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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 for-
ordninger om markedsordninger for landbrugsvarer m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 244 af 28. februar 
2013 (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 føde-
vareministeren efter forudgående udtalelse i enighed fra Landbrug & Fødevarer og Økologisk Landsfor-
ening. Repræsentanterne for offentlige interesser udpeges af ministeren efter fælles udtalelse fra Arbej-
derbevægelsens Erhvervsråd, Forbrugerrådet og Det Frie Forskningsråd. Bestyrelsesmedlemmer ud-
peges for en periode på fire år.  
 
Fonden kan i henhold til landbrugsstøtteloven finansiere foranstaltninger inden for følgende hovedfor-
mål: Afsætningsfremme, forskning og forsøg, produktudvikling, rådgivning, uddannelse, sygdomsfor-
byggelse, sygdomsbekæmpelse, dyrevelfærd, kontrol, medfinansiering af initiativer under EU-program-
mer samt i øvrigt foranstaltninger, som fødevareministeren godkender. 
 
Til finansiering af foranstaltningerne modtager Fonden en andel af statens pesticidafgiftsprovenu i hen-
hold til gældende lovgivning. De overførte midler betegnes som promillemidler. Derudover kan Fonden 
modtage andre midler, som ministeren udtrykkeligt giver tilladelse til.  
 
Fondens budget for 2016 
Fondens bestyrelse fastlagde 2016-budgettet på to bestyrelsesmøder i efteråret 2015. Der blev bud-
getteret med overførsel fra Miljø- og Fødevareministeriet på 10.000 t.kr. svarende til beløbet i finans-
lovsforslaget for 2016, en særbevilling på 3.000 t.kr. til puljen Grønne ildsjæle for lokal afsætning og en 
særbevilling på 30 mio. kr. til puljen Økologiaftalen 2015-2018.  
 
Bestyrelsen budgetterede på daværende tidspunkt med et samlet rådighedsbeløb på 86.892 t.kr. inkl. 
en overførsel fra 2015 på 43.992 t.kr., og bevilgede tilskud til gennemførelse af projekter for sammen-
lagt 46.716 t.kr. På baggrund af bestyrelsens beslutninger blev der udarbejdet et basisbudget for 2016, 
som blev fremsendt til Landbrugs- og Fiskeristyrelsen med henblik på godkendelse. Styrelsen meddelte 
ved mail af den 18. januar 2016, at Fondens basisbudget for 2016 var godkendt. 
 
Der blev i første kvartal 2016 afviklet en ekstra ansøgningsrunde for særpuljen Eksportfremme, hvor der 
blev bevilget tilskud for i alt 5.387 t.kr.   
 
En række af de tilskud, som Fonden havde bevilget for kalenderåret 2015, blev ikke udnyttet fuldt ud af 
tilskudsmodtagerne. For 12 af disse tilskud blev der søgt om projektforlængelse, således at de planlagte 
2015-aktiviteter kunne gennemføres i 2016. Fonden imødekom projektforlængelser for i alt 2.729 t.kr.  
 
Der blev på baggrund heraf udarbejdet et ændringsbudget for 2016. Der fremgår af ændringsbudgettet, 
at de bevilgede tilskud til gennemførelse af aktiviteter i 2016 udgør i alt 54.832 t.kr. Styrelsen meddelte 
ved mail af den 6. december 2016, at Fondens ændringsbudget for 2015 var godkendt.  
 
 
 



   5 

Årsregnskabet for 2016 
Regnskabet er Fonden for økologisk landbrugs 15. regnskabsaflæggelse. Fondens regnskab for period-
en 1. januar – 31. december 2016 er udarbejdet efter reglerne i bekendtgørelse nr. 1099 21. september 
2010 om administration og revision af promille- og produktionsafgiftsfonde m.v. indenfor jordbrugs- og 
fiskeriområdet. 
 
Regnskabet viser en overførsel af midler fra 2015 på i alt 48.025 t.kr., herunder særbevillingerne som 
Landbrugs- og Fiskeristyrelsen overførte til Fonden i 2015. Tilskuddene under særpuljerne blev givet i 
andet halvår af 2016 samt første kvartal 2016 til gennemførelse af projekter i 2016.  
 
Fondens ordinære indtægter i form af overførte promillemidler fra Landbrugs- og Fiskeristyrelsen udgør 
i alt 10.000 t.kr. Derudover er der en særbevilling på 33.000 t.kr. Der er tale om indtægter til særpuljer, 
som Fonden administrerer for Miljø- og Fødevareministeriet. Særbevillingerne er overført til Fonden i 
2016. I lighed med tidligere puljer er tilskuddene blev givet i 2. halvår 2016 til gennemførelse af projek-
ter i 2017. Fonden har i 2016 haft renteudgifter for 233 t.kr.  
 
Fondens samlede indtægter udgør i 2016 90.792 t.kr.  
 
De samlede udgifter til tilskud udgør 50.442 t.kr., hvilket er 4.390 t.kr. mindre end budgetteret, idet en 
række tilskudsmodtagere ikke fuldt ud har anvendt det bevilgede tilskud.  
 
Udgifterne til fondsadministration udgør i alt 665 t.kr. heraf 421 t.kr. til administration af særpuljer, som 
Miljø- og Fødevareministeriet har bedt Fonden om at administrere.  Fondens samlede udgifter udgør 
51.107 t.kr., hvilket giver en overførsel på 39.685 t.kr. til 2017, svarende til 77,7 pct. af Fondens samle-
de udgifter i 2016.  
 
Den høje overførsel til 2017 skyldes i høj grad særbevillingerne, som er overført til Fonden i 2016. An-
søgningsrunderne til særpuljerne blev gennemført i hhv. september og november 2016 samt med hen-
blik på at give tilskud til gennemførelse af projekter i 2017. Som følge deraf indgår midlerne i overførs-
len til 2017. Overførslen skyldes dog også, at en række af de tilskud, som Fonden havde bevilget for 
kalenderåret 2015, blev ikke udnyttet fuldt ud af tilskudsmodtagerne.  
 
Fonden har godkendt 15 projektforlængelser med henblik på at gennemføre planlagte 2016-aktiviteter i 
2017. Projektforlængelserne på i alt 3.125 t.kr. vil indgå i Fondens budget for 2017.  
 
Anvendelsen af Fondens midler i 2016  
For 2016 blev der bevilget tilskud til gennemførelse af 107 projekter under syv forskellige puljer. 
 
1. Fondens ordinære pulje      

• 7 tilskudsmodtagere 
• 38 projekter med samlede anvendt tilskud på 9.958 t.kr. mod budgetterede 10.835 t.kr. 
• 4 projekter er blevet projektforlænget til 2017 med et samlet beløb på 405 t.kr. 

 
2. Særlig pulje: Økologisk Eksportfremme 

• 6 tilskudsmodtagere 
• 20 projekter med samlede anvendt tilskud på 15.678 t.kr. mod budgetterede 16.266 t.kr. 
• 1 projekt er blevet projektforlænget til 2017 med et samlet beløb på 363 t.kr. 

 
3. Særlig pulje: National Afsætningsfremme      

• 8 tilskudsmodtagere 
• 15 projekter med samlede anvendt tilskud på 9.332 t.kr. mod budgetterede 9.781 t.kr. 
• 2 projekter er blevet projektforlænget til 2017 med et samlet beløb på 335 t.kr. 
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4. Særlig pulje: Omlægning-, fastholdelses- og bæredygtighedstjek i primærsektoren   

• 6 tilskudsmodtagere 
• 6 projekter med samlede anvendt tilskud på 8.500 t.kr. mod budgetterede 9.150 t.kr. 
• 1 projekt er blevet projektforlænget til 2017 med et samlet tilskud på 394 t.kr. 

 
5. Særlig pulje: Udvikling af økologisk svineproduktion 

• 3 tilskudsmodtagere 
• 7 projekter med samlede anvendt tilskud på 2.978 t.kr. mod budgetterede 3.737 t.kr. 
• 3 projekter er blevet projektforlænget til 2017 med et samlet tilskud på 478 t.kr. 

 
6. Særlig pulje: Grønne ildsjæle for lokal afsætning  

• 20 tilskudsmodtagere 
• 20 projekter med samlede anvendt tilskud på 3.787 t.kr. mod budgetterede 3.988 t.kr.  
• 3 projekter er blevet projektforlænget til 2017 med et samlet tilskud på 478 t.kr. 

 
7. Afsætningsindsats for økologiske produkter 

• 1 tilskudsmodtager 
• 1 projektet med samlede anvendt tilskud på 209 t.kr. mod budgetteret 1.075 t.kr.  
• Projektet er blevet projektforlænget til 2017 med et samlet tilskud på 854 t.kr.  

     
Tilskuddenes fordeling efter landbrugsstøttelovens hovedformål fremgår af regnskabet. Hovedformålet 
Afsætningsfremme er klart det største hovedformål med en andel på 58,9 pct. af de samlede udgifter til 
tilskud. Derefter kommer hovedformålet Rådgivning med en andel på 18,5 pct., hovedformålet Forsk-
ning og forsøg med 14,9 pct., Medfinansiering af initiativer under EU-programmer med 5,9 pct., hoved-
formålet Uddannelse med en andel på 1,3 pct. samt Dyrevelfærd på 0,6 pct.  
 
Fondens største tilskudsmodtagere er Økologisk Landsforening, SEGES og Landbrug & Fødevarer. 
Fondens portefølje af tilskudsmodtagere i 2016 er kendetegnet ved at have mange mindre tilskudsmod-
tagere, som har fået bevilget tilskud under puljen Grønne ildsjæle til lokal afsætning.  
 
 
Effektvurderinger af udvalgte projekter i Fonden for økologisk landbrug  
Med henvisning til § 21, stk. 1 i bekendtgørelse nr. 1099 af 21. september 2010 om administration og 
revision af promille- og produktionsafgiftsfonde m.v. indenfor jordbrugs- og fiskeriområdet har bestyrel-
sen valgt at effektvurdere to 2016-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-
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 bestyrel-
sen i forlængelse af årsregnskabet, og som offentliggøres på Fondens hjemmeside. 
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning 
 
Til bestyrelsen for Fonden for økologisk landbrug 
 
Revisionspåtegning på årsregnskabet  
 
Konklusion  
Vi har revideret årsregnskabet for Fonden for økologisk landbrug for regnskabsåret 1. januar – 31. de-
cember 2016, der omfatter anvendt regnskabspraksis, indtægter og udgifter, balance samt supplerende 
oplysninger. Årsregnskabet udarbejdes efter bekendtgørelse nr. 1099 af 21. september 2010 om admi-
nistration af promille- og produktionsafgiftsfonde mv. indenfor jordbrugs- og fiskeriområdet. Det er vores 
opfattelse, at årsregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse 
med bekendtgørelsens regnskabsregler.  
 
Grundlag for konklusion  
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yder-
ligere krav, der er gældende i Danmark, samt god offentlig revisionsskik, idet revisionen udføres på 
grundlag af bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 1099 af 21. september 2010 om administration af 
promille- og produktionsafgiftsfonde mv. indenfor jordbrugs- og fiskeriområdet. Vores ansvar ifølge dis-
se standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisi-
onen af årsregnskabet”. Vi er uafhængige af Fonden for økologisk landbrug 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 kon-
klusion. 
 
Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen 
Fonden for økologisk landbrug har som sammenligningstal for indtægter og udgifter medtaget godkend-
te budgetter. Budgetterne har som det fremgår af årsregnskabet ikke være underlagt revision. 
 
Ledelsens ansvar for årsregnskabet 
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der i alle væsentlige henseender er rigtigt, 
dvs. udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 1099 af 21. september 2010 om admini-
stration af promille- og produktionsafgiftsfonde mv. indenfor jordbrugs- og fiskeriområdet. Ledelsen har 
endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et års-
regnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. 
 
Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere Fonden for økologisk landbrugs 
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 for økologisk landbrug, indstille driften eller ikke har andet realistisk 
alternativ end at gøre dette. 
 
Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet 
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlin-
formation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en 
konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revisi-
on, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, 
der er gældende i Danmark, bekendtgørelse nr. 1099 af 21. september 2010 om administration af pro-
mille- og produktionsafgiftsfonde mv. indenfor jordbrugs- og fiskeriområdet, samt god offentlig revisi-
onsskik, 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, 
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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 god offentlig revisionsskik, jf. bekendtgørelse nr. 
1099 af 21. september 2010 om administration af promille- og produktionsafgiftsfonde mv. indenfor 
jordbrugs- og fiskeriområdet, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under 
revisionen. Herudover:  
 
• Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om den-

ne 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 kon-
klusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere 
end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensvær-
gelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol. 

• Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revi-
sionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en 
konklusion om effektiviteten af Fonden for økologisk landbrugs 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 Fonden 
for økologisk landbrugs 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 årsregn-
skabet 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 revisionspå-
tegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at Fonden for økologisk land-
brug 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 begiven-
heder 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 betydeli-
ge mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.  
 
Udtalelse om ledelsesberetningen 
Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen. 
 
Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for 
konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen. 
 
I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den 
forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores 
viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation. 
 
Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i hen-
hold til bekendtgørelse nr. 1099 af 21. september 2010 om administration af promille- og produktionsaf-
giftsfonde mv. indenfor jordbrugs- og fiskeriområdet. 
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Anvendt regnskabspraksis 
 
Årsregnskabet for perioden 1. januar – 31. december 2016 er udarbejdet i overensstemmelse med reg-
lerne i bekendtgørelse nr. 1099 af 21. september 2010 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 anven-
delsen af de fondens midler.  
 
Resultatopgørelsen 
 
Indtægter 
Indtægter er periodiseret i fuldt omfang.  
 
Udgifter 
Bevilgede tilskud er udgiftsført i henhold til indkomne tilskudsregnskaber udarbejdet i overensstem-
melse med reglerne i bekendtgørelse nr. 1099 af 21. september 2010 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. 
 
 
 
 



Beløb i 1000 kr. Budget 2016
Ændrings-

budget 2016     
(ej revideret)

Regnskab 2016
Relativ 

fordeling
af B i %

Ændring
A  => B 100*(B-

A)/A

Note B C D

INDTÆGTER:
1 Overført fra forrige år 43.992 48.025 48.025 52,9 0,0
2 Promillemidler 10.000 10.000 10.000 11,0 0,0
3 Særbevilling og anden indtægt 33.000 33.000 33.000 36,3 0,0
4 Renter -100 -100 -233 -0,3 133,0

-
I. Indtægter i alt 86.892 90.925 90.792 100,0 -0,1

UDGIFTER:
Samlede tilskud fordelt på formål 
Afsætningsfremme i alt 24.661 31.739 29.694 58,9 -6,4
Forskning og forsøg i alt 7.896 8.415 7.499 14,9 -10,9
Produktudvikling i alt 0 0 0 - -
Rådgivning i alt 9.998 9.998 9.333 18,5 -6,7
Uddannelse i alt 400 746 672 1,3 -9,9
Sygdomsforebyggelse i alt 0 0 0 - -
Sygdomsbekæmpelse i alt 0 0 0 - -
Dyrevelfærd i alt 282 282 282 0,6 0,0
Kontrol i alt 0 0 0 - -

 Særlige foranstaltninger i alt 0 0 0 - -
Medfinansiering af initiativer under EU-pro-
grammer i alt 3.479 3.652 2.962 5,9 -18,9
II. Udgifter til formål i alt 46.716 54.832 50.442 100,0 -8,0

5 Fondsadministration 
6 Fondsadministration - særpuljer 775 775 421 76,0 -45,7
7 Revision 145 145 165 14,2 13,8
8 Advokatbistand 30 30 8 2,9 -73,3
9 Effektvurdering 60 60 71 5,9 18,3

Ekstern projektvurdering 0 0 0 - -
10 Bestyrelseshonorar/ befordringsgodtgørelse 10 10 0 1,0 -100,0

Tab på debitorer 0 0 0 - -
III. Administration i alt 1.020 1.020 665 100 -34,8

IV. Udgifter i alt 47.736 55.852 51.107 -8,5

11 Overførsel til næste år 39.156 35.073 39.685
Overførsel til næste år i pct. af årets udgift 82,0 62,8 77,7

Fonden for økologisk landbrug - Regnskab 2016
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Beløb i 1000 kr. Budget 2016
Ændrings-

budget 2016     
(ej revideret)

Regnskab 2016
Relativ 

fordeling
af B i %

Ændring
A  => B 100*(B-

A)/A

Note B C D

Fonden for økologisk landbrug - Regnskab 2016

Supplerende oplysninger:

Samlede tilskud fordelt på tilskudsmodtagere
Økologisk Landsforening 19.710 21.335 20.752 41,1 -3
SEGES 11.233 11.845 10.759 21,3 -9
Landbrug & Fødevarer 5.132 8.239 6.393 12,7 -22
Udviklingscenter for Husdyr på Friland 1.795 1.875 1.738 3,4 -7
Producentforeningen Organic Denmark 0 1.400 1.386 2,7 -1
Aarhus Universitet 783 783 783 1,6 0
Producentsammenslutningen Fremme af Økolo-
gisk Kvalitets Svinekød 766 766 766 1,5 0
Syddansk Økologi, Syddansk Kvæg 664 664 519 1,0 -22
Københavns Universitet 508 508 508 1,0 0
Agrologica 500 500 500 1,0 0
Naturmælk A.M.B.A 458 458 458 0,9 0
Producentsammenslutningen Bio Aus Dänemark 0 391 391 0,8 0
Thise Mejeri 0 385 385 0,8 0
Landsforeningen Praktisk Økologi 329 329 329 0,7 0
Fonden Københavns Madhus 0 328 328 0,7 0
Producentsammenslutningen Økologi Nord 342 342 301 0,6 -12
GartneriRådgivningen A/S 300 300 300 0,6 0
Producentforeningen "De Økologiske Gårdbu-
tikker" 300 300 289 0,6 -4
Danmarks Biavlerforening 298 298 286 0,6 -4
Foreningen for Biodynamisk Jordbrug 274 274 274 0,5 0
Smag på Landskabet 267 267 267 0,5 0
Danish Food & Trading Company ApS 280 280 260 0,5 -7
Landmand Helge Bülow 240 240 240 0,5 0
Ostebørsen 234 234 234 0,5 0
Hegnsholt Hønseri 225 225 225 0,4 0
Økogårdene Skjern Enge 207 207 203 0,4 -2
Lejre Grøntsagskonsortium 0 198 197 0,4 -1
Blakgården v Janus Z. Sølvsten 196 196 196 0,4 0
Danmarks Tekniske Universitet 194 194 194 0,4 0
Seerupgaard Udvikling IVS 221 221 181 0,4 -18
Comida Fødevarerådgivning A/S 175 175 175 0,3 0
Hans Henrik Thomsen 500 500 174 0,3 -65
Havredal Praktiske Uddannelser 213 213 167 0,3 -22
Halkær Kro og Madhus 0 126 126 0,2 0
Landboforeningen Gefion/Økologisk rådgivning 0 62 62 0,1 0
Landboforening Syd 61 61 61 0,1 0
Kernegaarden Fejø 113 113 35 0,1 -69
V. I alt 46.716 54.832 50.442 100
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Fonden for økologisk landbrug - Regnskab 2016

Beløb i 1.000 kr. Regnskab 2016

VI. Balance pr. 31/12

Aktiver i alt 41.739
Bankbeholdning 39.299

Tilgodehavende tilskud i alt: 2.440

 1.Ordinær pulje i alt 902
Økologisk Landsforening, ej anvendt i 2016 503
SEGES, ej anvendt i 2016 343
Landbrug & Fødevarer, ej anvendt i 2016 56

 2. Særpulje: Eksportfremme i alt 205
Landbrug & Fødevarer, ej anvendt i 2016 163
Økologisk Landsforening, ej anvendt i 2016 28
Producentforeningen Organic Denmark, ej anvendt 2016 14

 3. Særpulje: National Afsætningsfremme i alt 163
Landbrug & Fødevarer, ej anvendt i 2016 149
Økologisk Landsforening, ej anvendt i 2016 14

 4. Særpulje: Tjek i primærsektoren i alt 650
SEGES, ej anvendt i 2016 437
Økologisk Landsforening, ej anvendt i 2016 27
Syddansk Økologi, Syddansk Kvæg, ej anvendt 2016 145
Producentsammenslutningen Økologi, ej anvendt 2016 41

5. Særpulje: Økologisk Svineproduktion i alt 433
SEGES, ej anvendt i 2016 300
Udviklingscenter for Husdyr på Friland, ej anvendt i 2016 133

6. Særpulje: Grønne ildsjæle for lokal afsætning i alt 10
Kernegaarden Fejø, ej anvendt i 2016 10

7.Særpulje: Afsætningsindsats for økologiske produkter i alt 77
Landbrug & Fødevarer, ej anvendt i 2016 77
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Fonden for økologisk landbrug - Regnskab 2016

Beløb i 1.000 kr. Regnskab 2016

Passiver i alt 41.739

Revision 165
Revisionsforespørgsel 1
Landbrug & Fødevarer 469
Advokat 8

Skyldige tilskud 2016 i alt: 1.410

 2. Særpulje: Eksportfremme i alt 191
Producentsammenslutningen Bio Aus Dänemark 78
Thise Mejeri a.m.b.a 77
Danish Food & Trading Company ApS 36

 3. Særpulje: National Afsætningsfremme i alt 157
Naturmælk 92
Landsforeningen Praktisk Økologi 66

5. Særpulje: Økologisk Svineproduktion i alt 174
Hans Henrik Thomsen 174

6. Særpulje: Grønne ildsjæle for lokal afsætning i alt 888
Økogårdene Skjern Enge 203
Fonden Københavns Madhus 65
SEGES 54
Foreningen Smag på Landskabet 53
Økologisk Landsforening 49
De Økologiske Gårdbutikker 49
Landmand Helge Bülow 48
Ostebørsen 47
Hegnsholt Hønseri 45
Blakgården v Janus Z. Sølvsten 39
Lejre Grøntsagskonsortium 39
Seerupgaard Udvikling 36
Comida Fødevarerådgivning  35
Havredal Praktiske Uddannelser 34
Landbrug & Fødevarer 30
Halkær Kro og Madhus 25
Landboforening Syd 12
Udviklingscenter for Husdyr på Friland 12
Landboforeningen Gefion 12

Fondskapital
Overførsel til næste år 39.685
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Fonden for økologisk landbrug -  Regnskab 2016

Noter

Seneste indsendte budget for 2016 er det godkendte ændringsbudget.

