder og økologikontrollører fra det meste af Kina. Efterfølgende var de danske repræsentanter på kinesisk gårdbesøg med
det formål at se, hvordan økologikontrollen udføres i Kina.
4. Branding af økologi generelt via messeoplæg i Kina samt networking med kinesiske aktører (myndigheder, kinesiske indkøbere, trendsættere og bloggere). I forbindelse med BioFach China i Shanghai i maj 2017
blev der givet to omlæg om økologi generelt, herunder om det danske kontrolsystem og hvorfor økologien er
så veludviklet i Danmark. Derudover blev der netværket med kinesiske aktører, bl.a. myndigheder, meningsdannere og indkøbere.
Projektets opnåede leverancer
De opnåede resultater kan opgøres som:
• Dialog, netværk og videndeling med de kinesiske fødevaremyndigheder og kontrolmyndigheder CNCA
om dansk økologi generelt og i særdeleshed om det danske økologikontrolsystem
• Fremvisning af dansk økologiproduktion hos økologiske landmænd og forarbejdningsvirksomheder, og
herunder hvordan økologikontrollen udføres i praksis
• Branding af økologi og økologiske fødevarer over for meningsdannere og indkøbere via messeoplæg •
Sammenligning af økologiregler i Kina og Danmark/EU (fortløbende proces)
• Der er udfærdiget ny samarbejdsaftale på økologiområdet mellem Kina og Danmark, underskrevet på
ministerniveau i maj 2017. Den nye samarbejdsaftale er en følge af dialog/samarbejdet i dette projekt.
Den nye samarbejdsaftale indebærer at det skal være lettere at eksportere økologi fra Danmark til Kina,
idet økologicertificeringsprocessen skal være lettere.
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7. Særlig pulje: Udvikling af økologisk svineproduktion
Note 1. Mobil slagtesvinestald til storflokke – MOBILECOPIG
Tilskudsmodtager: Hans Henrik Thomsen
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektet har til formål at udvikle og demonstrere et mobilt slagtesvinekoncept til udendørs økologisk produktion med fokus på minimal miljøpåvirkning, optimal dyrevelfærd samt sikring af høje produktionsresultater.
Stalden kan flyttes kontinuerligt frem over en spild- eller efterafgrøde og udearealet flytter således tilsvarende over nyt område med afgrøde eller spild hver dag. Placering og hastighed planlægges ud fra behov for
fordeling af husdyrgødning samt ønske om jordbehandling, afgræsning eller opsamling af spildafgrøde. Stalden designes til storflokke med helt op til 150 grise i hver flok. Der anvendes avanceret teknologi, som er
gennemafprøvet i intensiv svineproduktion til styring af fodring, sortering af grise samt overvågning af produktionen. Sortering af grise til slagt, ny afgrøde, behandling mv. styres ved hjælp af et automatisk veje- og
sorteringssystem, som desuden genererer vigtig information til driftslederenom grisenes tilvækst, foderudnyttelse og aktivitet. Projektet bygger videre på et igangværende projekt omkring design af den første prototype,
som støttes af Forsknings- og Innovationsstyrelsen via Innobooster ordningen samt fra LAG Nord.
Projektets formål
Projektet har til formål, at udvikle og demonstrere et mobilt slagtesvinekoncept til udendørs økologisk produktion, med fokus på miljø og dyrevelfærd. Konceptet er tænkt til større flokke – op til 150 grise pr.
flok/stald. Der anvendes moderne teknologi til styring af fodring, sortering, overvågning mv.
Projektets aktiviteter
Udvikling af første prototype, med vægt på funktion, materialer og integration af fodre- og vejeudstyr m.m.