Note 1. Det overførte beløb på 48.025 t.kr. er i overensstemmelse med Fondens regnskab for 2015.

Note 2. Landbrugs- og Fiskeristyrelsen, tidligere NaturErhverstyrelsen overførte 10 mio. kr. til Fonden i 
ordinære promillemidler.

Note 3. Landbrugs- og Fiskeristyrelsen har overført 33 mio. kr. til Fonden til særpuljer som Fonden 
administrerer:
- Grønne ildsjæle for lokal afsætning: 3 mio. kr. (3. år ud af 3)
- Økologiaftalen 2015-2018: 30 mio. kr. (2. år ud 4)

De overførte midler under Økologiaftalen (2. år) blev udmøntet i 2. halvår af 2016 og er bevilget til projekter,
som gennemgøres i 2017. Midlerne indgår derfor i overførslen til 2017. 

Note 4 . Som følge af forholdene på pengemarkedet har der været et negativt afkast af Fondens indestående 
i banken på i alt 233 t.kr.

Note 5. Opgaverne vedrørende fondens sekretariat og generelle omkostninger varetages af Landbrug & 
Fødevarer. Omkostningerne udgjorde 352 t.kr., som er finansieret af Landbrug & Fødevarer. Udgifter til 
generel fondsadministration er ikke finansieret af fondsmidler. 

Note 6. Med hensyn til særpuljer er der indgået en aftale med Landbrugs- og Fiskeristyrelsen at en andel af 
de afsatte midler midler kan bruges til administration af puljerne. 

Note 7. Der er anvendt 165 t.kr. til revision. Stigningen i forhold til tidligere år skyldes stigningen i antallet af 
tilskudsmodtagere og projekter.

Note 8. Der er anvendt 8 t.kr. til advokatbistand vedr. kontrol med midlernes korrekte anvendelse. 

Note 9. Der er anvendt 71 t.kr. til effektvurderinger af støttede projekter. 

Note 10. Der er anvendt midler til rejsegodtgørelse til bestyrelsesmedlemmer i forbindelse med 
bestyrelsesmøder. 

Note 11. Den store overførsel skyldes navnlig, at særbevillingen på 30 mio. kr. som er udbetalt til fonden og 
indtægtsført i 2016, men som først bliver udgiftsført i 2017, jf. note 3. Derudover indgår der 
projektforlængelser på i alt 3.125 t.kr. 
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Fonden for økologisk landbrug -  Regnskab 2016

Anvendelsen af midler fordelt efter hovedformål og tilskudsmodtager

1. Fondens ordinære midler
2. Særlig pulje: Økologisk Eksportfremme
3. Særlig pulje: National Afsætningsfremme

5. Særlig pulje: Udvikling af økologisk svineproduktion
6. Særlig pulje: Grønne ildsjæle for lokal afsætning 
7. Afsætningsindsats for økologiske produkter

I tabel 1 - 7 side vises anvendelsen af midlerne fordelt på landbrugsstøttelovens hovedformål.

1. Fondens ordinære pulje

Beløb i 1.000 kr.
Ændrings-

budget 2016  (ej 
revideret)

Regnskab        
2016

Relativ 
fordeling
af B i %

Ændring
A  => B 100*(B-

A)/A i %

A B C D

Samlede tilskud fordelt på formål 
Afsætningsfremme 1.251 1.242 12 -1
Forskning og forsøg 4.738 4.585 46 -3
Produktudvikling 0 0 - -
Rådgivning 848 833 8 -2
Uddannelse 346 336 3 -3
Sygdomsforebyggelse 0 0 - -
Sygdomsbekæmpelse 0 0 - -
Dyrevelfærd 0 0 - -
Kontrol 0 0 - -
Særlige foranstaltninger 0 0 - -
Medfinansiering af initiativer under EU-
programmer 3.652 2.962 30 -19

Tilskud til formål i alt 10.835 9.958 100 -8

Samlet tilskud fordelt på tilskudsmodtagere:
1 Økologisk Landsforening 4.076 3.573 36 -12
2 SEGES 3.727 3.384 34 -9
3 Aarhus Universitet 783 783 8 0
4 Landbrug & Fødevarer 957 938 9 -2
5 Agrologica 500 500 5 0
6 GartneriRådgivningen A/S 300 300 3 0
7 Danmarks Biavlerforening 298 286 3 -4
8 Danmarks Tekniske Universitet 194 194 2 0

I alt 10.835 9.958 100 -8

Fonden for økologisk landbrug har for 2016 bevilget tilskud til projekter under syv forskellige puljer:

4. Særlig pulje: Omlægning-, fastholdelses- og bæredygtighedstjek i primærsektoren
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Fonden for økologisk landbrug -  Regnskab 2016

Anvendelsen af midler fordelt efter hovedformål og tilskudsmodtager

2. Særlig pulje: Økologisk eksportfremme

Beløb i 1.000 kr.
Ændrings-

budget 2016  (ej 
revideret)

Regnskab        
2016

Relativ 
fordeling
af B i %

Ændring
A  => B 100*(B-

A)/A i %

1.000 kr. A B C D

Samlede tilskud fordelt på formål 
Afsætningsfremme 16.266 15.678 100 -4
Forskning og forsøg 0 0 - -
Produktudvikling 0 0 - -
Rådgivning 0 0 - -
Uddannelse 0 0 - -
Sygdomsforebyggelse 0 0 - -
Sygdomsbekæmpelse 0 0 - -
Dyrevelfærd 0 0 - -
Kontrol 0 0 - -
Særlige foranstaltninger 0 0 - -
Medfinansiering af initiativer under EU-
programmer 0 0 - -

Tilskud til formål i alt 16.266 15.678 100 -4

Samlet tilskud fordelt på tilskudsmodtagere:
1 Økologisk Landsforening 9.345 9.317 59 0
2 Landbrug & Fødevarer 4.465 3.939 25 -12
3 Producentforeningen Organic Denmark i alt 1.400 1.386 9 -1
4 Producentsammenslutningen Bio Aus 

Dänemark 391 391 2 0
5 Thise Mejeri a.m.b.a 385 385 2 0
6 Danish Food & Trading Company ApS 280 260 2 -7

I alt 16.266 15.678 100 -4
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Fonden for økologisk landbrug -  Regnskab 2016

Anvendelsen af midler fordelt efter hovedformål og tilskudsmodtager

3. Særlig pulje: National afsætningsfremme

Beløb i 1.000 kr.
Ændrings-

budget 2016  (ej 
revideret)

Regnskab        
2016

Relativ 
fordeling
af B i %

Ændring
A  => B 100*(B-

A)/A i %

A B C D

UDGIFTER:
Samlede tilskud fordelt på formål 
Afsætningsfremme 9.381 8.996 96 -4
Forskning og forsøg 0 0 - -
Produktudvikling 0 0 - -
Rådgivning 0 0 - -
Uddannelse 400 336 4 -16
Sygdomsforebyggelse 0 0 - -
Sygdomsbekæmpelse 0 0 - -
Dyrevelfærd 0 0 - -
Kontrol 0 0 - -
Særlige foranstaltninger 0 0 - -
Medfinansiering af initiativer under EU-
programmer 0 0 - -

Tilskud til formål i alt 9.781 9.332 100 -5

Samlede tilskud fordelt på tilskudsmodtagere
1 Økologisk Landsforening 4.800 4.786 51 0
2 Landbrug & Fødevarer 1.600 1.165 12 -27
3 SEGES 995 995 11 0
4 Producentsammenslutningen Fremme af 

Økologisk Kvalitets Svinekød (FØKS) 766 766 8 0
5 Københavns Universitet 508 508 5 0
6 Naturmælk A.M.B.A 458 458 5 0
7 Landsforeningen Praktisk Økologi 329 329 4 0
8 Udviklingscenter for husdyr på Friland 325 325 3 0

I alt 9.781 9.332 100 -5
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Fonden for økologisk landbrug -  Regnskab 2016

Anvendelsen af midler fordelt efter hovedformål og tilskudsmodtager

Beløb i 1.000 kr.
Ændrings-

budget 2016  (ej 
revideret)

Regnskab        
2016

Relativ 
fordeling
af B i %

Ændring
A  => B 100*(B-

A)/A i %

A B C D

UDGIFTER:
Samlede tilskud fordelt på formål 
Afsætningsfremme 0 0 - -
Forskning og forsøg 0 0 - -
Produktudvikling 0 0 - -
Rådgivning 9.150 8.500 100 -7
Uddannelse 0 0 - -
Sygdomsforebyggelse 0 0 - -
Sygdomsbekæmpelse 0 0 - -
Dyrevelfærd 0 0 - -
Kontrol 0 0 - -
Særlige foranstaltninger 0 0 - -
Medfinansiering af initiativer under EU-
programmer 0 0 - -

Tilskud til formål i alt 9.150 8.500 100 -7

Samlede tilskud fordelt på tilskudsmodtagere
1 SEGES 5.056 4.619 54 -9
2 Økologisk Landsforening 2.814 2.787 33 -1
3 Syddansk Kvæg, Syddansk Økologi 664 519 6 -22
4 Producentsammenslutningen Økologi Nord 342 301 4 -12
5 Foreningen for Biodynamisk Jordbrug 274 274 3 0

I alt 9.150 8.500 100 -7

4. Særlig pulje: Omlægning-, fastholdelses- og bære dygtighedstjek i primærsektoren
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Fonden for økologisk landbrug -  Regnskab 2016

Anvendelsen af midler fordelt efter hovedformål og tilskudsmodtager

5. Særlig pulje: Udvikling af økoloigsk svineproduk tion

Beløb i 1.000 kr.
Ændrings-

budget 2016  (ej 
revideret)

Regnskab        
2016

Relativ 
fordeling
af B i %

Ændring
A  => B 100*(B-

A)/A i %

A B C D

UDGIFTER:

Samlede tilskud fordelt på formål 
Afsætningsfremme 0 0 - -
Forskning og forsøg 3.455 2.696 91 -22
Produktudvikling 0 0 - -
Rådgivning 0 0 - -
Uddannelse 0 0 - -
Sygdomsforebyggelse 0 0 - -
Sygdomsbekæmpelse 0 0 - -
Dyrevelfærd 282 282 9 0
Kontrol 0 0 - -
Særlige foranstaltninger 0 0 - -
Medfinansiering af initiativer under EU-
programmer 0 0 - -

Tilskud til formål i alt 3.737 2.978 100 -20

Samlede tilskud fordelt på tilskudsmodtagere
1 SEGES 1.767 1.467 49 -17
2 Udviklingscenter for Husdyr på Friland 1.470 1.337 45 -9
3 Hans Henrik Thomsen 500 174 6 -65

I alt 3.737 2.978 100 -20
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Fonden for økologisk landbrug -  Regnskab 2016

Anvendelsen af midler fordelt efter hovedformål og tilskudsmodtager

6. Særlig pulje: Grønne ildsjæle for lokal afsætnin g 

Beløb i 1.000 kr.
Ændrings-

budget 2016  (ej 
revideret)

Regnskab        
2016

Relativ 
fordeling
af B i %

Ændring
A  => B 100*(B-

A)/A i %

A B C D

UDGIFTER:
Samlede tilskud fordelt på formål 
Afsætningsfremme 3.766 3.569 94 -5
Forskning og forsøg 222 218 6 -2
Produktudvikling 0 0 - -
Rådgivning 0 0 - -
Uddannelse 0 0 - -
Sygdomsforebyggelse 0 0 - -
Sygdomsbekæmpelse 0 0 - -
Dyrevelfærd 0 0 - -
Kontrol 0 0 - -
Særlige foranstaltninger 0 0 - -
Medfinansiering af initiativer under EU-
programmer 0 0 - -

Tilskud til formål i alt 3.988 3.787 100 -5

Samlede tilskud fordelt på tilskudsmodtagere
1 Fonden Københavns Madhus 328 328 9 0
2 SEGES 300 294 8 -2
3 Økologisk Landsforening 300 289 8 -4
4 De Økologiske Gårdbutikker 300 289 8 -4
5 Foreningen Smag på Landskabet 267 267 7 0
6 Landmand Helge Bülow 240 240 6 0
7 Ostebørsen 234 234 6 0
8 Hegnsholt Hønseri 225 225 6 0
9 Økogårdene Skjern Enge 207 203 5 -2

10 Lejre Grøntsagskonsortium 198 197 5 -1
11 Blakgården v Janus Z. Sølvsten 196 196 5 0
12 Seerupgaard Udvikling 221 181 5 -18
13 Comida Fødevarerådgivning  175 175 5 0
14 Havredal Praktiske Uddannelser 213 167 4 -22
15 Landbrug & Fødevarer 142 142 4 0
16 Halkær Kro og Madhus 126 126 3 0
17 Udviklingscenter for Husdyr på Friland 80 76
18 Landboforeningen Gefion 62 62 2 0
19 Landboforening Syd 61 61 2 0
20 Kernegaarden Fejø 113 35 1 -69

I alt 3.988 3.787 98 -5
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Anvendelsen af midler fordelt efter hovedformål og tilskudsmodtager

7. Afsætningsindsats for økologiske produkter

Beløb i 1.000 kr.
Ændrings-

budget 2016  (ej 
revideret)

Regnskab        
2016

Relativ 
fordeling
af B i %

Ændring
A  => B 100*(B-

A)/A i %

A B C D

UDGIFTER:

Samlede tilskud fordelt på formål 
Afsætningsfremme 1.075 209 100 -81
Forskning og forsøg 0 0 - -
Produktudvikling 0 0 - -
Rådgivning 0 0 - -
Uddannelse 0 0 - -
Sygdomsforebyggelse 0 0 - -
Sygdomsbekæmpelse 0 0 - -
Dyrevelfærd 0 0 - -
Kontrol 0 0 - -
Særlige foranstaltninger 0 0 - -
Medfinansiering af initiativer under EU-
programmer 0 0 - -

Tilskud til formål i alt 1.075 209 100 -81

Samlede tilskud fordelt på tilskudsmodtagere
1 Landbrug & Fødevarer 1.767 209 100 -88

I alt 1.767 209 100 -88

Alle puljer i alt 54.832 50.442 -8
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Supplerende oplysninger - Regnskab 2016
1. Fondens ordinære pulje

Note

VI. Aktiviteter fordelt på tilskudsmodtagere

Økologisk Landsforening i alt 4.076 3.573

1 Optimering af grovfoderudbytte hos økologiske 
mælkeproducenter

400 324

2 Forstærket klimaindsats i økologisk landbrug 350 172
3 Den alsidige fjerkræbedrift - robust sædskifte med grovfoder 

og selvforsyning med protein
0 0

4 Stabile udbytter af økologisk vinterraps 300 293
5 Nyt efterafgrødekoncept med økonomisk gevinst 300 189
6 Mere græs til køer i store besætninger 250 245

1.600 1.223

Forskning og forsøg
Den alsidige fjerkræbedrift - robust sædskifte med grovfoder 
og selvforsyning med protein

350 350

7 Lyngflis som strøelses- og rodemateriale til svin 250 242 §4
8 National strategi for øgede udbytter i økologiske afgrøder 250 250 §4
9 Innovative økologisker dyrkningssystemer - Økologi i sporet 

(ØKOSPOR)
237 226 §4

10 Nyt økologisk sortiment af bitre kål og rodfrugter med 
sundhedsmæssig signifikant effekt 

199 95 §4

Forskning og forsøg i alt 1.286 1.163

Afsætningsfremme
11 Nye veje til viden om økologi 400 400 §6
12 Viden der flytter - foodservice 240 240 §6
Afsætningsfremme i alt 640 640

Rådgivning
13 Flere økologiske biogasanlæg for bedre økonomi og mindre 

miljøbelastning
300 300 §2

14 Fakta om økologisk æg- og slagtekyllingeproduktion 250 247 §2
Rådgivning i alt 550 547

Beløb i 1000 kr.
Ændrings-

budget 2016  (ej 
revideret)

Specifikation af 
anvendt 

statsstøtteregel

Medfinansiering af initiativer under EU-programmer i alt

Medfinansiering af initiativer under EU-programmer

Regnskab        
2016
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Supplerende oplysninger - Regnskab 2016
1. Fondens ordinære pulje

Note

Beløb i 1000 kr.
Ændrings-

budget 2016  (ej 
revideret)

Specifikation af 
anvendt 

statsstøtteregel

Regnskab        
2016

SEGES i alt 3.727 3.384

15 Forsøgsviden om økologisk kløvergræsproduktion 450 362
16 Næringsstofferne retur til markerne – køreplan og aktion 400 301
17 Styrket konkurrenceevne i økologisk mælkeproduktion 380 346
18 Strategisk bæredygtig udvikling på økologiske bedrifter 299 293
19 Differentieret avl af økologiske grise 164 130

20 Afskallet havre til økologiske husdyr 154 123
21 Øget selvforsyning med økologisk proteinfoder baseret på 

foderkål
112 101

22 Sunde maver - sunde grise 93 83

2.052 1.739

Forskning og forsøg
23 Afskallet havre til økologiske husdyr 500 479 §4

24 Optimering af mekanisk ukrudtsbekæmpelse (Optimek) 336 336 §4

25 Rødkløver – en sikker kvælstofgødning 300 292 §4
26 National strategi for øgede udbytter i økologiske afgrøder 250 250 §4
27 Græsmarksurters betydning for ægkvaliteten 200 199 §4

28 Økologiske markforsøg - højere udbytter og mere robust 
produktion i kløvergræs og vårsæd

89 89

Forskning og forsøg i alt 1.675 1.645

Aarhus Universitet i alt 783 783

Forskning og forsøg
29 Hvordan kan grise født med charme få sunde tarme? 583 583 §4
30 G × E mellem økologiske og konventionelle systemer 200 200 §4
Forskning og forsøg i alt 783 783

Landbrug & Fødevarer i alt 957 938

Afsætningsfremme
31 Mere dialog i kæden – styrket dialog og samarbejde i 

foodservicekæden
310 303 §6

32 Økologiske Køkkenroser 201 199 §6
33 Øko-opkvalificering af indkøbere fra nøglemarkeder 100 100
Afsætningsfremme i alt 611 602

Uddannelse
34 Få styr på økologien - læremiddel 7. - 9. klasse 346 336
Uddannelse i alt 346 336

Medfinansiering af initiativer under EU-programmer i alt

Medfinansiering af initiativer under EU-programmer
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Supplerende oplysninger - Regnskab 2016
1. Fondens ordinære pulje

Note

Beløb i 1000 kr.
Ændrings-

budget 2016  (ej 
revideret)

Specifikation af 
anvendt 

statsstøtteregel

Regnskab        
2016

Agrologica i alt 500 500

Forskning og forsøg
35 POPkorn (Udvikling af populationer af korn) 500 500 §4
Forskning og forsøg i alt 500 500

GartneriRådgivningen i alt 300 300

Forskning og forsøg
36 Robuste sorter af æbler og pærer til økologisk dyrkning 300 300 §4
Forskning og forsøg i alt 300 300

Danmarks Biavlerforening i alt 298 286

Rådgivning
37 Nye muligheder – Mere økologisk honning 298 286 §2
Rådgivning i alt 298 286

Danmarks Tekniske Universitet i alt 194 194

Forskning og forsøg
38 Kortlægning af smitte med Campylobacter hos økologiske 

slagtekyllinger
194 194 §4

Forskning og forsøg i alt 194 194

Puljen i alt 10.835 9.958
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Supplerende oplysninger - Regnskab 2016
2. Særlig pulje: Økologisk eksportfremme

Note

VI. Aktiviteter fordelt på tilskudsmodtagere

Økologisk Landsforening i alt 9.345            9.317            

Afsætningsfremme
1 Internationale messer 2016-Eksponering på økologisk 

fællesstand 
3.750            3.750            DMG

2 Organic Export Academy 2.000            2.000            §6
3 Øget økologisk vækst i foodservicesektoren på det tyske 

marked i 2016
1.133            1.121            §6

4 Inspiration til økologisk vækst på eksportmarkeder 2016 1.000            1.000            §6
5 Branding af Den danske Økologi-model på eksport-

markeder
970               964               §6

6 Internationale presseture til verdens førende økologination 492               482               §6
Afsætningsfremme i alt 9.345            9.317            

Landbrug & Fødevarer i alt 4.465            3.939            

Afsætningsfremme
7 Deltagelse og markedsføring af økologiske fødevarer på 

SIAL 2016, Paris
722               711               DMG

8 Deltagelse og markedsføring til den svenske 
foodservicesektor på GastroNord i Stockholm 2016

710               677               DMG

9 Deltagelse og markedsføring af økologiske fødevarer på 
BioFach 2016 i Shanghai

652               648               DMG

10 Foodserviceindsats på nøglemarkeder - Tyskland 505               502               DMG
11 Markedsadgang og muligheder for økologieksport til nye 

markeder i Asien
495               445               §8

12 Opkvalificeret til Frankrig – muligheder for økologisk 
eksport til det franske marked

364               340               DMG

13 Foodserviceindsats på nøglemarkeder - Sverige 363               0 DMG
14 Opkvalificeret til Kina - muligheder for økologisk eksport til 

det kinesiske marked
354               325               DMG

15 Økologiske nøglemarkeder - markedsdata og bearbejdning 300               291               §6
Afsætningsfremme i alt 4.465            3.939            

Producentforeningen Organic Denmark i alt 1.400            1.386            

Afsætningsfremme
16 Udnyttelse af momentum: Fokus på øget økologisk eksport 

til Holland
900               891               §6

17 Bane vejen for afsætning af økologiske varer til Dubai 500               495               §8
Afsætningsfremme i alt 1.400            1.386            

Beløb i 1000 kr.
Specifikation af 

anvendt 
statsstøtteregel

Ændrings-
budget 2016  (ej 

revideret)

Regnskab        
2016
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Supplerende oplysninger - Regnskab 2016
2. Særlig pulje: Økologisk eksportfremme

Note

Beløb i 1000 kr.
Specifikation af 

anvendt 
statsstøtteregel

Ændrings-
budget 2016  (ej 

revideret)

Regnskab        
2016

Producentsammenslutningen Bio Aus Dänemark 391               391               

Afsætningsfremme
18 Eksport af danske økologiske fødevarer til Japan 391               391               §8

Afsætningsfremme i alt 391               391               

Thise Mejeri a.m.b.a 385               385               

Afsætningsfremme
19 Eksport af mælkepulverbaserede produktioer til Kina 385               385               DMG

Afsætningsfremme i alt 385               385               

Danish Food & Trading Company ApS i alt 280               260               

Afsætningsfremme
20 Eksport af økologiske rodfrugter til Tyskland 280               260               DMG

Afsætningsfremme i alt 280               260               

Puljen i alt 16.266          15.678          
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Supplerende oplysninger - Regnskab 2016
3. Særlig pulje: National afsætningsfremme

Note

VI. Aktiviteter fordelt på tilskudsmodtagere

Økologisk Landsforening i alt 4.800 4.786

Afsætningsfremme
1 Økologisk vækst i detailhandlen 1.950 1.950 §6
2 Økologisk Høstmarked 2016 1.300 1.300 §6
3 Mere viden og inspiration til detailhandlens ansatte 650 636 §6
4 Generation Ø 500 500 §6
5 Økodag 2016 400 400 §6

Afsætningsfremme i alt 4.800 4.786

Landbrug & Fødevarer i alt 1.600 1.165

Afsætningsfremme
6 Studerende som fødevareambassadører – Økologiske 

Food Fighters 
500 479 §6

7 Økologisk kød i detailhandlen – fra værdioplevelse til 
mersalg

400 77 §6

8 Øko-battles – vi skal slå et slag for økologien på 
erhvervsuddannelserne

300 273 §6

Afsætningsfremme i alt 1.200 829

Uddannelse
9 Økologi med smag, sundhed og glæde - Læremiddel til 

madkundskab i grundskolen
400 336 §6

Uddannelse i alt 400 336

SEGES i alt 995 995

Afsætningsfremme
10 Fremme af afsætning af bæredygtige, økologiske 

produkter
995 995 §4

Afsætningsfremme i alt 995 995

766 766

Afsætningsfremme
11 Sofari 2016 – mere økologisk grisekød til danskerne 766 766 §6
Afsætningsfremme i alt 766 766

Beløb i 1000 kr.
Specifikation af 

anvendt 
statsstøtteregel

Regnskab        
2016

Producentsammenslutningen Fremme af Økologisk 
Kvalitets Svinekød (FØKS) i alt

Ændrings-
budget 2016  (ej 

revideret)
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Supplerende oplysninger - Regnskab 2016
3. Særlig pulje: National afsætningsfremme

Note

Beløb i 1000 kr.
Specifikation af 

anvendt 
statsstøtteregel

Regnskab        
2016

Ændrings-
budget 2016  (ej 

revideret)

Københavns Universitet i alt 508 508

Afsætningsfremme
12 Det er dyrere at spise økologi – fup eller fakta? 508 508 §4
Afsætningsfremme i alt 508 508

Naturmælk A.M.B.A i alt 458 458

Afsætningsfremme
13 "BiLand - Landet med mælk og honning" 

Afsætningsfremme af økologisk mælk og honning
458 458

DMG
Afsætningsfremme i alt 458 458

Landsforeningen Praktisk Økologi i alt 329 329

Afsætningsfremme
14 Økologiske undervisningsmaterialer til lokale 

økologiske ildsjæle
329 329 §6

Afsætningsfremme i alt 329 329

Udviklingscenter for Husdyr på Friland i alt 325 325

Afsætningsfremme
15 Udbredelse og afsætning af økologiske produkter fra 

mindre landbrug
325 325 §6

Afsætningsfremme i alt 325 325

Puljen i alt 9.781 9.332
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Supplerende oplysninger - Regnskab 2016
4. Særlig pulje: Omlægning-, fastholdelses- og bære dygtighedstjek i primærsektoren

Note

VI. Aktiviteter fordelt på tilskudsmodtagere

SEGES i alt 5.056 4.619

Rådgivning
1 Omlægningstjek med forankring i den lokale rådgivning 3.556 3.527 §2 og §3
2 Bæredygtighedstjek på økologiske bedrifter 1.500 1.092 §2 og §3

Rådgivning i alt 5.056 4.619

Økologisk Landsforening i alt 2.814 2.787

Rådgivning
3 Målrettede omlægningstjek 2.814 2.787 §3

Rådgivning i alt 2.814 2.787

Syddansk Kvæg, Syddansk Økologi i alt 664 519

Rådgivning
4 Mere økologi og øget diversitet hos primærproducenter 664 519 §2 og §3

Rådgivning i alt 664 519

342 301

Rådgivning
5 Fart på økologien i Nordjylland – tag et økologitjek! 342 301 §2 og §3

Rådgivning i alt 342 301

Foreningen for Biodynamisk Jordbrug i alt 274 274

Rådgivning
6 Biodynamiske omlægnings- og bæredygtighedstjeks 274 274 §3

Rådgivning i alt 274 274

9.150 8.500Puljen i alt 

Beløb i 1000 kr.
Specifikation af 

anvendt 
statsstøtteregel

Producentsammenslutningen Økologi Nord i alt

Ændrings-
budget 2016  (ej 

revideret)

Regnskab        
2016
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Supplerende oplysninger - Regnskab 2016
5. Særlig pulje: Udvikling af økologisk svineproduk tion

Note

VI. Aktiviteter fordelt på tilskudsmodtagere

SEGES i alt 1.767 1.467

Forskning og forsøg
1 Styrket beslutningsgrundlag og dyrevelfærd i økologisk 

svineavl 
1.140 975 §4

2 Fremtidens produktionssystem: Økologiske slagtesvin 
henter foderet i marken (Marksvin)

491 403 §4

3 Sæt retning på avl til økologisk svineproduktion 136 89 §4
Forskning og forsøg i alt 1.767 1.467

Udviklingscenter for Husdyr på Friland i alt 1.470 1.337

Forskning og forsøg
4 Bedre stalde til økologiske slagtesvin 782 674 §4
5 Udstyr til fravænningsgrise på friland 406 381 §4

Forskning og forsøg i alt 1.188 1.055

Dyrevelfærd
6 Udstyr til bedøvelse ved kastration i faremark 282 282 §4

Dyrevelfærd i alt 282 282

Hans Henrik Thomsen i alt 500 174

Forskning og forsøg
7 Mobil slagtesvinestald til storflokke – MOBILECOPIG 500 174 DMG

Forskning og forsøg i alt 500 174

Puljen i alt 3.737 2.978

Beløb i 1000 kr.
Specifikation af 

anvendt 
statsstøtteregel

Ændrings-
budget 2016  (ej 

revideret)

Regnskab        
2016
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Supplerende oplysninger - Regnskab 2016
6. Særlig pulje: Grønne ildsjæle for lokal afsætnin g

Note

VI. Aktiviteter fordelt på tilskudsmodtagere

Fonden Københavns Madhus i alt 328 328

Afsætningsfremme
1 Udvikling af nye lokale veje for økologisk kødudbud til 

offentlige køkkener 
328 328 ej statsstøtte

Afsætningsfremme i alt 328 328

Økologisk Landsforening i alt 300 289

Afsætningsfremme
2 Guide for afsætning af kød fra økologiske græsningslaug 300 289 §2

300 289

De Økologiske Gårdbutikker i alt 300 289

Afsætningsfremme
3 Giv forbrugerne nye muligheder for at finde vej til lokal 

økologi
300 289 §6

Afsætningsfremme i alt 300 289

SEGES i alt 300 294

Afsætningsfremme
4 Lokale, økologiske produkter fra de danske nationalparker 300 294 §2

Afsætningsfremme i alt 300 294

Foreningen Smag på Landskabet 267 267

Afsætningsfremme
5 Det’ Naturkød - et nyt koncept for økologisk kød 267 267 DMG

Afsætningsfremme i alt 267 267

Helge Bülow i alt 240 240

Afsætningsfremme
6 Fælles lokal afsætning fra netværk af ’Mols Bjergegårde’ 

med små og mangfoldige produktioner
240 240 DMG

Afsætningsfremme i alt 240 240

Afsætningsfremme i alt 

Ændrings-
budget 2016  (ej 

revideret)
Beløb i 1000 kr.

Specifikation af 
anvendt 

statsstøtteregel

Regnskab        
2016
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Supplerende oplysninger - Regnskab 2016
6. Særlig pulje: Grønne ildsjæle for lokal afsætnin g

Note

Ændrings-
budget 2016  (ej 

revideret)
Beløb i 1000 kr.

Specifikation af 
anvendt 

statsstøtteregel

Regnskab        
2016

Ostebørsen i alt 234 234

Afsætningsfremme
7 Lokal afsætning fra Ostebørsens nystartede økologiske 

osteri
234 234 DMG

Afsætningsfremme i alt 234 234

Hegnsholt Hønseri i alt 225 225

Afsætningsfremme
8 Økologisk Mikroslagteri på Midtsjælland 225 225 DMG

Afsætningsfremme i alt 225 225

Seerupgaard Udvikling IVS i alt 221 181

Afsætningsfremme
9 Er Økoskabet den nye salgskanal i byen? 221 181 DMG

Afsætningsfremme i alt 221 181

Havredal Praktiske Uddannelser i alt 213 167

Afsætningsfremme
10 Havredal Grøntsagshave – med kartofler 213 167 DMG

Afsætningsfremme i alt 213 167

Økogårdene Skjern Enge i alt 207 203

Afsætningsfremme
11 Økologiske landmænd som grossister 207 203 DMG

Afsætningsfremme i alt 207 203

Lejre Grøntsagskonsortium, i alt 198 197

Afsætningsfremme
12 Lejre Grøntsagskonsortium 198 197 DMG

Afsætningsfremme i alt 198 197
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Supplerende oplysninger - Regnskab 2016
6. Særlig pulje: Grønne ildsjæle for lokal afsætnin g

Note

Ændrings-
budget 2016  (ej 

revideret)
Beløb i 1000 kr.

Specifikation af 
anvendt 

statsstøtteregel

Regnskab        
2016

Blakgården i alt 196 196

Afsætningsfremme
13 Flere kunder til Blakgårdens kundebonde fællesskab 196 196 DMG

Afsætningsfremme i alt 196 196

Comida Fødevarerådgivning  i alt 175 175

Afsætningsfremme
14 Mindre producenters mærkning af egenproducerede 

fødevarer
175 175 DMG

Afsætningsfremme i alt 175 175

Landbrug & Fødevarer i alt 142 142

Forskning og forsøg
15 Økologisk kaninproduktion – et pilotprojekt 142 142 §4

Forskning og forsøg i alt 142 142

Halkær Kro og Madhus i alt 126 126

Afsætningsfremme
16 Madhuset i Halkær Ådal – et økologisk afsætningsløft til 

hele Nordjylland 
126 126 DMG

Afsætningsfremme i alt 126 126

Kernegaarden Fejø i alt 113 35

Afsætningsfremme
17 Oplevelser som spydspids for lokalt salg af økologiske 

kvalitetsfødevarer
113 35 DMG

Afsætningsfremme i alt 113 35

Udviklingscenter for Husdyr på Friland i alt 80 76

Forskning og forsøg
18 Stalddørssalg af slagtefjerkræ 80 76 §4

Forskning og forsøg i alt 80 76
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Supplerende oplysninger - Regnskab 2016
6. Særlig pulje: Grønne ildsjæle for lokal afsætnin g

Note

Ændrings-
budget 2016  (ej 

revideret)
Beløb i 1000 kr.

Specifikation af 
anvendt 

statsstøtteregel

Regnskab        
2016

Landboforeningen Gefion/Økologisk rådgivning  i alt 62 62

Afsætningsfremme
19 Mobile Hønsehuse – græsbaserede højværdi æg til direkte 

salg
62 62

§2
Afsætningsfremme i alt 62 62

Landboforening Syd 61 61

Afsætningsfremme
20 Godt Begyndt er Halvt Fuldendt – økologisk morgenmad – 

hele dagen!
61 61 §6

Afsætningsfremme i alt 61 61

Puljen i alt 3.988 3.787

36



Supplerende oplysninger - Regnskab 2016
Særlig pulje: Afsætningsindsats for økologiske prod ukter

Note

VI. Aktiviteter fordelt på tilskudsmodtagere

Landbrug & Fødevarer i alt 1.075 209

Afsætningsfremme
1 Dansk økoeksport til Kina via netværk og vidensdeling 1.075 209 §8

Afsætningsfremme i alt 1.075 209

Puljen i alt 1.075 209

Beløb i 1000 kr.
Ændrings-

budget 2016  (ej 
revideret)

Regnskab        
2016

Specifikation af 
anvendt 

statsstøtteregel
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Fonden for økologisk landbrug - Opgørelse over de s eneste 5 regnskabsår

Beløb i 1000 kr. Regnskab 2012 Regnskab 2013 Regnskab 2014 Regnskab  2015 Regnskab 2016

INDTÆGTER:
Overført fra forrige år 1.267 1.012 4.696 24.416 48.025
Promillemidler 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
Særbevilling og anden indtægt 0 8.000 26.073 48.640 33.000
Renter 0 0 0 -105 -233
Tilskud til fondsadministration 250 0
I. Indtægter i alt 11.517 19.012 40.769 82.952 90.792

UDGIFTER:
Samlede tilskud fordelt på formål 
Afsætningsfremme 1.964 1.783 6.598 19.886 29.694
Forskning og forsøg 4.281 6.924 5.085 3.791 7.499
Produktudvikling 0 114 0 0 0
Rådgivning 800 1.084 1.997 6.628 9.333
Uddannelse 410 466 74 839 672
Sygdomsforebyggelse 0 0 0 0 0
Sygdomsbekæmpelse 0 0 0 0 0
Dyrevelfærd 0 801 0 0 282
Kontrol 0 0 0 0 0
Særlige foranstaltninger 0 0 0 0 0
Medfinansiering af initiativer under 
EU-programmer 2.672 3.002 1.792 3.208 2.962
II. Udgifter til formål i alt 10.127 14.174 15.546 34.352 50.442

Fondsadministration 
Generel fondsadministration 250 0 660 401 421
Revision 40 57 95 98 165
Advokatbistand 0 0 11 16 8
Effektvurdering 79 84 38 59 71
Ekstern projektvurdering 0 0 0 0 0
Bestyrelseshonorar/befordringsgodtgørelse 9 1 1 1 0
Tab på debitorer 0 0 0 0 0

III. Administration i alt 378 142 805 575 665

IV. Udgifter i alt 10.505 14.316 16.351 34.927 51.107

Overførsel til næste år 1.012 4.696 24.418 48.025 39.685

Overførsel til næste år i pct. af årets udgift 9,6 32,8 149,3 137,5 77,7
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Fonden for økologisk landbrug - Opgørelse over de s eneste 5 regnskabsår

Beløb i 1000 kr. Regnskab 2012 Regnskab 2013 Regnskab 2014 Regnskab  2015 Regnskab 2016

Supplerende oplysninger:
Samlet tilskud fordelt på tilskudsmodtagere:

Økologisk Landsforening 4.440 5.167 5.202 16.590 20.752

SEGES 2.548 3.807 3.786 7.294 10.759
Landbrug & Fødevarer 174 0 74 2.920 6.393
Udviklingscenter for Husdyr på 
Friland 0 615 341 0 1.738
Producentforeningen Organic 
Denmark 0 0 0 0 1.386
Aarhus Universitet 949 829 534 112 783
Producentsammenslutninge 
Fremme af Økologisk Kvalitets 
Svinekød 0 0 0 573 766
Syddansk Økologi, Syddansk 
Kvæg 0 0 0 519
Københavns Universitet 232 191 0 371 508
Agrologica 0 252 0 441 500
Naturmælk amba 0 0 0 0 458
Producentsammenslutningen Bio 
Aus Dänemark 0 0 0 0 389
Thise Mejeri 0 0 0 0 385
Landsforeningen Praktisk Økologi 0 0 0 0 329
Fonden Københavns Madhus 0 0 0 0 328
Producentsammenslutningen 
Økologi Nord 0 0 0 0 301
GartneriRådgivningen a/s 300 300 300 0 300
Producentforeningen De Økolog-
iske Gårdbutikker 0 0 0 299 289
Danmarks Biavlerforening 0 0 0 0 286
Foreningen for Biodynamisk 
Jordbrug 0 383 263 237 274
Smag på Landskabet 0 0 0 0 267
Danish Food & Trading Company 0 0 0 0 260
Helge Bülow 0 0 0 0 240
Ostebørsen 0 0 0 0 234
Hegnsholt Hønseri 0 0 0 0 225
Økogårdene Skjern Enge 0 0 0 250 203
Lejre Grøntsagskonsortium 0 0 0 0 197
Blakgården 0 0 0 0 196
Danmarks Tekniske Universitet 0 0 0 352 194
Seerupgaard Udvikling 0 0 0 288 181
Comida Fødevarerådgivning 0 0 0 275 175
Hans Henrik Thomsen 0 0 0 0 174
Havredal Praktiske Uddannelser 0 0 0 0 167
Halkær Kro og Madhus 0 0 0 169 126
Landboforeningen Gefion, 
Økologisk rådgivning 629 242 631 237 62
Landboforening Syd 0 0 0 0 61
Kernegaarden Fejø 0 0 0 0 35
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Fonden for økologisk landbrug - Opgørelse over de s eneste 5 regnskabsår

Beløb i 1000 kr. Regnskab 2012 Regnskab 2013 Regnskab 2014 Regnskab  2015 Regnskab 2016

Danske Økologiske 
Erhvervsfrugtavlere 0 0 0 543 0
Københavns Fødevarefællesskab 0 0 269 525 0
Lejre Kommune 0 0 0 335 0
Knuthenlund Gods 0 0 0 293 0
Natur-Oksen 0 0 0 290 0
Bornholms Landbrug 0 0 0 285 0
Råd & Dåd 0 0 0 273 0
Det Længste Strå v/ Birgitte Ravn Olesen 0 0 0 210 0

Troldgaarden v/ Phillip Dam 0 0 0 202 0
Mørdrupgård Korn 0 0 0 200 0
Skærtoft Mølle 0 0 0 196 0
Krogerup Avlsgaard 0 0 0 185 0
ØsterGro 0 0 300 150 0
Dyrenes Beskyttelse 0 600 32 100 0
Westergaards Planteskole 0 92 90 86 0
Lille Raneladegaard / Janne 0 114 0 51 0
Bjarne Krog - Krogagergård 0 0 95 20 0
Grantoftegaard 0 0 270 0 0
Det Grønne Hus/Sydhavsøernes 
Frugtfestival 0 0 270 0 0
Halkær Ådal Økologisk 0 0 268 0 0
Økologisk Samsø 0 184 249 0 0
Bo larsen 0 0 228 0 0
Hegnsholt Hønseri 0 0 225 0 0
Smag på Enelave 0 0 221 0 0
Lille Raneladegaard 0 0 217 0 0
Danmarks Biavlerforening 0 0 201 0 0
Kalø Økologisk Landbrugsskole 0 200 200 0 0
Hedehusene/Høje Taastrup 
økologiske Fødevarefællesskab 0 0 168 0 0
Landbo Thy 0 0 164 0 0
Producentsammenslutningen 
Velfærdsdelikatesser ProVeldi 0 0 154 0 0
Muld aps 0 0 150 0 0
Miljøpunkt Amager 0 0 150 0 0
Mannerup Møllegård 0 0 147 0 0
Smag på Nordsjælland 0 0 100 0 0
Økologiens Venner/Økologiens 
Have 0 0 70 0 0
Katrøj 0 0 55 0 0
Arbejdsgruppen bag Økologiens 
Telt 0 0 50 0 0
BusinessByHeart 0 30 47 0 0
Odense Fødevarefællesskab 0 0 25 0 0
Bjarne Viller Hansen 0 225 0 0 0
Andelsforeningen Smag på 
Endelave 0 183 0 0 0
Krogerup Avlsgård 0 173 0 0 0
Jørgen Holst 0 133 0 0 0
Naturstyrelsen Himmerland 0 129 0 0 0
Danske Æg 0 122 0 0 0
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Fonden for økologisk landbrug - Opgørelse over de s eneste 5 regnskabsår

Beløb i 1000 kr. Regnskab 2012 Regnskab 2013 Regnskab 2014 Regnskab  2015 Regnskab 2016

Ole Panduro 0 124 0 0 0
Peter Kirk-Haugstrup 0 79 0 0 0
Jysk Landbrugsrådgivning 385 0 0 0 0
Støtteforeningen for Institut for 
Anvendt Økologi 260 0 0 0 0
Producentforeningen Økologiske 
skolegårde 210 0 0 0 0

I alt 10.127 14.174 15.546 34.352 50.440
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Noter til supplerende oplysninger - Regnskab 2016 - Ordinær pulje  

42 
 

Note 1. Optimering af grovfoderudbytte hos økologiske mælkeproducenter 
Tilskudsmodtager: Økologisk Landsforening 
Hovedformål: Medfinansiering af initiativer under EU-programmer / Det danske landdistriktsprogram / 
Erhvervsudviklingsordningen 
Projektets formål og indhold: 
Formålet er at udvikle den økologiske mælkeproduktion gennem fokus på at optimere udbytterne i 
grovfoderproduktionen. Der er udvalgt 3 fokusområder: Afdækning af tilførselsbehovet for svovl i 
kløvergræsmarken, afprøvning af spiretestmetode for kløvertræthed og endelig udvikling af 
gødskningsstrategier i grovfoder med forskellige typer af husdyrgødning. 

Projektets aktiviteter: 
AP1: Økologisk svovl-nøgle: Udvikling af svovl-nøgle til at bestemme behovet for svovl, afhængigt af 
afgrøde, jordtype, gødskning, efterafgrøde og vanding. Litteraturstudie. svovlnøglen er et 
rådgivningsværktøj og er suppleret med forsøg med forskellige svovlkilder til kløvergræs, som viser 
responsen af tilført gylle, kieserit og patentkali i forhold til ugødet kløvergræs. Resultaterne er sammenholdt 
med mineralstofanalyser af kløvergræsensilage.  
 
AP2: Spiretest for kløvertræthed. Afprøvning og udvikling af feltmetode til bestemmelse af kløvertræthed 
vha. spiretest i formodet kløvertræt jord. Der er lavet spiretest fra indsamlet jord fra 8 marker med 
konstateret kløvertræthed fra hhv. 6 økologiske og 2 konventionelle brug. Som referencejord er anvendt 
jord, som ikke har været dyrket med kløver i de seneste 20 år. Der er gennemført 4 spiretests i foliebakker 
af alle jordprøver. 
 
AP3: Udvikling af optimal gødskningsstrategi. Der er afprøvet 2-3 forskellige strategier for gødskning af 
kløvergræs til hhv. 1. og 2. slæt. Der indgår således forskellige kombinationer af udbringning af 
dybstrøelse, afgasset gylle, kvæggylle og minkgylle. Ud fra udbragt mængde og næringsstofindhold er det 
beregnet hvordan gødningsstrategien matcher kløvergræssets behov for de forskellige næringsstoffer, 
ligesom tilførslen vurderes i forhold til næringsstoftilstanden i jorden på de forskellige marker. 1. og 2. slæt i 
markerne hvor strategierne er udført er høstet særskilt af maskinstation, og der er sendt prøver til analyse 
for indhold og kvalitet af græsset. Der er udarbejdet gødskningsvejledninger til kløvergræs og helsæd med 
udgangspunkt i de forskellige typer, samt en 10-12 punkts plan til at få succes med hhv. kløvergræs og 
helsæd. 

 Projektets resultater/leverancer: 
Der er udviklet en god, brugervenlig og funktionel svovl-nøgle, som er et godt redskab til at kunne sikre 
svovl-behovet i økologiske afgrøder.  
 
Resultaterne af de gennemførte spiretest viste, at metoden ikke kan bruges til at bestemme 
kløvertrætheden. 
 
Forskellige gødningsstrategier i kløvergræs er afprøvet og viser hvordan hhv. dybstrøelse, kvæggylle, 
minkgylle og afgasset gylle supplerer græsmarken meget forskelligt med næringsstoffer. Der er udarbejdet 
gødningsvejledninger til kløvergræs og helsæd, som indeholder de forskellige gødningstyper. Det er alle 
produkter som kan øge ressourceudnyttelsen. Endelig er der udarbejdet en 10-12 punkts tjekliste til sikring 
af høje udbytter af god kvalitet i hhv. kløvergræs og helsæd. Alle produkter kan anvendes som 
rådgivningsværktøj. 
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Note 2. Forstærket klimaindsats i økologisk landbrug 
Tilskudsmodtager: Økologisk Landsforening 
Hovedformål: Medfinansiering af initiativer under EU-programmer / Det danske landdistriktsprogram / 
Erhvervsudviklingsordningen 
Projektets formål og indhold: 
Formålet er at mindske udledning af drivhusgasser i økologisk produktion, samt øge kulstofbindingen i 
jorden og derved forbedre økologiens klimaprofil. 

 Projektets aktiviteter: 
Projektet fik sent tilsagn fra Erhvervsudviklingsordningen, og måtte derefter lave en budgetændring 
grundet. I de tre måneder projektet er kørt i 2016 har fokus været på opdatering af Klimakataloget 
indeholdende muligheder for at reducere drivhusgasudledning for økologiske landmænd.  

 Projektets resultater/leverancer: 
- Udvikling af nyt produkt 
- Dokumenteret viden omkring et relevant emne 

 Et klimakatalog med 43 tiltag, der nedsætter energiforbruget, sænker udledningen af drivhusgasser og øger 
kulstofbindingen i jorden er blevet opdateret. De eksisterende tiltag fra det gamle Klimakatalog, er blevet 
grundigt revideret og adskillige nye tiltag er tilføjet det nye katalog, baseret på viden fra landmænd og 
relevante forskere. Særlig vægt er lagt på de økonomiske krav og udbyttet af at gennemføre katalogets 
tiltag. Klimakataloget er landmændenes og økologirådgivernes opslagsværk over konkrete klimatiltag og 
kan fungere som et fælles ståsted forud for, under og efter, at bedriften får lavet en klimahandlingsplan 
(både via det almindelige klimatjek og RISE). 

 Note 4. Stabile udbytter af økologisk vinterraps 
Tilskudsmodtager: Økologisk Landsforening 
Hovedformål: Medfinansiering af initiativer under EU-programmer / Det danske landdistriktsprogram / 
Erhvervsudviklingsordningen 
Projektets formål og indhold: 
Formålet er at øge dyrkningssikkerheden og udbyttestabiliteten i økologisk vinterraps og derigennem 
fremme den danske forsyning med økologisk protein og olie. Formålet er at udvikle og afprøve et 
dyrkningskoncept som kan mindske angrebet af rapsjordlopper, gennem udførelse af forsøg med 
samdyrkning med udvintrende arter. Endvidere indsamles og udbredes dyrkningserfaringer omkring 
økologisk vinterraps ved gennemførelse af interviews og markbesøg ved øko-landmænd. 

 Projektets aktiviteter: 
AP 1 
• Indsamling af dyrkningserfaringer i 2015 og 2016: Interviews og markbesøg 
• Erfaringerne indgår i udarbejdelse af kompendie til rapsdyrkning 
 
AP 2 
• Gennemførelse af 2 forsøg. Linjesorter og hybridsorter. Isåning af hhv. vårraps, vårrybs, majroe og gul 
sennep 
 
AP 3 
• Ajourføring af økologisk Dyrkningsvejledning til vinterraps med resultater fra AP 1 og AP 2 
• Udarbejdelse af kompendium som gengiver forskellige metoder og strategier for rapsdyrkning 

 Projektets resultater/leverancer: 
- Udvikling af nyt produkt 
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- Gennemførelse af produkttest/systemtest 

 Uddybning 
AP1: Afprøvning af nyt dyrkningskoncept i fht. rapsjordlopper: Samsåning med vårraps, majroer og gul 
sennep gav det laveste larveangreb pr. plante i det tidlige forår, men udsåning af ren linjeraps gav det 
højeste udbytte, formentligt pga den bedste overvintring i denne sort.  
 
AP2: Interviewundersøgelse og markinspektioner: Godt 1/3 af markerne gav rentable udbytter, mens knap 
1/3 blev pløjet om og erstattet af vårsæd og knap 1/3 gik til i løbet af sæsonen eller gav for lidt ved høst, 
pga. ukrudt, knoldbægersvamp og skader fra insekter. Undersøgelsen viser at der skal større fokus på at 
vurdere rapsen så tidligt som muligt. 
 
AP3: Det færdige kompendium giver god indsigt i betydende parametre for at få succes med økologisk 
rapsdyrkning. 

 Note 5. Nyt efterafgrødekoncept med økonomisk gevinst 
Tilskudsmodtager: Økologisk Landsforening 
Hovedformål: Medfinansiering af initiativer under EU-programmer / Det danske landdistriktsprogram / 
Erhvervsudviklingsordningen 
Projektets formål og indhold: 
Formålet med projektet er at få økologiske landmænd til at udnytte efterafgrøders potentiale maksimalt for 
at få en bedre økonomi i økologisk planteproduktion, mindre N-tab, færre rodukrudtsproblemer, lavere 
maskinomkostninger til efterårsharvninger, større jordfrugtbarhed, biodiversitet og C-binding i jorden. 
Derved bidrager projektet også til forudsætningerne for at kunne udfase konventionel husdyrgødning i 
økologisk dyrkning. 

 Projektets aktiviteter: 
1. To forsøg med efterafgrøder 
Konceptet for stærke efterafgrøder er afprøvet i to forsøg, i efteråret 2016 og afsluttes med høst af 
efterfølgende afgrøde i 2017.  
 
2. Manual for etablering af stærke efterafgrøder 
På baggrund af dels forsøgene, dels andre forsøg og forskning, udarbejdes en manual som skal sikre, at 
efterafgrøder anvendes mere offensivt i økologisk planteavl. Manualen vejleder i, hvordan hovedafgrøden 
høstes tidligt og kombineres med valg af stærke og målrettede efterafgrøder. 
 
3. Formidling af resultater fra projektet 
Erfaringer og resultater fra de to forsøg er formidlet. Forsøgene er vist frem ved markmøder og omtalt i 
nyhedsbreve og på sociale medier. Der kåres en efterafgrøde-frontløber i 2017. Det sker ved at udskrive en 
konkurrence, som landmænd kan tilmelde sig. Blandt de tilmeldte udvælges landmænd til at deltage i 
konkurrencen. Deltagere laver en parcel med og uden efterafgrøde. Vinderen kåres på økologi kongres 
2017, hvor projektets slutresultater formidles. 

 Projektets resultater/leverancer: 
- Bedre udnyttelse af ressourcer 
- Indsamling af data fra forsøg, opstart af manual og fremvisning af forsøg for landmænd 

 De to markforsøg er gennemført, og data er indsamlet. Der er indsamlet viden til brug ved udarbejdelse af 
manualen. Der er afholdt møde for landmænd ved et af markforsøgene, hvor strategier for efterafgrøder 
blev fremvist og diskuteret. Forsøgene har vist, at en veletableret efterafgrøde er god til at konkurrere imod 
ukrudt og kan reducere behovet for harvninger 



Noter til supplerende oplysninger - Regnskab 2016 - Ordinær pulje  

45 
 

Note 6. Mere græs til køer i store besætninger 
Tilskudsmodtager: Økologisk Landsforening 
Hovedformål: Medfinansiering af initiativer under EU-programmer / Det danske landdistriktsprogram / 
Erhvervsudviklingsordningen 
Projektets formål og indhold: 
Formålet er, at øge køernes græsoptagelse i store besætninger, og samtidig undgå fald i mælkeydelsen i 
løbet af afgræsningssæsonen. Med en bedre udnyttelse af græsmarkerne falder foderomkostningerne pr. 
kg produceret mælk, og det kan være med til at fastholde mælkeproducenter med mange køer i den 
økologiske driftsform. 

 Projektets aktiviteter: 
- Der er tilrettet og etableret yderligere hegn, drivveje og vandingssystemer på de to ejendomme. 
- Tidsforbruget til etablering af hegn, vand og drivveje er registreret.  
- Der er udarbejdet planer for afgræsning i 2016. 
- I løbet af afgræsningssæsonen er der registreret græsoptag ved endagskontrol, ligesom græskvaliteten 

er fulgt med græsprøver hver 14. dag.  
- Det daglige tidsforbrug til styring af afgræsningen i græsningsperioden er registreret.  
- Der er afholdt to markvandringer i juni måned med præsentation af resultater fra begge 

værtsejendomme. 
- Årets resultater er gjort op og offentliggjort ved markvandring samt artikler i Økologi og Erhverv samt 

lokalaviser. 
- Resultater af det samlede projekt offentliggøres på hjemmesiden www.okologi.dk. 

 Projektets resultater/leverancer: 
- Dokumenteret viden omkring et relevant emne 
- Bedre udnyttelse af ressourcer 
- Bedre almen dyrevelfærd 

 Note 4. Den alsidige fjerkræbedrift - robust sædskifte med grovfoder og selvforsyning med protein 
Tilskudsmodtager: Økologisk Landsforening 
Hovedformål: Forskning og forsøg 
Projektets formål og indhold: 
Projektets formål er at forberede økologiske fjerkræbedrifter til at blive uafhængige af ikke-økologisk 
proteinfoder inden for en kort årrække samt gøre den økologiske fjerkræbedrift mere robust på 
parametrene økonomi og miljø, både på kort og lang sigt. 

 Projektets aktiviteter: 
Arbejdspakke 1: Udvikling og afprøvning af koncepter for proteinrig grovfoderproduktion og –konservering. 
Der er afprøvet nye koncepter for at producere proteinrig grovfoderproduktion. Koncepterne behandler 
dyrkning og placering af afgrøden i sædskiftet, høst og konservering af grovfoderet samt analyser og 
prøvefodring af foderet. 
 
1. Kløverblade som grovfoder. Der er i perioden fra 13. juni til 28. august høstet 3 slæt med kløvergræs, 
som er skårlagt, finsnittet og efterfølgende tørret på tørreri. 
2. Ribbehøst af rug. Den 2. august er der ribbehøstet rug, som efterfølgende er wrappet med Orakel 
Compactor til ensilage 
3. Høst af Ærter. Den 25. august er ærter skårlagt, forvejret, finsnittet og wrappet med Orakel Compactor til 
ensilage. 
4. Høst af hestebønner. Den 25. august er der skårlagt hestebønner, som efterfølgende er forvejret, 
finsnittet og wrappet med Orakel Compactor til ensilage. 
5. Alle afgrøder/proteinkilder er grundig analyseret og der er lavet foderplaner hvor de indgår som 
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fordringsforsøg til hønsene. 
 
Arbejdspakke 2: Katalog over muligheder for proteinforsyning med økologiske egenproducerede råvarer. 
Der er indledt arbejde med at gøres status på eksisterende viden om proteinkilder til økologisk fjerkræ, 
herunder proteinrigt grovfoder. Denne status indgår i sammen med resultaterne fra ovennævnte i det videre 
arbejde med projektet i 2017 
 
Arbejdspakke 5: Projektledelse, kommunikation og dialog om den alsidige fjerkræbedrift. 
1. De foreløbige resultater er præsenteret for æg- og fjerkræproducenter i Økologisk Landsforening 
2. Projektet er omtalt i artikel i Økologi & Erhverv i december 2016 – se www.okologi.dk 

 Projektets resultater/leverancer: 
- Dokumenteret viden omkring et relevant emne 
- Bedre udnyttelse af ressourcer 
- Selvforsyning med protein 

 Uddybning  
Der er høstet 4 forskellige afgrøder (kløvergræs 3 gange) med det formål at afprøve deres egnethed som 
proteinkilde i økologisk ægproduktion. Status indtil videre er positiv. De foreløbige analyser viser, at det er 
muligt at øge selvforsyningsgraden med protein på økologiske fjerkræejendomme. Projektet har også givet 
erfaring med høst og håndtering af proteinafgrøder og også hvor der de udfordringer ved høst. 