Desuden effektivitetsopgørelse med henblik på fodring, samt jordprøver og analyser. Endeligt en studietur til
England og ikke mindst formidlingsaktiviteter, herunder bl.a. åbenthus arrangement. Dette er gennemført i
2016
I 2017 har der været flere grise igennem systemet. Systemet/stalden er i processen gennemgået flere tilpasninger i samarbejde med ingeniør, landbrugsrådgivning og smed. Der har været fokus på løbende opfølgning og justering i forhold til fodring, effektivitet og optimering. Prototypen er løbende testet under praktiske
forhold. Udviklingscenter for husdyr på friland, har været på 4 besøg, ultimo 2016, hvor de har gjort observationer og registreringer. Endvidere har de været på 6 besøg primo 2017, til rapporten om dyrevelfærd i staldkonceptet. Den færdige rapport er modtaget ultimo 2017
Projektets opnåede leverancer
• En tilpasset prototype med optimeret design/indretning
• Gennemført indledende test af 2 prototyper inkl. måling af produktivitet og miljø- og velfærdsparametre
• Plan for fodring på hhv. græs og spildafgrøde
• Rapport om dyrevelfærd fra Udviklingscenter for husdyr på Friland.

Note 2. Styrket beslutningsgrundlag og dyrevelfærd i økologisk svineavl
Tilskudsmodtager: SEGES
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål
Projektet bygger ovenpå OrganicRDD2-projektet VIPiglets. Formålet er at styrke beslutningsgrundlaget for at
introducere nye gener/racer/krydsningskombinationer i økologiske besætninger for robuste fravænningsgrise
og søer med bedre holdbarhed. Det sker gennem en målrettet dokumentation af forskelle mellem krydsninger med norsk versus dansk landrace og ud fra produktionsdata og egenskaber af betydning for pattegrises
overlevelse og vækst samt soens holdbarhed.
Projektets aktiviteter
Projektet har beskrevet karakteristika for de to forskellige typer genetik, der er anvendt med særlig fokus på
moderegenskaber, temperament, adfærd og holdbarhed. Derudover er der indhentet data vedrørende slagtekvalitet, målt som kødprocent, hos de slagtesvin, der nåede slagtevægt indenfor projektperioden udløb.
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7. Særlig pulje: Udvikling af økologisk svineproduktion
I løbet af 2017 har vi færdiggjort følgende aktiviteter i det samlede projekt:
• Adfærdsobservationer
• Indhentning af produktionsdata
• Resultatopgørelse
• Afslutning af projektet.
I det sideløbende projekt VIPiglets, er den primære fokus på pattegrisedødelighed og vækst hos smågrise. I
dette projekt Styrket beslutningsgrundlag og dyrevelfærd i økologisk svineavl supplerer den indsamlede viden dermed VIPiglets, så det er muligt at præsentere et helhedsbillede af de to typer genetik.
Der er udarbejdet en rapport, der beskriver de observerede forskelle mellem dansk og norsk genetik, samt
de identificerede egenskaber, der er relevant at inddrage i det fremtidige avlsarbejde. Desuden er der i 2017
orienteret om de observerede resultater, dels på møder og dels i artikler. Desuden har vi fulgt etableringen af
en økologisk opformeringsbesætning i Danmark med norsk genetik.
Projektets opnåede leverancer
Rapport, der beskriver de observerede forskelle mellem dansk og norsk genetik.
To artikler:
• ”Norsk genetik viser gode takter i faremarken” – Økologi & Erhverv 24.februar 2017
• ”Er der brug for søer med ny genetik i dansk økologisk svineproduktion?” – Økologi & Erhverv 15. december 2017.
Der er formidlet om projektet og dets resultater ved følgende arrangementer:
• Konsulentmøde d. 21.juni 2017
• Avlsstrategidag med deltagelse af netværksgruppe d. 23.august 2017
• Åbent landbrug d.17. september 2017.
• Økologikongres d. 29. og 30.november 2017.

Note 3. Fremtidens produktionssystem: Økologiske slagtesvin henter foderet i marken (Marksvin)
Tilskudsmodtager: Landbrug & Fødevarer, SEGES
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål
Formålet med projektet er at udvikle et innovativt koncept gennem vidensindsamling, pilottest af slagtesvineproduktion i roer på marken med slutfedning i stalden, samt at lave en cost-benefit analyse.