 Note 7. Lyngflis som strøelses- og rodemateriale til svin 
Tilskudsmodtager: Økologisk Landsforening 
Hovedformål: Forskning og forsøg 
Projektets formål og indhold: 
Hovedformålet med projektet er at forbedre dyrevelfærden i økologisk svineproduktion ved at afprøve 
lyngflis som rodemateriale og strøelse til svin. 

 Projektets aktiviteter: 
Projektet er opdelt i tre arbejdspakker 
 
Arbejdspakke 1: Lyngmateriale. Der er afholdt en workshop, hvor husdyrproducenternes ønsker til 
materialet, og entreprenørens muligheder blev afstemt. Det blev konkluderet, at opsoldning af lyngflisen 
ikke var nødvendigt. 
 
Arbejdspakke 2: Rodemateriale til svin. Rodemateriale til svin er afprøvet i en besætning, hvor slagtesvin er 
inddelt i tre hold, et med permanent adgang til kumme med lyngflis, et med restriktiv adgang til kumme med 
lyngflis samt et uden adgang til lyngflis. 
 
Der blev målet på svinenes socialadfærd, dødelighed, samt mængden af øresår, halebid og andre skader. 
 
Arbejdspakke 3: Næringsstoftilførsel og opsamling. Der er indsamlet prøver af lyngflisen før tildeling, prøver 
i kummer samt af lyngflis fjernet fra kummer, som er indsendt til analyse for næringsstofferne N, P og K. 
Værdien af lyngflis som gødningsmiddel er opgjort. 

 Projektets resultater/leverencer: 
- Dokumenteret viden omrking et relevant emne 
- Bedre almen dyrevelfærd 
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 Note 8. National strategi for øgede udbytter i økologiske afgrøder 
Tilskudsmodtager: Økologisk Landsforening 
Hovedformål: Forskning og forsøg 
Projektets formål og indhold: 
Projektets formål er at opnå bedre økonomi og mindre miljøbelastning i produktionen ved at øge udbytterne 
i det økologiske markbrug. 

 Projektets aktiviteter: 
AP1 Projektledelse 
De to projektpartnere Økologisk Landsforening og SEGES har varetaget projektledelsen med et ligeligt delt 
ansvar for det samlede forløb i 2016. Primo 2016 er der lavet en ansvarsfordeling og tidsplan for 
aktiviteterne. AP 2-5 indeholder konkrete opgaver.  
 
AP2 Udarbejdelse af en national strategi 
Opgaven bestod i 2016 i at samarbejde med Aarhus Universitet og Københavns Universitet om at 
gennemføre en syntese, der mundede ud i en national strategi. Med afsæt i tidligere og igangværende 
forskning og projekter er det syntesens opgave at identificere de vigtigste indsatsområder, hvor der findes 
viden, som ikke er implementeret på de økologiske ejendomme, og ikke mindst at identificere på hvilke 
områder, der stadig mangler viden, som vil kunne løfte økologisk markbrug. På baggrund af disse 
anbefalinger er der udarbejdet en national strategi for øgede udbytter i økologisk planteproduktion.  
 
AP 3 Synlighed og forankring af strategien 
Der er nedsat en styregruppe, som har til opgave at fastholde fokus på, at strategien gennemføres. Dette er 
gjort ved at sikre, dels at relevante aktiviteter sættes i gang, dels at der er finansiering til de forskellige 
indsatsområder. For at skabe opmærksomhed om den nye strategi er der i 2016 gennemført en 
inspirationsdag om økologisk markdrift.  
 
AP 4 Dataindsamling. Demo og forsøg 
I 2016 har fokus været på design af forsøg og demoer, der efterfølgende kan bruges til at belyse de mest 
relevante indsatsområder. En central opgave har været at etablere systemer til sikker registrering af 
udbytter i marken. I 2016 er en udvalgt økologisk planteavlsejendom beskrevet med alle dens styrker og 
svagheder. Formålet er, at svaghederne skal identificeres, og at der skal tages beslutninger om, hvordan 
de pågældende områder skal styrkes på ejendommen. Indsatserne skal sættes i værk i løbet af 2016. 
 
AP 5: Videnskæden 
I Organic RDD-projektet HighCrop 2011-13, er der arbejdet med mange af de væsentligste 
problemstillinger i økologisk planteavl . Et af de områder, der var fokus på i projektet, var de barrierer, der 
gør det vanskeligt at få viden fra forskning frem til praksis. Konklusionen fra HighCrop var, at der udover ny 
viden og spredning af viden også mangler processer og værktøjer til, at landmanden kan iværksætte både 
detailviden og systemviden i det komplekse system, som økologisk planteproduktion er. Dvs. det er både 
praktiske, økonomiske og psykologiske faktorer, der har betydning for, om landmanden kan udnytte den 
nye viden optimalt. Så en vigtig del i projektet har været at gennemtænke, hvordan det kan gøres, og hvor 
stor en indsats det vil kræve, at opnå den ønskede effekt. 

 Projektets resultater/leverancer: 
- Udgivelse af én eller flere artikler i videnskabeligt tidsskrift (andre tidsskrifter) 
- Anden videnskabelig præsentation 

 Uddybning resultater 
Der blev i 2016 formuleret en national strategi for øgede udbytter i økologiske afgrøder, som Økologisk 
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Landsforening og SEGES Økologi som repræsentanter for erhvervet har ejerskab til. Der blev samlet en 
arbejdsgruppe, der havde ansvaret for formuleringen af strategien. En økologisk planteavlsejendom blev 
udvalgt og beskrevet med alle dens styrker og svagheder. Formålet var, at svaghederne skulle 
identificeres, og at der skulle tages beslutninger om, hvordan de pågældende områder der i fremtiden skal 
styrkes på ejendommen. Der blev afholdt en markdag med mark- og maskindemonstrationer samt 
fremvisning af markforsøg. Der er skrevet artikler til fagpressen. Desuden er der lavet en plan for den 
videre forsættelse af projektets resultater. 
 
Note 9. Innovative økologisker dyrkningssystemer - Økologi i sporet (ØKOSPOR) 
Tilskudsmodtager: Økologisk Landsforening 
Hovedformål: Forskning og forsøg 
Projektets formål og indhold: 
Projektets formål er at udvikle nye, fuldt automatiserede, økologiske dyrkningssystemer til produktion af 
grønsager, grovfoder og konsumafgrøder. De nye dyrkningssystemer er baseret på:  
• Dyrkning i bede, hvor flere typer hjælpeafgrøder, som er sået i rækker imellem afgrøderne, bidrager til at 
optimere det økologiske næringsstofkredsløb. 
• Pløjefri dyrkning, hvor ukrudtstryk reduceres ved brug af hjælpeafgrøder, teknik og management. 
• Faste kørespor, CTF (Controlled Traffic Farming vha. GPS). 
• Nye redskaber og digitale teknologier, f.eks. til varsling af rettidige behandlinger. 

 Projektets aktiviteter: 
AP1. Dyrkningssystemer: Alle markoperationer er gennemført på forsøgsarealerne jf. de tre behandlinger: 
Faste spor, delvist faste spor og tilfældig trafik. Herunder nye forsøgs på forsøgsareal med grøngødning og 
konkrete registreringer på behandlinger – fx ukrudtstryk og kvalitet. 
 
AP2. Øko-biologisk kredsløb: Gennemførelse af forsøg og registreringer. Særligt fokus på hjælpeplanter 
som gødning. 
 
AP3. Teknologier og redskaber: Beslutningsstøtteværktøjer f.eks. Greenseeker og måling af jordfugtighed. 
Endvidere arbejdes med tekniske løsninger til grøngødning. 
 
AP4. Kommunikation og projektledelse: Rådgivningskoncept og resultater offentliggøres, Åbent Hus m.m.  
Medfinansieringen fra FØL indgår i AP1 og AP4 

 Projektets resultater/leverancer: 
- Anden videnskabelig præsentation 
- Udvikling af nyt produkt 
- Dokumenteret viden omkring et relevant emne 

 Uddybning:  
Som en del af GUDP-projektet Økologi i sporet er der udviklet nye økologiske dyrkningssystemer og viden 
om ændringer i jordens dyrkningsegenskaber i en 4-årig periode. Der er udarbejdet et rådgivningskoncept 
med baggrundsmateriale, faktaark og tjeklister som kan lette implementeringen af faste kørespor. Der er 
formidlet bredt til interessenter i hele værdikæden primært via Økologisk Landsforening og specifikt til 
interessenter på de relevante faglige områder, på kongresser, workshops og via faglige medier. SEGES 
maskinøkonomi har bidraget med økonomiske beregninger og betragtninger i rådgivningskonceptet. En stor 
del af formidlingen har fundet sted på de fire udviklingsarealer på hos Årstiderne, Skiftekær Økologi, 
Sejersbøl og Bundgaard. Desuden har der været særlige tekniske demonstrationer på Foulum Projektets 
resultater er blevet kendt af nuværende og potentielle økologiske landmænd og gartnere. 
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Note 10. Nyt økologisk sortiment af bitre kål og rodfrugter med sundhedsmæssig signifikant effekt 
Tilskudsmodtager: Økologisk Landsforening 
Hovedformål: Forskning og forsøg 
Projektets formål og indhold: 
Formålet med dette projekt er: 
- Screening og dyrkning af sorter fra bl.a. nordisk genbank med højt indhold af stærke og bitre stoffer. 
- Test af grøntsagernes brugs- og smagsmæssige egenskaber i offentlige køkkener og hos forbrugere.  
- Kvalificering og formidling af viden til landmænd, køkkener og forbrugere om projekt og effekter. 
 
Projektets overordnede formål er at forbedre økologisk omlægning og folkesundhed via et diversificeret 
sortiment af stærkt smagende kål og rodfrugter, med signifikant sundhedseffekt på diabetes II og 
hjertekarsygdomme. 

 Projektets aktiviteter: 
Arbejdspakke 1: Effektiv dyrkning af flere sunde og bitre kål og rodfrugter samt øget indtjening 
 
Aktiviteter: 
1) Screeninger på Aarslev gennemført som planlagt. Ved høst er der foretaget en vurdering af sygdoms- og 
skadedyrsangreb, dyrkningspotentiale og udseende. Efter høst blev sorterne undersøgt for indholdsstoffer 
og smagsdiversitet med henblik på udvælgelse af egnede sorter. 
 
2) Test af variation i sunde indholdsstoffer og bitterhed på høstede sorter fra Aarslev – samt i mindre grad 
fra Aarstiderne (Månsson deltog ikke i 2016). Nørregård udgår fra 2017 – til gengæld vil der være flere 
forsøg hos Aarstiderne – både på Sjælland og Barrit. 
 
3) Dyrkning til test til AP2 hos Aarstiderne, Nørregård og i mindre grad Aarslev 
 
Resultatet af arbejdspakke 1 i 2016 er viden om dyrkningsegnede kål og rodfrugter, hvor 
opformeringsevne, dyrkningsvilkår og produktivitet i marken er kendt. 
 
Arbejdspakke 2: Udvikling og afprøvning af sunde og bitre grønsagskoncepter til foodservice-sektoren og 
forbrugeren.  
 
Aktiviteter: 
1) Vurdering af sorternes håndteringsegnethed i offentligt køkken (svind, skrælning, holdbarhed, egnethed i 
forskellige retter, smag V/Regionshospitalet Randers). 
 
2) Vurdering af sorternes egnethed – håndtering, tilberedning (opskrifter) hos Aarstidernes. Aarstiderne 
oplever allerede efterspørgsel på grønsager med specifikke sundhedsfremmende egenskaber på baggrund 
af omtalen af de bitre grønsagers sundhedseffekt.  
 
Resultatet af arbejdspakke 2 er et overblik over grønsagernes egnethed til håndtering i offentlige og private 
professionelle køkkener. 
 
Arbejdspakke 3: Ændring af kostvaner mod øget forbrug af sunde og bitre kål og rodfrugter samt de 
sundhedsøkonomiske og klimamæssige konsekvenser.  
Aktiviteter: Der var ikke aktiviteter i 2016. 
 
Arbejdspakke 4: Formidling og projektledelse. 
Arbejdspakken gennemføres af Økologisk Landsforening og øvrige partnere. 
Formidling gennemføres bredt via hjemmeside og sociale medier. Særlig formidling til foodservice-sektoren. 



Noter til supplerende oplysninger - Regnskab 2016 - Ordinær pulje  

50 
 

Projektet er formidlet. Vi siger nej til henvendelser fra TV bl.a. pga. at resultater ikke er tilstrækkelige på 
nuværende tidspunkt. Der er stor interesse for projektets resultater – også fra afsætningsleddet. 

 Projektets resultater/leverancer: 
- Anden videnskabelig præsentation 
- Indsamling af data forud for udgivelse af artikler til videnskabeligt tidsskrift 
- Dokumenteret viden omkring et relevant emne 
 
 
Note 11. Nye veje til viden om økologi 
Tilskudsmodtager: Økologisk Landsforening 
Hovedformål: Afsætningsfremme 
Projektets formål og indhold: 
At øge vidensniveauet om merværdien i de økologiske produkter hos både forbrugere og 
storkøkkenansatte – og derigennem skabe loyale forbrugere og fagpersonale, der kan være med til at 
fastholde og udvikle den økologiske afsætning i både detailhandel og foodservice-sektoren. 

 Projektets aktiviteter: 
Alle projektets aktiviteter blev gennemført i et tæt samspil mellem sociale online-mediekanaler, trykte 
magasiner og en PR-indsats. Aktiviteterne bestod af: 
1. En løbende online-kommunikationsindsats med fakta-baseret onlinekommunikation om økologi -
formidlingen er især sket via Facebook, der pt. er det største sociale medie i Danmark. Indholdet fra 
projektet var meget populært og nåede bredt ud via sociale medier. Temaerne har blandt andet handlet om 
økologisk æbler, gæs, kål, salat, gulerødder, samt ny forskning om økologi, dyrevelfærd og syltning. 
 
2. Netværksbaseret kommunikation, der fik viden bredere ud via samarbejdspartneres online og trykte 
platforme, dette er blandt andet sket gennem medier fra Danmarks Naturfredningsforening og COOP. 
 
3. En PR-indsats, der sikrede formidling af viden om økologi i relevante medier, primært livsstilsblade og 
madblade, samt ugeaviser og de landsdækkende avisers forbrugertillæg og medier med relevans for 
foodservice-sektoren. Der har blandt andet været presseomtaler i medier som Information, TV2 Nyhederne 
online, Børsen, Ekstra Bladet, Nordjyske, Vort Landboblad, Aars Avis, Berlingske, Foodwire og TV2 Fyn.  
 
4. Magasiner rettet mod foodservicesektoren og magasiner rettet mod forbrugere.  
I alle magasinerne var en klar kommunikation af økologiens merværdier den røde tråd. Læserne fik fx 
indsigt i, hvordan gulerødder, tomater, vindruer og æbler dyrkes økologisk. I de tre magasiner til 
storkøkkenerne var der bl.a. også fokus på madspild, konkret viden om at få et økologisk spisemærke og 
interview med øko-konsulent om, hvordan man går i gang. 
 
Levetiden af budskaberne og indholdet fra projektet blev desuden forlænget gennem en online magasin-
bladrefunktion og udbredelse af indhold/viden fra projektet via okologi.dk, magasinet Økologisk, oekologisk-
spisemaerke.dk med flere. 

 Projektets resultater/leverancer: 
- Forbedret / øget forbrugerkontakt 
- Gennemførelse af informationskampagne 
- Marketings/brandingkampagne til gavn for primærproducenterne 

 I løbet af projektet blev der planlagt, produceret og trykt de 5 lovede magasinudgivelser á 24 sider i et 
samlet oplag på 120.000 stk. Samtlige magasiner blev uddelt efter planen – og faktisk til flere led end 
forventet: De to forbrugerudgivelser (version 1) blev pakket i displaykasser og uddelt til cirka 330 salgsled i 
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detailhandlen (der var lovet 300 led). De tre foodserviceudgivelser (version 2) blev uddelt til mindst 150 
offentlige og private storkøkkener via over 20 grossister, fagmesser mv. (der var lovet mindst 100 unikke 
led i foodservice-branchen).  Projektets rækkevidde på sociale medier er på 1.837.217 personer. Her var 
målet 120.000 personer hver måned, og dette mål er således også nået særdeles tilfredsstillende.  
Projektet har i alt ført til 79 omtaler i pressen. Her var målet 50 omtaler. 

 Note 12. Viden der flytter - foodservice 
Tilskudsmodtager: Økologisk Landsforening 
Hovedformål: Afsætningsfremme 
Projektets formål og indhold: 
At opbygge en økologisk budskabs ”værktøjskasse” til brug i arbejdet med at flytte skeptikere i 
Foodservice-sektoren. Den viden om økologi, der foreligger i dag, er fragmenteret og er medvirkende til, at 
der ofte snakkes direkte til køkkener og ikke til de udbudsansvarlige, beslutningstager samt lokal politikere 
Projektet skal omsætte svært tilgængeligt viden til kommunikerbart og tilgængeligt materiale. 

 Projektets aktiviteter: 
Etablering af arbejdes/ netværksgruppe, der har været benyttet for at præcisere og kvalificere data til 
værktøjskassen. Til arbejdes/netværksgruppen har følgende været inkluderet: Omlægningskonsulenter,  
politikere fra udvalgte kommuner (Aarhus og Odense), grossister, virksomheder, 
kommunikationseksperter/kampagneplanlæggere  
 
Projektet har udarbejdet:  
- Fakta-ark om Grundvandsbeskyttelse, Branding og Erhvervsudvikling, Trivsel blandt borgere og 

medarbejdere, Økologi og Bæredygtighed, Naturpleje og Borgerinddragelse, Madkvalitet og 
Borgertilfredshed  

- Udarbejdelse af 2 Best Practise beskrivelser af Odense, Aarhus økologiinitiativer til inspiration for andre 
kommuner.  

- Udarbejdelse af Q’s & A’s med de oftest stillede spørgsmål og myter, med tilhørende svar, om økologi i 
en kommune inden for Hvorfor økologi, dyrevelfærd, Bæredygtighed, sundhed, madkvalitet, 
biodiversitet, branding, drikkevand  

- Udarbejdelse af email-kampagne til formidling af det skabte materiale.  
 
Det udarbejdede materiale ligger tilgængeligt på Økologisk Landsforenings hjemmeside. Materialet er i 
2016 præsenteret for Kost- og Ernæringsforbundet og Fødevarestyrelsen, der også arbejder med 
udbredelsen af økologi via sikring af medarbejderglæde og udbredelse af De Økologiske Spisemærker. 

 Projektets resultater/leverancer: 
- Øget kendskab til primærproduktionens og forarbejdningsvirksomhedernes produktion og kontrollen heraf 
blandt markedsaktører indenfor EU 
- Gennemførelse af informationskampagne 
- Marketings/brandingkampagne til gavn for primærproducenterne 
 
 
Note 13. Flere økologiske biogasanlæg for bedre økonomi og mindre miljøbelastning 
Tilskudsmodtager: Økologisk Landsforening 
Hovedformål: Rådgivning 
Projektets formål og indhold: 
At få øgede udbytter, forbedret økonomi og reduceret miljø- og klimabelastning ved at fremme udbredelsen 
af økologiske biogasanlæg som instrument til at styrke næringsstofforsyningen og recirkuleringen af 
restprodukter i den økologiske produktion. 
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Projektets aktiviteter: 
AP1: Drejebog for etablering af økologisk biogasproduktion 
Indsamling af nøgleinformationer og erfaringer fra praksis og projekter i ind- og udland omkring etablering 
af biogasanlæg. Dette danner grundlag for udarbejdelse af drejebogen, som skal sikre, at økologisk 
biogasproduktion bliver succes fra start. Status: Der er indsamlet meget viden, og drejebogen er under 
udarbejdelse. 
 