Projektets aktiviteter
Projektet har tilvejebragt viden om muligheder for et nyt produktionskoncept, baseret på integreret og udendørs produktion af foder og frilandssvin ved indsamling af viden, samt afprøvning i mark og stald. Projektet
vil være med til at forbedre resultaterne for økologiske svineproducenter og skabe grundlag for yderligere
vækst i produktionen af økologiske slagtesvin. Projektet er et supplement til undersøgelser i OrganicRDD
projektet pECOSYSTEMS og bygger videre på to års erfaringer (2013 og 2014) af det FØL finansierede projekt ”Fravænning på friland”.
Projektets aktiviteter er inddelt i seks arbejdspakker. Denne afrapportering gælder de sidste aktiviteter i Arbejdspakke 5 og 6, der vedrører videnssyntese og formidling af projektets resultater.
AP 1: Der blev indsamlet viden til videnssyntesen om foderkvalitet, produktionsforløb, samt dyrkning af foderroer, jordskokker, foder marvkål, og mulige andre rodafgrøder til slagtesvin, både ved tildeling eller direkte afgræsning (2016).
AP 2: Dyrkning af foderroer til direkte afgræsning i marken. Foderroerne er dyrket som plantede roer og renholdt ved mekanisk ukrudtsbekæmpelse (2016).
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7. Særlig pulje: Udvikling af økologisk svineproduktion
AP 3: Driftsmæssige udfordringer ved slagtesvin i mobilfold og afgræsning, samt foderskift og flytning fra
mark til stald. Fedning af slagtesvin i en roemark er nyt. Det blev valgt at fede dem færdige i markfolden og
rapportere processen, samt formidle resultaterne (2016).
AP 4: Registrering og dokumentation af vækst, næringsstofhusholdning samt arbejdsforbrug af det afprøvede produktionskoncept. For at kunne dokumentere mekanisk dyrkning af roer, beregne næringsstofhusholdningen i marken, samt det økonomiske resultat, har det været nødvendigt at opsamle data. Disse data
er anvendt i notater og artikler.
AP 5: Økonomisk opgørelse inklusiv foderudnyttelse og staldkapacitet. For at kunne opgøre det økonomiske
resultat, blev alle resultater anvendt. Idet der har været tale om eksplorativ forskning, blev de økonomiske
beregninger også foretaget i et optimeret scenario. Opgørelsen blev publiceret i 2017 i form af en Videnssyntese.
AP 6: Formidling og anden vidensdeling. Projektet har været meget i fokus. Der er givet interviews til pressen, radio og TV. Formidling via Facebook. Afholdelse af en velbesøgt workshop om temaet svineproduktion
på friland. Der var stor interesse for denne produktionsmåde - også fra Sverige.
Projektets opnåede leverancer
Nedenstående leverancer er udarbejdet i 2017.
1. Vidensyntese: ”Vidensyntese vedrørende foderkvalitet og produktionsresultater ved afgræsning af roer”.
2. Artikel: ”Roerne vender tilbage”. Handler om mulighed for dyrkning af foderroer vha. plantede roer og mekanisk ukrudtsbekæmpelse. Udgivet i Økologi – Inspiration til landbruget nr. 2, 2017.
3. Praktisk beskrivelse af fedning af slagtesvin i flytbar fold i marken. Udgivet på Landbrugsinfo.
4. Artikel: ”Mobile svinestalde på roer”. Udgivet i Økologi - Inspiration til landbruget nr. 1, 2017.
5. Artikel: ”Mobilefolde- en mulighed for øko-slagtesvin”. Udgivet i Magasinet SVIN nr. 8, 2017
6. Økologikongres 2017: Mundtligt indlæg med fokus på velfærd og miljø afholdt d. 29.november 2017.
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8. Særlig pulje: Grønne ildsjæle for lokal afsætning
Note 1. Oplevelser som spydspids for lokalt salg af økologiske kvalitetsfødevarer
Tilskudsmodtager: Kernegaarden Fejø
Hovedformål: Afsætningsfremme
Projektets formål er gennem oplevelser at øge salget af Kernegaardens og andre lokale økologiske kvalitetsfødevare på Fejø. Det ønskes gennem synliggørelse og oplevelser at bringe ende forbrugere, detailindkøbere, journalister og restauranter til Fejø hvor råvare og kvalitetsfødevarer gror og bliver lokalt produceret.
Det er et ønske at udvikle en ”Smagen af Fejø” gavekasse og få implementeret information om oplevelser og
gavekasser på hjemmesiden www.fejøcalva.dk og www.kernegaarden.dk. Kunderne vil møde producenten
og lokalsamfundet, som gennem aktiviteter, formidling af økologi, lokal kultur og natur vil give de besøgende
en oplevelse og dermed mulighed for køb eller bestilling af lokale vare, som de kan få sendt eller tage med
hjem nyde og formidle historien til andre. Indsatsen vil blive igangsat, som et lokalt samarbejde der skal udmønte sig i foredrag, rundvisning, smagning, aktiviteter og den lokale mad og kvalitetsfødevare vil blive sat
øverst på menukortet. Alt med fokus på øget lokalt salg af lokale økologiske kvalitetsfødevarer.
Projektets formål
Gennem oplevelser at øge det lokale kendskab og oplevelser samt salg af økologiske kvalitetsfødevare fra
Kernegaarden/Fejø.
Projektets aktiviteter
• I samarbejde med lokale aktører udarbejdet inspirations materiale om oplevelsesture til Fejø, som er
rettet mod virksomheder, foreninger, busselskaber og ende forbrugeren.
• Aftalt plan for synliggørelse af muligheden for oplevelsesture.
• Udarbejdet koncept med flere mulige for oplevelsesture til Fejø.
• Udviklet gavekasse med label til salg af lokale økologiske kvalitetsfødevare.
Projektets opnåede leverancer
Der er udsendt og uddelt inspirations materiale for oplevelsesture til potentielle busselskaber, foreninger og
virksomheder. Materialet er udsendt på direkte mail med følgebrev til busselskaber og udleveret i gårdbutikker samt diverse markeder.
Synliggørelse af oplevelses tilbud på diverse web platforme er påbegyndt. Arbejdet med implementering af
de udarbejdede tilbud bliver foretaget løbende i forbindelse med opdatering af de aktuelle hjemmesider og
platforme for synliggørelse.
I samarbejde med lokale aktører, busselskab, Økologisk Landsforening samt firmaet Mad og Medier er der
udarbejdet og afprøvet et oplevelseskoncept for fælles oplevelsesture til Fejø. Konceptet er gennemført for
30 journalister og bloggere med bustransport fra København. Den gennemførte tur har via de besøgende
bloggere og journalister genereret mange omtaler på blogs og fødevare magasiner. Ud over den markedsmæssige værdi, har turene også givet en god fornemmelse for pris og direkte mersalg på grund af oplevelsesturene. Ud over oplevelsesturen er der gennemført 2 yderligere oplevelsesture i 2017.
Projektet har udviklet en gavekasse med tilhørende label til påsætning (Smagen af Fejø) (Fejø Permakultur)
Gavekassen sælges i lokale gårdbutikker til lokale, turister, virksomheder samt kommunen.
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Note 2. Havredal Grøntsagshave – med kartofler
Tilskudsmodtager: Havredal Praktiske Uddannelser
Hovedformål: Afsætningsfremme
Formålet er at fremme afsætning af økologiske produkter fra Havredal Grøntsagshave – alt fra kartofler til
krydderurter. Afsætning fremmes ved åbningsarrangement, annoncer, flyers, ”have-aktier”, skiltning, nye
grønne opskrifter, Grøntsagsdyst, egnsretter, udbringning til ældre og handicappede, salg til hoteller, restauranter og kantiner samt dokumentation af erfaringer og resultater. Samtidig er formålet at involvere landsbyog byboere i dyrkning og brug af økologiske grøntsager, skabe arbejdspladser til unge med særlige behov
samt landsbyudvikling.