AP2: Biomassekatalog for biogasanlæg, der skal aflevere afgasset materiale til økologiske landmænd. 
Biomassekataloget skal kortfattet redegøre for de aktuelle regler, der er relevante for området, f.eks. 
økologireglerne, slambekendtgørelsen (Affald-til-jord-bekendtgørelsen), brancheregler (f.eks. 
Mejeriforeningen), biproduktforordningen og kravene til plantebiomasse j. Bekendtgørelse om bæredygtig 
produktion af biogas. Dernæst skal kataloget behandle biomasser fra konkrete kilder, herunder lovgivning 
og karakteristik.  
 
Udkast til Biomassekataloget er udarbejdet, og kategoriseringer af restprodukter er lavet, så der er en øko-
liste, en +liste og en -liste. Kataloget videreudvikles og ajourføres igennem 2017 

 Projektets resultater/leverancer: 
Foreløbigt Biomassekatalog er udarbejdet og tilgængeligt på hjemmesiden, så landmand og 
biogasproducent kan orientere sig om, hvilke produkter, der lovligt kan tilgå biogasanlæg, som leverer til 
økologiske landmænd, samt en negativliste som afskriver afsætning til økologiske landmænd. Kataloget 
udvikles til en web-udgave, som ajourføres med nye produkter og ny viden om værdien af restprodukterne. 

  
Note 14. Fakta om økologisk æg- og slagtekyllingeproduktion 
Tilskudsmodtager: Økologisk Landsforening 
Hovedformål: Rådgivning 
Projektets formål og indhold: 
Hovedformålet med projektet er at tiltrække flere økologiske æg- og slagtekyllingeproducenter og på den 
måde medvirke til at efterkomme den stigende efterspørgsel på økologiske æg og slagtekyllinger. 

 Projektets aktiviteter: 
Projektet har leveret faktaark om: Økologisk ægproduktion, Økologisk slagtekyllingeproduktion, Mobile 
hønsehuse, Film om de tre produktionsformer (Hver af de 3 film er lavet i to versioner – en mere 
forbrugerrettet udgave, som er kortere og giver en lidt mere forbrugervenlig information om de enkelte 
produktionsformer). Den anden version er målrettet landmænd som ønsker at starte en økologisk 
fjerkræproduktion samt som undervisningsfilm i landbrugsuddannelsen. 
 
Der har været afholdt møder om etablering af økologisk fjerkræproduktion. 

 Projektets resultater/leverancer: 
- Dokumenteret viden om et relevant emne 
- Øget forbrugerkontakt 
- Faktuel viden til potentielle fjerkræproducenter 

 Uddybning  
Projektet har leveret faktaark om: Økologisk ægproduktion, Økologisk slagtekyllingeproduktion, Mobile 
hønsehuse. Film om de tre produktionsformer (Hver af de 3 film er lavet i to versioner – en mere 
forbrugerrettet udgave, som er kortere og giver en lidt mere forbrugervenlig information om de enkelte 
produktionsformer). Den anden version er målrettet landmænd som ønsker at starte en økologisk 
fjerkræproduktion samt som undervisningsfilm i landbrugsuddannelsen. 
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Afholdelse af møder om etablering af økologisk fjerkræproduktion. Det blev gennemført 3 møder hos 
producenter – herudover arrangementer på Agromek, svarende til to arrangementer. 

 
 Note 15. Forsøgsviden om økologisk kløvergræsproduktion 
Tilskudsmodtager: SEGES 
Hovedformål: Medfinansiering af initiativer under EU-programmer / Det danske landdistriktsprogram / 
Erhvervsudviklingsordningen 
Projektets formål og indhold: 
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 økologiske kvægbrug 
dyrkes der kløvergræs på 60-75 pct. markerne.  
 
Målet er at øge udbytte og kvalitet i de økologisk kløvergræsmarker ved at tilvejebringe den nødvendige 
viden om gødskning med kvælstof, kalium og svovl. Målet er også at forbedre sammensætningen af 
græsarterne, så kløvergræsmarkerne er produktive i flere år. 

 Projektets aktiviteter: 
Projektets aktiviteter er opdelt i tre arbejdspakker. 
 
AP 1: Kløvergræsmarker til afgræsning med længere levetid.  
I 2016 er der ikke planlagt slæt på de fire kløvergræsforsøg anlagt i 2013. På baggrund af en genbevilling i 
projektet Økologiske markforsøg er der taget 1. slæt (på grund af at der kun var taget 4 slæt i 2015). 
Resultaterne formidlet via Oversigt over Landsforsøg 2016.  
 
Forsøgene er anvendt til fremvisning i form af en markvandring i september måned og til et møde i Det 
Permanente frøblandingsudvalg.  
 
AP 2: Gødskning af økologisk kløvergræs,vejen til bedre udbytte og kvalitet 
Der er gennemført fem forsøg med gødskning af kløvergræs. De anvendte gødninger er gylle, patentkali, 
kieserit og gips.  
Der er høstet de tre første slæt for at vurdere gødskningens betydning for udbytte og kvalitet. Der er lavet 
tre planteklip forud for 1. slæt for at validere anvendelsen af planteklip. Resultaterne er formidlet via 
Oversigt over Landsforsøg 2016, på LandbrugsInfo og på Plantekongres 2017.  
 
AP 3: Værktøj til vurdering af kløverandel.  
På grund af sent tilsagn fra LD (27. juli) er denne arbejdspakke udskudt til 2017 og der er søgt og bevilliget 
projektforlængelse. 

 Projektets resultater/leverancer: 
Der er fire forsøg klar til 4. brugsår i 2017. Resultater fra forsøgene er formidlet.  
Der er skrevet en artikel om gødskning af kløvergræs og anvendelse af planteanalyser.  
På Plantekongres 2017 er resultaterne præsenteret og der er blevet udgivet vejledning i at anvende 
planteanalyser på baggrund af de nye resultater. 

 Den solide viden, der skabes i projektet om at optimere produktionen i de økologiske kløvergræsmarker 
bliver formidlet løbende i projektet og sikrer, at landmændene og konsulenter er med i diskussionen af 
resultaterne og får sat dem i spil på egen bedrift.  
 
Kløvergræs er den største afgrøde på økologiske kvægbrug og et forbedret økonomisk resultat i markerne 
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har derfor afgørende betydning for bedriftens økonomi. Ligeledes er kvaliteten af kløvergræsset afgørende 
for køernes ydelse og øvrige præstation i stalden og behovet for indkøb af suppleringsfoder. 

 
 Note 16. Næringsstofferne retur til markerne – køreplan og aktion 
Tilskudsmodtager: SEGES 
Hovedformål: Medfinansiering af initiativer under EU-programmer / Det danske landdistriktsprogram / 
Erhvervsudviklingsordningen 
Projektets formål og indhold: 
Det primære formål med projektet er at skabe grundlag for, at restprodukter og affald fra industrien og 
samfundet fremadrettet bliver anvendt som gødningskilder i økologisk landbrug. Det er afgørende at få 
skabt en struktur og dynamik, der gør det muligt at anvende langt flere gødningskilder, end det er tilfældet i 
dag. Når dette er opfyldt kan to andre vigtige formål lykkes, nemlig en fortsat vækst af det økologiske areal 
og udfasning af konventionel husdyrgødning som gødningskilde. 

 Projektets aktiviteter: 
AP 1 – Projektledelse 
Der er foretaget løbende koordinering i projektet og afholdt de to planlagte møder med den nedsatte 
følgegruppe. Herudover har der været tæt kontakt med pressen, som har formidlet adskillige gode historier 
fra projektet. 
 
AP 2 – Forvaltning af regler  
Arbejdet i denne pakke blev reduceret som følge af den nedsatte arbejdsgruppe om ”Bedre adgang til 
næringsstoffer for økologer”, NaturErhvervstyrelsen. Der er udarbejdet et notat om regler for håndtering af 
restprodukter i vores nabolande, og regler og barrierer er generelt blevet adresseret i de øvrige 
arbejdspakker.  
 
AP 3 – Dialog med regioner, kommuner og virksomheder (Tovholder: SEGES Økologi) 
Der har været tæt kontakt og samarbejde mellem AP3 og AP6. Afholdte møder og workshops: 
• Plantekongres 21. januar, Herning: ”Værdi af recirkulering på økologiske marker”. Artikel og Indlæg 
• Økobrunch 24. maj, SEGES: ”Recirkulering – nok at tage fat på”. 
• Madaffald, seminar og møde, Dansk Affaldsforening, Silkeborg, 8. juni 2016: ”Madaffald har værdi for os”. 
• ”Recirkulering af restprodukter med fokus på KOD og kødbenmel”, Økologiudvalget i ARLA, Viby 13. 
oktober. 
• Lemvig Landboforening, 8. februar 2016. ”Recirkulering af næringsstoffer fra byerne Lemvig, Holstebro og 
Struer til økologisk jordbrug”. 
• 22. januar. Temaworkshop i Sorø: Potentialerne for recirkulering af husholdningsaffald fra seks 
Sydsjællandske kommuner til økologisk jordbrug på Sjælland. Deltagere Dansk Kompetencecenter for 
Affald og ressourcer DAKOFA, affaldsselskabet AffaldPlus (som håndterer affald fra 6 sydsjællandske 
kommuner), konsulenter og potentielle og eksisterende biogasproducenter. Indlæg: ”Recirkulering af 
husholdningsaffald til øko-jordbrug på Sjælland” 
• 26. januar, 2016. Møde med Ålborg kommune omkring muligheder for recirkulerede produkter.  
• 12. februar temaworkshop om recirkulering af husholdningsaffald fra KBH og Roskilde Kommune til 
økologiske landbrug på Sjælland. Indlæg: ”Cirkulering af næringsstoffer mellem by og land”  
• 13. september, 2016. Møde med Aalborg kommune om recirkulering af grøde og have-parkaffald til 
økologer. Indlæg: ”Regler og praktiske muligheder/barrierer for økologers anvendelse af grøde og 
havepark-affald”  
 
Herudover er der produceret forskellige artikler og notater: 
• Hvidbog for virksomheder: Procedurer for godkendelse og formidling af gødningsmidler til økologisk 
jordbrug. Hvidbogen er publiceret på Landbrugsinfo. 
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• ”Have-parkaffald – det nye økologiske gødningsmiddel?”, Økologi, Inspiration til jordbruget, dec. 2016  
• Yderligere en række notater fra forskellige møder med kommuner. 
 
AP 4 – Beregningsværktøj ”Økonomisk optimering af økologiske gødninger” målrettet landmænd og 
konsulenter  
 
Beregningsværktøjet, med fokus på pris, sammensætning af næringsstoffer, opbevaring- samt transport- og 
udbringningsomkostninger og som inddrager både kvælstof, fosfor, kalium og svovl blev videreudviklet i 
2016 og testet på tre landmænds-konsulentpar på workshop i november. Der var positiv feedback med 
konstruktive forslag til forbedringer. Der er i tilknytning til beregningsværktøjet udarbejdet en 
gødningsoversigt med detaljerede beskrivelser over tilladte gødninger. En godkendt projektforlængelse 
lovede værktøjet helt klar til offentliggørelse ultimo januar 2017, hvor det kommer i brug hos landmænd og 
konsulenter (er gennemført efter planen). 
 
AP 5 – Næringsstoffer på den lange bane  
Problemstillingen er løbende adresseret på de afholdte møder og workshops. I 2017 bliver den opsamlede 
viden skrevet sammen i artikel. 
 
AP 6 – Landmandscases og markforsøg 
Da det blev umuliggjort at gennemføre de planlagte gødningsforsøg pga. for sen bevilling blev de ledige 
ressourcer omdirigeret til en udredning om have-parkaffald. I forbindelse med den har vi haft kontakt til 
hovedparten af landets kommuner og gennemført analyser på rå-kompost fra ti forskellige steder i landet. 
Med udgangen af 2016 havde vi et færdigt første udkast til en større artikel om havepark-affald.  
 
Der er gennemført de lovede to markvandringsarrangementer: 
• juli på Højbakkegaard, Tåstrup: ”Markvandring om recirkulering og proteinafgrøder” 
• oktober på Renovest og økologisk bedrift: ”Markvandring med fokus på recirkulering af have-parkaffald”. 

 Projektets resultater/leverancer: 
- Udvikling af nyt produkt 
- Dokumenteret viden omrking et relevant emne 
- Bedre udnyttelse af ressourcer 
 
 
Note 17. Styrket konkurrenceevne i økologisk mælkeproduktion 
Tilskudsmodtager: SEGES 
Hovedformål: Medfinansiering af initiativer under EU-programmer / Det danske landdistriktsprogram / 
Erhvervsudviklingsordningen 
Projektets formål og indhold: 
Formålet med projektet er at udvikle rådgivernes kompetencer til at omsætte nøgletal til handlinger, som 
forbedrer produktiviteten og økonomien i økologisk mælkeproduktion. Målet er i løbet af to år at sænke den 
gennemsnitlige fremstillingspris på økologisk mælk med 20-30 øre per kilo EKM. 

 Projektets aktiviteter: 
Projektets aktiviteter er udført i 5 arbejdspakker: 
 
AP 1: Uddybende analyser på bedriftsniveau 
Formålet med AP 1 er at analysere årsager til en svag udvikling af effektiviteten i marken og stalden hos 
økologiske mælkeproducenter. Med udgangspunkt i driftsregnskaber samt driftsgrenanalyser og andre 
opgørelser over fremstillingspris på mælk og grovfoder er der arbejdet med 32 udvalgte økologiske 
mælkebedrifter i en toårig periode.  
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Aktiviteter:  
• Erfaringerne og resultaterne fra projektets første år er præsenteret på en session med 570 tilhørere på 
Kvægkongressen 29. februar 2016.  
• Der er udarbejdet en overordnet analyse af de økologiske mælkeproducenters driftsregnskaber opgjort i 
størrelsesgrupper og med fokus på udviklingen i økonomien fra 2014 til 2015.  
• Der er for/til hver af de 32 deltagende økologiske mælkebedrifter/landmænd udarbejdet et bedriftsspecifikt 
hæfte med driftsregnskaber, fraktilanalyser, spredningsgrafer og fremstillingspriser for mælk, grovfoder og 
salgsafgrøder.  
• Der er den 19. maj 2016 afholdt et tværfagligt opstartsmøde med de eksterne konsulenter, som arbejder 
med de 32 bedrifter. På mødet blev der også præsenteret og diskuteret det første års resultater på de 32 
bedrifter, herunder hvor langt de er nået med at reducere fremstillingsprisen på mælk og om 
målsætningerne fastholdes.  
• De eksterne konsulenter har besøgt de 32 udvalgte bedrifter, hvor der med afsæt i hæftet med bedriftens 
data og fraktilanalyserne er udpeget nye bedriftsspecifikke indsatsområder, som har en positiv effekt på 
produktionsomkostninger, nøgletal og økonomisk resultat.  
• De eksterne tværfaglige konsulenter har beregnet den skønnede effekt på det økonomiske 
resultat/fremstillingsprisen på mælk for de største forbedringspotentialer, og sammen med landmanden 
opstillet handlingsplan for hvilke nye indsatsområder, der skal implementeres, og hvornår det skal ske.  
• De eksterne tværfaglige konsulenter har udarbejdet en kort rapport for hver bedrift med aftalte 
indsatsområder og skønnet effekt på fremstillingsprisen på mælk. 
  
AP 2: Opgradering af de økologiske DLBR-konsulenters tværfaglige kompetencer 
Formålet med AP 2 er at styrke rådgivernes tværfaglige kompetencer i at omsætte nøgletal til 
bedriftsspecifikke indsatser, som kan forbedre det økonomiske resultat hos de økologiske 
mælkeproducenter, samt ved opfølgningsbesøg fra SEGES på centrene at sikre implementering på 
bedrifterne.  
 
Aktiviteterne har bestået af to dele: 
• Der er den 4. oktober 2016 afholdt en tværfaglig workshop med de deltagende eksterne konsulenter. Der 
blev præsenteret og diskuteret en overordnet analyse af de økologiske mælkeproducenters 
driftsregnskaber opgjort i størrelsesgrupper og med fokus på udviklingen i økonomien fra 2014 til 2015 
samt af konsulenternes analyser af, hvad hovedårsagerne er til en svag udvikling af effektiviteten i marken 
og stalden på de udvalgte økologiske mælkebedrifter. Der blev også præsenteret beregninger af den 
potentielle økonomiske effekt af de bedriftsspecifikke indsatsområder, som er blevet diskuteret med 
landmanden.  
• Projektdeltagere fra SEGES har gennemført opfølgningsbesøg hos de eksterne 
konsulenter/rådgivningscentre, som har arbejdet med de deltagende bedrifter. Her præsenterede de lokale 
rådgivere (plante, kvæg og økonomi) de beslutninger om indsatsområder, som er aftalt med landmændene, 
samt de bagvedliggende handlingsplaner. Endvidere blev der præsenteret den forventede effekt på 
fremstillingsprisen på mælk på de enkelte bedrifter. To af møderne blev afholdt som skype-møder mens de 
resterende foregik ved fysiske besøg på rådgivningscentrene.  
 
AP 3: Workshops for landmænd 
Formålet med AP 3 er at udbrede projektets resultater/erfaringer til alle økologiske og potentielle økologiske 
mælkeproducenter og motivere dem til at skabe ændringer, som forbedrer det økonomiske resultat.  
 
Der er i 2016 afholdt fire workshops for landmænd: På Bygholm Landbrugsskole 27. oktober i forbindelse 
med årsmødet i Landbrug & Fødevarers økologisektion (73 økologiske landmænd), 3. november hos 
Sønderjysk Landboforening i Vojens (26 deltagere), 15. november hos Gefion i Sorø (22 deltagere) og 24. 
november hos LandboThy i Thisted (25 deltagere).  
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AP 4: Højere mælkeydelse – optimalt foderniveau 
Formålet med AP 4 er at udvikle rådgivernes kompetencer i valg af økonomisk optimalt foder- og 
ydelsesniveau til malkekøerne under aktuelle og skiftende prisforudsætninger. Det er sket på 20 bedrifter, 
hvor de eksterne konsulenter har gennemført beregninger over optimalt foderniveau ved hjælp af et 
nyudviklet excelværktøj, samt DMS, som håndterer bedriftsspecifikke forudsætninger vedr. ydelsesniveau, 
foderkvalitet, foderpris m.v. Arbejdspakken analyserer desuden forbruget af indkøbt tilskudsfoder med 
hensyn til mængde og kvalitet. 
 
AP 5: Højere markudbytter – robuste sædskifter - jordforbedring 
Formålet med AP 5 er at kortlægge udbyttebegrænsende faktorer i marken på 20 udvalgte bedrifter samt 
anvise virkemidler til at opnå højere udbytter i markbruget, som kan omsættes til et økonomisk optimalt 
foderniveau.  
 
Aktiviteter: 
• De eksterne konsulenter har gennemgået de forventede udbytter, forudsætninger for disse, 
registreringsmuligheder og det opnåede udbytte hos de deltagende landmænd 
• Der er identificeret udbyttebegrænsende faktorer og beskrevet, hvordan eksisterende data og nye 
registreringer på bedriften kan være med til at klarlægge de udbyttebegrænsende faktorer  
• Der er udarbejdet en manual for en fokuseret indsats for at hæve udbytterne, og hvorledes 
udbyttefremgang skal registreres 
• Vejledning i at lave markplots, som kan påvise om de identificerede tiltag har medført den forventede 
udbyttefremgang, er afprøvet på udvalgte bedrifter i 2016. 

 Projektets resultater/leverancer: 
- Udvikling af nyt produkt 
- Dokumenteret viden omkring et relevant emne 
- Formidling af projektets resultater til den økologiske mælkesektor 

 Erfaringerne og resultaterne fra projektets første år er præsenteret på en session med  570 tilhørere på 
Kvægkongressen den 29. februar 2016. 
 
Der er den 4. oktober 2016 afholdt en kompetencegivende, tværfaglig workshop med de deltagende 
eksterne konsulenter. 
 
Der er for økologiske mælkeproducenter og andre interesserede afholdt fire workshops/møder, hvor 
projektets resultater er formidlet. 
 
Der er på 20 bedrifter gennemført beregninger over optimalt foderniveau ved hjælp af et nyudviklet 
excelværktøj og DMS.  
 