Projektets formål
Formålet er at fremme afsætningen af økologiske produkter fra Havredal Grøntsagshave; via arangementer,
flyers, annoncer, skiltning, salg til restauranter, samt dokumentation af erfaringer og resultater. Projektet skal
skabe praktik- og arbejdspladser til unge med særlige behov. Det skal fremme brugen af økologiske grøntsager, inspirere og fremme en sundere kost i hele regionen.
Projektets aktiviteter
• Har produceret økologiske kartofler og grøntsager. Arbejdet er udført af skolens medarbejdere og elever
i fællesskab
• Har haft regelmæssig omtale i lokale medier, annonceret i lokale medier, og har været eksponeret i online medier
• Har reklameret og solgt varer på mange forskellige platforme: Lørdagsmarkeder i Viborg, Open By Night
i Frederiks, Arla´s Økodag Havredal, Åbent Landbrug i Grønhøj, Landsskuet Herning
• Har opgraderet vejboden til et egentlig butikslokale med tilhørende skiltning
• Etableret / undervejs med nye afsætningsaftaler: lokalt Friplejehjem, børnehave, lokalt museum, Viborg
Kommunes kantine
• Har lavet elektronisk bestillingsside til de nye aftagere, samt leveringsordning til disse
• Fortsat samarbejde med lokale dagligvarer butikker, med shop-in-shop løsninger
• Er praktik-og arbejdsplads for 4 unge i havesæsonen, samt 2 medarbejdere på kanten af arbejdsmarkedet.
• Har udvidet sortimentet til over 30 grøntsagsvarianter, og forlænget sæsonen via drevne krydderuter i
foråret og salg af dekorationer og juletræer i november/december
• Har etableret en abonnementsordning til private husstande, med 49 aftagere i 1. sæson
• Afholdt 2 inspirationsaftner, med udefra kommende aktører
• Udviklet / udgivet / udleveret opskrifter som inspiration til en sundere livsstil
Projektets opnåede leverancer
• Stor synergieffekt i mediedækningen Havredal Grøntsager / Havredal Praktiske Uddannelser
• Erfaring med dyrkning af grøntsager – såning, plantning, gødskning, vanding og høst, og dermed større
succes med processerne
• Nye afsætningskanaler, der kan tage større mængder
• Etablering af elektronisk bestillingssystem til bulkvare kunder
• Etablering af butik
• Nytænkning for afsætning af varer

Note 3. Er Økoskabet den nye salgskanal i byen?
Tilskudsmodtager: Seerupgaard Udvikling IVS
Hovedformål: Afsætningsfremme
Projektets formål
I 2015 blev Økoskabet udviklet, som er et selvbetjeningsskab, hvor kunder kan hente deres forudbetalte
grøntsager på gården på de tidspunkter, der passer kunden. I praksis foregår det ved at kunden ved bestilling i netbutikken tilsendes en kode, som de skal taste for at åbne deres skab. Projektets formål er at teste
og videreudvike skabet.
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Projektets aktiviteter
Der er afholdt arrangementer for producenter og forbrugere med visning af Økoskabet og snak om mulighederne for brug i fremtiden, hertil er der blevet fremstillet plancher og matierole. Økoskabet er blevet testet på
egen grund. Den generelle holdning blandt forbrugere og producenter har været, at de var glade for systemet, og følte at det lettede deres hverdag, og de villle gerne kunne udvide deres handlemuligheder i skabet.
Der er lavet en video om Økoskabet.
Projektets opnåede leverancer
Der er skabt kendskab til Økoskabet i nærområdet. I samarbejde med medlemmer og producentkollegaer i
området er systemet blevet videreudviklet.
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