Der er på udvalgte bedrifter afprøvet en vejledning i at lave markplots, som kan påvise, om de 
identificerede tiltag medfører den forventede fremgang i udbytterne. 
 
Der er publiceret artikler om projektets resultater på Landbrugsinfo og i relevante kvægmedier. 
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Note 18. Strategisk bæredygtig udvikling på økologiske bedrifter 
Tilskudsmodtager: SEGES 
Hovedformål: Medfinansiering af initiativer under EU-programmer / Det danske landdistriktsprogram / 
Erhvervsudviklingsordningen 
Projektets formål og indhold: 
Det er projektets formål at sikre, at de anvisninger, og den viden, der opnås gennem hver RISE 
bæredygtighedsanalyse, fører til øget bæredygtighed på bedrifterne, og som fremmer afsætning og 
afsætningssikkerhed af bedrifternes produkter. 

 Projektets aktiviteter: 
I 2016 blev følgende aktiviteter gennemført 
 
Landmændene implementerede handlingsplanerne fra gennemført bæredygtighedsanalyse. I samme 
periode udførtes kvartalsvis opfølgning, hvor handlingsplanen og fremskridt blev diskuteret og uventede 
problemer gennemgået. Modellen for bæredygtigt strategiarbejde på danske økologiske bedrifter blev 
evalueret. 
 
Efter høsten 2016 udførtes yderlige en RISE bæredygtighedsanalyse på hver bedrift. Denne blev 
sammenlignet med analyseresultaterne fra 2014. Landmanden fik et billede af betydningen af hans indsats, 
ikke bare på bundlinjen, men et helhedsbillede af, hvordan de valgte forandringer påvirkede alle parametre 
i indsatsen frem mod en mere bæredygtig økologisk produktion på bedriften. 
 
Hver landmand blev spurgt individuelt for at vurdere modellen for bæredygtigt strategiarbejde. Der er 
afholdt workshop, hvor alle interessenter diskuterede evaluering af udbyttet af strategisk 
bæredygtighedsplanlægning. Forslag til forbedringer eller videreudvikling, der kan understøtte en 
strategisk, bæredygtig udvikling på økologiske bedrifter blev drøftet. 
 
Med udgangspunkt i erfaringerne fra såvel landmændene som bæredygtighedskonsulenterne blev 
modellen for at arbejde strategisk med bæredygtigheds udvikling færdiggjort. Manualen blev offentliggjort. 
 
Der blev udarbejdet en kort og klar manual for strategisk bæredygtighedsarbejde på økologiske bedrifter. 
Manualen beskriver metode samt forventelige resultater og effekter. 

 Projektets resultater/leverancer: 
- Tilvejebringelse af nyt system 
- Udvikling af nyt produkt 
- Bedre udnyttelse af ressourcer 

 Uddybning  
Projektet har udviklet, beskrevet og afprøvet et strategi forløb for landbrugsbedrifter, der har foretaget en 
RISE analyse. 
Projektet har videreuddannet certificerede RISE konsulenter. 
Projektet har igangsat og gennemført strategiske udviklingsprocesser på 7 landbrugsbedrifter, som havde 
fået foretaget RISE analyser i 2013/2014. 
Projektet har arrangeret en midtvejs og en afsluttende evaluerings- og diskussions workshop. 
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Note 19. Differentieret avl af økologiske grise 
Tilskudsmodtager: SEGES 
Hovedformål: Medfinansiering af initiativer under EU-programmer / Det danske landdistriktsprogram / 
Erhvervsudviklingsordningen 
Projektets formål og indhold: 
Projektets formål var at sikre en model til bedre udvælgelse af avlsmateriale, baseret på Danavls genetik, 
men ud fra et økologisk avlsindeks, sådan at de økologiske svineproducenter får størst mulig fordel af det 
eksisterende avlsarbejde, til deres produktion. 

 Projektets aktiviteter: 
Danavl og SEGES ØkologiInnovation fastsatte de økonomiske værdier af produktionsegenskaberne i 
økologisk produktion. Dette skete primært ud fra økonomiske værdier, som fastsættes i ”Grundlag for 
beregnet notering for økologiske smågrise” og offentliggøres af SEGES Husdyr Innovation. 
 
På basis af ovenstående og det i forvejen formulerede avlsmål for økologiske grise, beregnede AU og 
Danavl et økologisk avlsindeks. Der blev genereret en ”økologisk” rangeringsliste.  Princippet er formidlet 
og introduceret til de projekt-tilknyttede landmænd. 
 
Landmændene har valgt sæd fra den økologiske rangeringsliste.  De første faringer med sæd valgt efter 
øko-indeks er sket.  
 
Resultatet af projektet er en avlsstrategi, der matcher den økologiske driftsform og tankegangen forventes 
at være en vigtig del af løsningen i at reducere pattegrisedødeligheden. En højere overlevelsesrate vil alt 
andet lige øge konkurrenceevnen, produktionsøkonomien og styrke driftsformens image.  
 
Tilbuddet/produktet Har været diskuteret på møder der omhandler avl. Herunder møder i "VIPiglet", "Styrket 
beslutningsgrundlag og dyrevelfærd i økologisk svineavl" samt "Sæt retning på avl til økologisk 
svineproduktion".  
 
I arbejdet med at fortsætte indsatsen indenfor avl har det været drøftet indgående om princippet evt. kan 
skærpes/udbygges. Der er endnu ingen konklusion på drøftelserne.  Tilbuddet/produktet er genintroduceret 
overfor svineproducenterne via direkte kontakt.  
 
Projektets resultater/leverancer: 
I projektet blev der udarbejdet et økologisk avlsindeks, som landmænd kan bestille sæd efter, derudover 
blev der lavet en vejledning til brugen af det økologiske avlsindeks. Den fulde effekt af avlsindekset kan der 
ikke konkluderes på, men en forespørgsel til ornestationerne i foråret 2016 var der registreret 11 kunder, 
der brugte økoavlsindekset, når der blev bestilt produktionssæd. Fra d. 01.07.16 til d. 04.11.16 er der 12 
besætninger, der har bestilt sæd efter økoavlsindekset. Der er blevet udleveret 372 doser efter 
økoavlsindekset. 
 
Vejledningen til avlsindekset er trykt og udleveret i 50 eksemplarer samt downloaded fra Landbrugsinfo. Det 
kan konkluderes, at der er god interesse for indekset.  Det økologiske avlsindeks beskrives som et nyt 
produkt. 

 Note 20. Afskallet havre til økologiske husdyr 
Tilskudsmodtager: SEGES 
Hovedformål: Medfinansiering af initiativer under EU-programmer / Det danske landdistriktsprogram / 
Erhvervsudviklingsordningen 
Projektets formål og indhold: 
Projektets formål var at undersøge potentialet ved afskallet alm. havre som højværdifoder. Havre er den 
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mest dyrkningssikre økologiske vårsædsart, havre giver det højeste udbytte i foderenheder (FE) pr. ha, har 
den bedste proteinsammensætning og har dobbelt så højt indhold af fedtsyrer sammenlignet med de øvrige 
kornarter. I projektet arbejdes med afskalning og fodring med havre. 

 Projektets aktiviteter: 
Aktiviteterne i denne forlængelse af projektet var afslutningen af de aktiviteter der blev igangsat men ikke 
færdiggjorte i 2016, pga. forsinkede opgaver i forsøgene. 
 
Aktiviteterne har omfattet:  
- Farmtest af gårdanlæg, data fra igangværende afskalningsanlæg 
- Vurdering af værdien om skaller til brændsel, strøelse, foder mv. 
- Opfølgende analysearbejde vedr. foderkvalitet baseret på 2015-forsøg 
- Faglige artikler om fodring med afskallet havre til kvæg og fjerkræ. 

 Projektets resultater/leverancer: 
- Gennemførelse af produkttest/systemtest 
- Dokumenteret viden omkring et relevant emne 
- Bedre udnyttelse af ressourcer 

 Uddybning  
I 2016 er de sidste leverancer i projektet gennemført. Det er således opgørelse af: Dyrkningsforsøg  med 
15 havresorter til afskalning, Afskalning og analyser af de høstede parceller, Beregning af foderkvalitet til 
svinefoder og Forsøg med pillepresning til brændsel. 
 
 
Note 21. Øget selvforsyning med økologisk proteinfoder baseret på foderkål 
Tilskudsmodtager: SEGES 
Hovedformål: Medfinansiering af initiativer under EU-programmer / Det danske landdistriktsprogram / 
Erhvervsudviklingsordningen 
Projektets formål og indhold: 
Projektets formål var at skabe grundlaget for, at foderkål, af forskellige korsblomstrede-arter, kunne blive en 
ny højværdi proteinafgrøde i det økologiske jordbrug. Produktion af foderkål åbner måske vigtige 
muligheder for bedre fodring og velfærd for såvel enmavede som drøvtyggere. 

 Projektets aktiviteter: 
De aktiviteter der blev gennemført i 2016 er: Evaluering af ensilageforsøg med drøvtyggere, Analyse af 
grønpiller af foderkål til fjerkræ og Formidling. 

 Projektets resultater/leverancer: 
- Udvikling af nyt produkt 
- Bedre udnyttelse af ressourcer 
- Foderprodukt vurderet hos kvæg, fjerkræ og svin 
 
Der er leveret en artikel: ØKOLOGISKE FODERKÅL KRÆVER SAMENSILERING. Der er ligeledes lavet to 
videofilm om fodring af får med ensileret foderkål, samt Analysetabel og vurdering til fjerkræfoder. 

  



Noter til supplerende oplysninger - Regnskab 2016 - Ordinær pulje  

61 
 

 
 
Note 22. Sunde maver - sunde grise 
Tilskudsmodtager: SEGES 
Hovedformål: Medfinansiering af initiativer under EU-programmer / Det danske landdistriktsprogram / 
Erhvervsudviklingsordningen 
Projektets formål og indhold: 
Projektets formål var at: 
- Udvikle et foder, der sikrer, at fravænnede grise ikke udvikler diarré, og opnår produktionsresultater på 
niveau med de nuværende top-3, når høje kobber- og zinkniveauer udfases. 
- Identificere alternativer til kobber og zink. Derefter pilottestes udvalgte alternativer med henblik på en 
efterfølgende større afprøvning. 

 Projektets aktiviteter: 
Projektets aktiviteter har været 
1. Screening for diarrèfremkaldende bakterieflora i 3 besætninger 
2. Afholdelse af workshop med diskussion af tiltag 
3. Udvælgelse af tiltag til pilottest 
4. Ny screening for bakteriefora 
 
Projektets faktiske forløb af gennemførte aktiviteter: 
Rækkefølgen af aktiviteterne blev ændret, idet workshoppen blev afholdt som den første aktivitet. Det gav 
anledning til justering af de efterfølgende aktiviteter, da det blev klart, at der er behov for større viden om 
den nuværende situation og årsagssammenhæng, inden der eksperimenteres med forskellige foderemner. 
Det blev derfor besluttet at undersøge de faktiske forskelle ved plus/minus forhøjet niveau af zink. Det blev 
gjort ved - som planlagt - at analysere stibunds-/gødningsprøver. Gødningsprøverne blev suppleret med 
blodprøver og obduktioner af aflivede/selvdøde grise. Erfaringsindsamlingen skete fra 4 besætninger. 
Workshoppen introducerede en behandlingsmetode fra den humane sektor, nemlig fækal transplantation. 
Dvs. overførsel af en gødningsopløsning fra en sund gris direkte til tarmen på en svækket gris. Flere af 
besætningerne har valgt at eksperimentere med denne behandlingsmetode som et supplement til 
projektaktiviteterne.  
 
Som tiltag blev der primært fokuseret på plus/minus høj dosis af zink. Konsekvensen heraf er, at 
projektaktiviteterne er mere fokuserede og giver større viden om de faktiske værdier med eller uden zink. 
Workshoppen gjorde det klart, at effekt af f.eks. et fodertilsætningsstof er meget besætningsafhængig og 
derfor vanskelig at dokumentere en generel effekt af. Der er dog indsamlet erfaringer med de 
fodertilsætningsstoffer som de enkelte besætninger - på eget initiativ - valgte at anvende.  
 
Sokkeprøver (Gødningsprøver)har vist sig svære at tolke. De kan ikke stå alene, men skal sammenholdes 
med andre observationer. Til trods for at diarrè forekomsten ikke var udtalt i perioden, ligger alle fire 
besætninger over den kritiske værdi for de testede bakterier. Besætning 1 dog kun over de kritiske værdier i 
én ud af 3 prøver.  
 
Blodprøver:I besætning 3 og 4 blev der udtaget blodprøver fra 10 grise i hvert hold, i 4 på hinanden 
følgende uger. Første prøveudtagning er på fravænningsdagen. I 2 uger efter fravænning fik ”Plus zink” 
holdene den tilladte høje dosis zink (2500 mg/kg foder), derefter normal dosis (150 mg/kg foder) 
Blodprøverne blev centrifugeret, og blodserum blev analyseret (korrigeret for jern).  Resultaterne viser, at 
zinkkoncentrationen i blodserum nøje afspejler tildelingen og at koncentrationen hurtigt falder, når den 
ekstra tildeling af zink ophører. Dertil kommer at mange praktiske erfaringer viser, at tildeling af høj dosis 
zink kan afhjælpe diarré, men at det ofte kun er et spørgsmål om at udskyde problemet, da diarreen viser 
sig kort tid efter at den høje tildeling ophører.  
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Obduktioner:I besætning 3 og 4 er der løbende foretaget obduktioner af dels selvdøde, dels aflivede grise 
med diarré symptomer eller utrivelighed. Besætning 3 har der primært været diarré forekomst 1 – 2 uger 
efter fravænning og/eller i forbindelse med skift til lavt zinkniveau. Mens i besætning 4 var der ikke diarrè 
problemer, men obduktionerne viste få tilfælde af Lawsonia i afprøvningperioden. 
 
Fækal transplantation bliver brugt til utrivelige fravænningsgrise. 
 
Samlet kan det konkluderes, at der ikke er fundet én løsning, men at projektet har inspireret til at 
producenterne arbejder rigtig meget med fodersammensætning, foderstrategi, tilsætningsstoffer som f.eks. 
tang, fækal transplantation som behandlingsmetode og ændret management som f.eks. længere 
dieperiode.  

 Projektets resultater/leverancer: 
- Dokumenteret viden omrking et relevant emne 
- Bedre sygdomsforståelse 
- Bedre almen dyrevelfærd 
 
Formidling af projektets resultater er sket flere steder og gennem følgende artikler:  
”Grisens tarmflora finder sin form i femte leveuge”, SVIN SPECIAL 1.7.2015 
"Fravænningsdiarre´ driller - også i øko-produktion". Magasinet Svin d. 20.6.2016 
"Er det hele mors skyld? SEGES.dk. 
 
Projektet og resultaterne herfra har løbende været omtalt på møder for rådgivere og landmænd.  i 2015.  
Derudover på møder i Udviklingsgruppen under NaturErhvervstyrelsen og Koordineringsgruppen for 
økologisk svineproduktion og -kød. 

 
 Note 23. Afskallet havre til økologiske husdyr 
Tilskudsmodtager: SEGES 
Hovedformål: Forskning og forsøg 
Projektets formål og indhold: 
Projektets formål er at beskrive hvordan havre kan anvendes som foder, og derved skabe større 
efterspørgsel for denne økologiske afgrøde. En vigtig opgave ligger også i at beskrive, hvordan 
afskalningsgraden skal optimeres for at kunne imødekomme foderets energiindhold og samtidig minimere 
mængden af restprodukter. Det skal undersøges, hvordan skallerne skal håndteres og udnyttes. 

 Projektets aktiviteter: 
I projektet er følgende aktiviteter gennemført: 
 
Arbejdspakke 1: Markforsøg med havre til foder  
o Dyrkningsforsøg, afskalningsforsøg og analyseresultater,  
o Der udvælges 10-15 sorter med forskelligt indhold af fedt og protein, fra Danmark og udlandet.  
o Der anlægges markforsøg på fire lokaliteter. 
o Analyser for råfedt, råprotein og energiindhold. 
  
Arbejdspakke 2: Afskalning af havre, Farmtest, restprodukter  
o Afskalningsforsøgene: Fordelingen mellem afskallede- og uafskallede kerner, samt skalprocenten.  
o Beskrivelse af afskalningsanlæg.   
o Anvendelse af skallerne, fx som brændsel, strøelse eller foderkomponent.  
o Guide til afskalning af havre på egen bedrift.  
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Arbejdspakke 5: Havre til svin  
o Fodring med afskallet havre, almindelig havre og skaller til svin gennemført.  
 
Arbejdspakke 6: Økonomi  
Vurdering af økonomi omkring fodring med indkøbt havre og hjemmedyrkning samt investering og 
afskrivning i forbindelse med gårdafskallere. 

 Projektets resultater/leverancer: 
- Gennemførelse af produkttest/systemtest 
- Bedre udnyttelse af ressourcer 
- Bedre almen dyrevelfærd 
 
I projektet er der leveret følgende leverancer mht. videnformidling: Fire markvandringer i sommeren 2016 
En præsentation på Plantekongres januar 2016, Fire præsentationer på landmandsmøder, To artikler på 
Landbrugsinfo, Seks fagbladsartikler, To økologiske landsforsøg afrapporteret i Oversigt over 
Landsforsøgene og Ni videofilm er udgivet. 

 Note 24. Optimering af mekanisk ukrudtsbekæmpelse (Optimek) 
Tilskudsmodtager: SEGES 
Hovedformål: Forskning og forsøg 
Projektets formål og indhold: 
Projektet har til formål, at øge udbyttet og dyrkningssikkerheden i økologiske markafgrøder, samt sikre 
forsat produktion af udvalgte mindre udbredte afgrøder, ved udvikling og implementering af præcise 
mekaniske ukrudtsbekæmpelsesmetoder. Samtidig skal der være gevinst for landmandens økonomi og 
arbejdsbelastning, samt ikke mindst på dyrkningssystemernes miljø- og klimaprofil. 

 Projektets aktiviteter: 
Optimal vokserum 
* I 2016 er optimal vokserum og afgrødefølsomhed testet i Holeby i majs.  
 
Kortlægning af ukrudtsforekomst i økologiske marker over flere år, samt afgrødens respons på forskellige 
bekæmpelsesstrategier  
• tredje års erfaringsopsamling i 2016 og dokumentation af effekt på to økologiske landbrug, som anvender 
radrensning er gennemført. Resultaterne af observationerne stemte overens med foto taget via droner. 
 
Demonstration af mekanisk ukrudtskontrol 
• Der er demonstreret robotlugning ved åbent mark arrangement i Holeby, Nordic Beet Research. Der var 
stor interesse, samt radiointerview.  
• Der er gennemført i alt 12 markforsøg (Landsforsøg) i vårhvede, vårbyg og hestebønne for at afdække 
sammenhængen mellem afgrødeskade og bekæmpelseseffekt på ukrudtet, herunder effekt af forfrugt, 
vækststadium, afstand mellem skær/skærme og behandlingsdybde. Forsøgene er afrapporteret i Oversigt 
over Landsforsøgene 2016, det økologiske afsnit. 
• I forbindelse med droneobservationerne blev en infodag/workshop afholdt om brug af droner i landbruget i 
Vissenbjerg på Fyn.  
• Der er videreført en operationel gruppe om økologisk foderroedyrkning, og afholdt et arrangement i 
forbindelse med en workshop i Holsted, hvor roerne var plantet og renset udelukkende mekanisk. 
• Der er afholdt en afsluttende workshop i december hvor alle Optimek AP ledere præsenterede deres 
vigtige fremskridt, og udfordringerne blev diskuteret i grupper. 
 
Projektledelse og formidling 
• Der har været afholdt 2 planlægningsmøder i Flakkebjerg 
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• Der er formidlet artikler om projektresultater (se under resultater) 
• Der er afholdt arbejdsmøder med eksterne samarbejdspartner 
• Der er løbende opdateret på projekthjemmesiden 
• Der har løbende været kontakt med projektets deltagere 
 
Projektets resultater/leverancer: 
- Udgivelse af én eller flere artikler i videnskabeligt tidsskrift (peer-review) 
- Udgivelse af én eller flere artikler i videnskabeligt tidsskrift (andre tidsskrifter) 
- Anden videnskabelig præsentation 

 Uddybning:  
I 2016 er der leveret peer reviewede artikler: 
Rasmussen J, et al.2016 i European Journal of Agronomy 74, 75-92. 
Jørgensen, R. et al. In Precision Agriculture ’15, 151–58.  
 
De øvrige leverancer i 2016: 
Juni 2016; Demodag i Holeby, inkl. forsøgspræsentation. 
Juni 2016: Flere robotter gør kål på ukrudtet. Presseomtale på dr.dk. 
Juli 2016: Radrensning i vårbyg. Artikel i Økologi & Erhverv  
December 2016: Afsnit om radrensning i Oversigten over Økologiske Landsforsøg  
December 2016: Afsluttende workshop i Optimek. Leverancer er referat og præsentationer. 
December 2016: Workshop om droner samt et skriftligt materiale. 
December 2016: Artikel om ukrudtsbekæmpelse i roer i Økologi- Inspiration til jordbruget (udgives februar 
2017) 
December 2016: Artikel om mekanisk bekæmpelse af ukrudt i roer (udgives marts 2017). 
Januar 2017: Foredrag om mekanisk ukrudtsbekæmpelse på Planteavlskongres 2017. 

 Note 25. Rødkløver – en sikker kvælstofgødning 
Tilskudsmodtager: SEGES 
Hovedformål: Forskning og forsøg 
Projektets formål og indhold: 
Projektets formål er, at efterafgrøder af kløver vil indgå som en naturlig del af gødningsplanen hos de 
økologiske planteavlere. Kløver-kvælstof 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: 
I januar og februar blev forsøgsplanerne udarbejdet og forsøgsværter på økologiske planteavlsbedrifter 
fundet. Det blev lavet aftaler med Teknologisk Institut om etablering og pasning af forsøgene. 
 
I marts/april blev fem markforsøg etableret i veletablerede rugmarker på økologiske planteavlsbrug 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 i 2017, når eftervirkningerne skal bestemmes, kan 
etableres reference-parceller med forskellige niveauer af svinegylle. 
 
Alle forsøgene blev besøgt flere gange i løbet af vækstsæsonen for at følge udviklingen af rødkløveren.  
 
Efter høst blev alle lokaliteter tilbudt afholdelse af markmøder, men kun et sted – i Nordjylland – blev et 
arrangement gennemført. 

 Projektets resultater/leverancer: 
Etablering som planlagt af fem toårige forsøg, hvoraf de fire fortsætter i 2017.  
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Der blev efter planen etableret 5 markforsøg fordelt i landet. Et forsøg måtte droppes, da rødkløveren pga. 
våde forhold ved såningen ikke udviklede sig. De øvrige fire forsøg forventes videreført med måling af 
eftervirkninger i 2017. 

 
 Note 26. National strategi for øgede udbytter i økologiske afgrøder 
Tilskudsmodtager: SEGES 
Hovedformål: Forskning og forsøg 
Projektets formål og indhold: 
Projektets formål er at opnå bedre økonomi og mindre miljøbelastning ved at øge udbytterne i det 
økologiske markbrug gennem at anvende ny teknologi. 
 
Baggrunden for dette nødvendige arbejde er, at effekterne af de mange teknikker og teknologier, der er 
udviklet til økologisk markbrug, endnu ikke tydelige på de økologiske plantebrugs bundlinjer. 

 Projektets aktiviteter: 
AP1 Projektledelse 
De to projektpartnere Økologisk Landsforening og SEGES har varetaget projektledelsen med et lige delt 
ansvar for det samlede forløb i 2016.   
 
AP2 Udarbejdelse af en national strategi 
Opgaven i 2016 bestod i at gennemføre en syntese, der munder ud i en national strategi. På baggrund af 
syntesens anbefalinger er der udarbejdet en række formuleringer, der kan danne grundlag for en national 
strategi for øgede udbytter i økologisk planteproduktion.  
 
AP 3 Synlighed og forankring af strategien 
For at skabe opmærksomhed om den nye strategi, er der lavet en præsentation på Agromek. I løbet af 
processen er anbefalingerne og syntesens udfordringer diskuteret på to møder med Økologisk 
Landsforenings planteavlsudvalg og med L&F's økologisektion. 
 
AP 4 Dataindsamling. Demo og forsøg 
På to ejendomme er der etableret forsøg og demoer. Der er afprøvet 8 forskellige efterafgrødeblandinger 
på en ejendom i Kolding og der er demonstreret pløje- og såteknik på en ejendom ved Vejle. 
 
AP 5: Videnskæden 
Der har i projektet været fokus på de barrierer, der gør det vanskeligt at få viden fra forskning frem til 
praksis. Det er både praktiske, økonomiske og psykologiske faktorer, der har betydning for, om 
landmanden kan udnytte den nye viden optimalt. Det fokus er først og fremmest udmøntet i et Organic RDD 
projekt ledet af AU, deltagelse af KU, ØL, SEGES og Daka. Projektet skal adressere udfordringer og 
mangler i videnskæden. 

 Projektets resultater/leverancer: 
- Dokumenteret viden omkring et relevant emne 
- Fokus på effektivitet og næringsstofkredsløb i planteavl 

 Der er i 2016 formuleret en national strategi for øgede udbytter i økologiske afgrøder.  
Der er afholdt workshops og møder med ØL's planteavlsudvalg, Økologisektionen L&F samt et bredt udvalg 
af interessenter fra Grovvareselskaber, Gødningsfirmaer, aftagere, rådgivere og landmænd. 
I 2016 er der arbejdet med to økologiske planteavlsejendomme med fokus på efterafgrøder, vinterraps, 
jordbehandling og dræning. Der er afholdt en markdag med maskindemonstrationer i 2016. Der blev 
fremvist markdemoer og markforsøg, med relevante forsøgsplaner. Der er skrevet 2 artikler til fagpressen. 
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Note 27. Græsmarksurters betydning for ægkvaliteten 
Tilskudsmodtager: SEGES 
Hovedformål: Forskning og forsøg 
Projektets formål og indhold: 
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 
I januar og februar 2016 blev der foretaget en omfattende litteraturgennemgang, med henblik på at 
undersøge hvilken viden der findes om urters effekt på ægkvalitet, herunder næringsstofindhold og 
blommefarve. Den indsamlede viden er samlet i en videnskabelig artikel, som er offentliggjort i ”Livestock 
Science, Volume 194, December 2016. På grundlag af den indsamlede viden, samt også på grundlag af 
tilgængeligheden af frø blev sammensat en blanding af urtefrø, som blev udsået som udlæg i en mark med 
byg/ært. 
 
Arbejdspakke 2. Fodringsforsøg med frisk og ensileret græsurteblanding 
Afgrøden med byg/ært blev høstet som helsæd ultimo juli 2016 og ensileret. Urterne fik herefter lov at 
vokse indtil 13/9 hvorefter daglig høst og udfodring af friske urter påbegyndtes. Det resterende areal med 
urter blev høstet og ensileret 15.oktober. Urterne får lov at overvintre, således at der kan foretages nye 
høst- og fodringsforsøg 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 
udkonkureret af græs og kløver. Det vil derfor blive forsøgt at etablere en ny afgrøde i 2017.       
 
Prøver af fuldfoder, friske og ensilerede græsmarksurter er på begge ejendomme analyserede for indhold 
af de for fjerkræ relevante næringsstoffer. 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. Endelig er æggeblommens farve bestemt i relation til hver 
fodringsstrategi. 
 
Æggenes næringsstofindhold fra de to økologiske gårde sammenholdes med analyser af æg fra 3 
burbedrifter, hvor der hverken fodres med grovfoder eller friske urter. 

 Projektets resultater/leverancer: 
- Udgivelse af én eller flere artikler i videnskabeligt tidsskrift (peer-review) 
- Dokumenteret viden omkring et relevant emne 

 
 Note 28. Økologiske markforsøg - højere udbytter og mere robust produktion i kløvergræs og 
vårsæd 
Tilskudsmodtager: SEGES 
Hovedformål: Forskning og forsøg 
Projektets formål og indhold: 
At der sker en fortsat udvikling af den økologiske produktion gennem højere udbytter og mere robuste 
økologiske afgrøder. Der fokuseres på vårsæd og kløvergræs - afgrøder, der på grund af deres udbredelse 
er helt afgørende for de økologiske landmænds mulighed for at sikre en stabil og økonomisk bæredygtig 
produktion. Der dyrkes kløvergræs på 1/3 og vårsæd på 1/5 af det økologiske areal. 
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Projektets aktiviteter: 
Der er tale om en projektforlængelse fra 2015, hvor der blev taget 4 slæt i stedet for 5 i 
afgræsningsforsøgene. Aktiviteten i 2016 var at høst og analysere første slæt af de fire forsøg med 21 
kløvergræsblandinger. Resultaterne er formidlet i Oversigt over Landsforsøg 2016. 

 Projektets resultater/leverancer: 
- Dokumenteret viden omkring et relevant emne 

 Resultaterne fra forsøget har givet viden om den forskellige kløvergræsblandingers udbytte og kvalitet i 3. 
brugsår, viden som er direkte anvendelig for de økologiske landmænd. 
 
 
Note 29. Hvordan kan grise født med charme få sunde tarme? 
Tilskudsmodtager: Aarhus Universitet 
Hovedformål: Forskning og forsøg 
Projektets formål og indhold: 
Formålet med dette projekt var at tilvejebringe viden om, hvordan tarmens robusthed hos økologiske 
fravænnede grise kan øges, således af fravænningsdiarre kan forebygges uden brug af ekstra kobber og 
zink. Vi ville undersøge, hvorledes bakteriefloraen i tarmen påvirkes af soen og fravænningsstrategien, 
samt om anvendelse af ’sunde’ tarmbakterier i form af probiotika kunne øge tarmens robusthed overfor 
infektion. 

 Projektets aktiviteter: 
Projektet bestod af tre faser, som blev koordineret i tæt samarbejde mellem projektets hovedaktører: Århus 
Universitet, Institut for Husdyrvidenskab (AU) og SEGES Økologi.  
 
I Fase I blev udvalgt en økologisk svineproducent (Bertel Hestbjerg), hvor grisestudierne kunne 
gennemføres og grisematerialet til projektet kunne leveres; i Fase II blev undersøgt bakteriefloraens 
sammensætning og mavetarmsundheden, og i Fase III blev datamaterialet analyseret og evalueret i forhold 
til den forskningsbaserede viden, der allerede foreligger om grises mavetarmsundhed.  
 
Fase I (design af undersøgelse) blev gennemført i perioden januar til marts. 
Fase II (indsamlinger og analyser) blev gennemført i perioden april-december 
Fase III (afrapportering og formidling af resultater): november-december 

 Projektets resultater/leverancer: 
- Anden videnskabelig præsentation 
- Indsamling af data forud for udgivelse af artikler til videnskabeligt tidsskrift 
- Bedre sygdomsforståelse 

 Resultaterne vil munde ud i en videnskabelig publikation med peer-review samt foredrag, der bidrager til: 
-Tilvejebringelse af forskningsbaseret dokumentation for, hvorledes mavetarmsundheden hos små-grise i 
økologisk svineproduktion påvirkes af grisenes alder ved fravænning, samt af soen. 
- Levering af viden der kan danne baggrund for udarbejdelse af en vejledning, der kan fremme mave-
tarmsundhed hos økologisk produceret smågrise uden brug af zink.  
- Levering af viden, der kan indgå i en handlingsplan til økologisk produktion af smågrise uden brug af zink. 
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Note 30. G × E mellem økologiske og konventionelle systemer 
Tilskudsmodtager: Aarhus Universitet 
Hovedformål: Forskning og forsøg 
Projektets formål og indhold: 
Projektets overordnede formål er at forbedre økonomien for økologiske og konventionelle 
mælkeproducenter, der anvender et afgræsningsbaseret system. For at nå dette mål vil vi: 1) undersøge 
om der findes genotype × miljø (G × E) vekselvirkninger mellem økologiske (afgræsningsbaserede) og 
konventionelle (majs- og kraftfoderbaserede) produktionssystemer for økonomisk vigtige egenskaber, der 
er relateret til sygdom, frugtbarhed, ydelse samt sundhedsfremmende fedtsyrer i mælk og 2) undersøge 
effekten af at tage højde for G × E vekselvirkninger i avlsværdivurderingen og avlsplanlægningen på 
avlsmæssig fremgang og indavlsstigning i en genomisk avlsplan. 

 Projektets aktiviteter: 
Arbejdspakke 1: Estimering af G × E vekselvirkninger 
Formål: At undersøge om der findes G × E vekselvirkninger mellem økologiske (afgræsningsbaserede) og 
konventionelle (majs- og kraftfoderbaserede) produktionssystemer for økonomisk vigtige egenskaber, der 
er relateret til sygdom, frugtbarhed og ydelse samt sundhedsfremmende fedtsyrer i mælk.  
 
Kravene til de besætninger, som skal indgå i analyserne er fastsat. Aktuelt arbejdes der i programmet 
Access med at få besætningerne fordelt baseret på disse krav. Dette har vist sig at være en større opgave 
end antaget givet en kompleks datastruktur. Det er imidlertid en nødvendig proces, da projektet har meget 
stor fokus på, at få defineret de to grupper meget præcist, da klarhed i definitionen af grupper har været en 
mangel i mange tidligere G*E analyser. 
 
Vi har afsluttet ”power” beregninger med henblik på at undersøge: 1) hvor mange besætninger der skal 
indgå i analyserne og 2) hvor langt et tidsrum, der skal anvendes data fra i disse besætninger for at opnå 
tilstrækkelig statistisk sikkerhed på resultaterne. Vi er igang med modelloptimering og GxE analyser på 
Økologiske versus konventionelle besættningar uden specifika fodringskriterier. 
 
Projektets resultater/leverancer: 
- Indsamling af data forud for udgivelse af artikler til videnskabeligt tidsskrift 
- Tilvejebringelse af nyt system 
- Dokumenteret viden omkring et relevant emne 

Kravene til de besætninger, som skal indgå i analyserne er fastsat. Projektet har meget stor fokus på, at få 
defineret præcist hvilke foderstoffer som bliver brugt i økologiske- og konventionelle besætninger, da 
klarhed i definitionen af grupper har været en mangel i mange tidligere G*E analyser. 
 
Her ligger en stor kortlæggning af at fastlægge, hvilke fodertyper der anvendes, og i hvor store mængder 
økologiske samt konventionelle kvægbrugere anvender disse. Dette gørs via indrapporterede 
foderkontroller samt foderplaner i databasen DMS samt ved telefonkontakt til kvægbrugere, som har 
manglende oplysninger i databasen. Dette arbejde er i gang og forventes at være foråret 2017. 
 
Vi har afsluttet ”power” beregninger med henblik på at undersøge: 1) hvor mange besætninger der skal 
indgå i analyserne og 2) hvor langt et tidsrum, der skal anvendes data fra i disse besætninger for at opnå 
tilstrækkelig sikkerhed på resultaterne. 
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Note 31. Mere dialog i kæden – styrket dialog og samarbejde i foodservicekæden 
Tilskudsmodtager: Landbrug & Fødevarer 
Hovedformål: Afsætningsfremme 
Projektets formål og indhold: 
Projektets primære formål er afsætningsfremme. I dialog med ledende producenter, grossister og køkkener 
etableres et samarbejde, der kan innovere og udvikle på foodserviceområdet, så der afsættes flere lokale, 
økologiske fødevarer til kantiner, restauranter og offentlige køkkener. 

 Projektets aktiviteter: 
De primære aktiviteter i projektet har været to formøder og et stormøde, hvor toneangivende aktører inden 
for foodservicesektoren har deltaget.  Baggrunden for møderne har været at finde frem til, hvordan sektoren 
sammen kan imødekomme den store efterspørgsel efter lokale økologiske fødevarer. 
 
Møderne konkluderede, at fælles dialog og indsigt, samt mere videndeling og faglighed i hinandens 
verdener, er en forudsætning for, at realisere visionen om at afsætte flere lokale og økologiske fødevarer. 
Der blev udtrykt behov for, at skabe et forpligtende og styrket samarbejde. Forslag til konkrete initiativer 
blev drøftet, med det formål at knytte producenter, grossister og køkkener i et tættere samarbejde om 
afsætningen af lokale fødevarer.  
 
For at imødekomme behovet for større gennemsigtighed, mere kvalitet og større udbud af lokale økologiske 
fødevarer er der specielt tre temaer der skal løftes inden for sektoren. Faglighed, afsætning og 
risikovillighed. Dette vil der arbejdes videre med i 2017. 

 Projektets resultater/leverancer: 
- Udvikling af lokale afsætningskanaler 
- Opbygning af tillidsskabende relation blandt markedsaktører 
- Opbygning af forbedret platform for afsætningsfremme 

  
Note 32. Økologiske Køkkenroser 
Tilskudsmodtager: Landbrug & Fødevarer 
Hovedformål: Afsætningsfremme 
Projektets formål og indhold: 
Projektets formål var at bidrage til at øge afsætningen af økologiske fødevarer i foodservicesektoren ved at 
fremhæve og hædre de storkøkkener, som det seneste år har ydet en ekstraordinær indsats i forhold til at 
integrere økologiske fødevarer i deres produktion. 

 Projektets aktiviteter: 
Planlægning og opsætning af indstillingsprocessen, som foregik online på hjemmesiden 
www.goderåvarer.dk. Da indstillingsfristen udløb mødtes 3F, FOA, Kost & Ernæringsforbundet samt 
Landbrug & Fødevarer for at udvælge to nominerede i hver af kategorierne. Der var i alt 30 indstillede 
køkkener. 
 
Herefter besøgte juryen de otte nominerede køkkener. Køkkenerne sætter en stor ære i at blive 
nominerede og besøgt af juryen. En af de udfordingerDe otte nominerede køkkener var spredt over 
Danmark, så juryen nåede helt fra København til Roskilde, til Jægerspris, til Aarhus og til Thisted. 
 
Da juryen havde været på besøg de nominerede køkkener skulle de i fælleskab udpege fire vindere, som 
blev offentliggjort på Landbrug & Fødevarers Fødevaredag i 2016. Juryen var ligeledes med til 
overrækkelsen på Fødevaredagen. 
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Fødevaredagen er en relationsskabende aktivitet, hvor der formidles om de økologiske budskaber overfor 
en meget bred gruppe af ansatte i foodservicebranchen og dermed understøttes øget afsætning og 
anvendelse af økologiske produkter effektivt 

 Projektets resultater/leverancer: 
- Gennemførelse af informationskampagne 
- Etablering af nationale netværk for producenter/virksomheder med henblik på øget samarbejde 
- Dele viden om gode eksempler 

 Uddybning:  
Inspiration og motivation for mere økologi i offentlige køkkener. 
Overrækkelsen af Økologiske Køkkenroser fandt sted på Landbrug & Fødevareres Fødevaredag, og i den 
forbindelse fik opmærksomhed fra de 300-400 deltagere fra branchen. 
 
Resultater ved offentliggørelse, formidling og vidensdeling: 
Markedsføring af Økologiske Køkkenroser er sket i fælleskab med samarbejdspartnerne på sociale medier, 
hjemmesider, medlemsblade og andre relevante medier. Desuden blev der produceret 
markedsføringsmateriale i form af ”pralematerialer” til både de nominerede og de køkkener, som vandt 
prisen.  
 
Desuden blev der produceret portrætter af vinderne, som blev offentliggjort på www.goderaavarer.dk, samt 
på samarbejdspartnernes medieplatforme og i deres medlemsblade.  
 
De økologiske budskaber er blevet formidlet til målgruppen via www.goderaavarer.dk, Kost & 
Ernæringsforbundets website www.kost.dk, FOA.dk, 3F.dk, KBHmadhus.dk, i Kost og Ernæringsforbundets 
medlemsblad samt nyhedsbrevet på goderåvarer. 

 Note 33. Øko-opkvalificering af indkøbere fra nøglemarkeder 
Tilskudsmodtager: Landbrug & Fødevarer 
Hovedformål: Afsætningsfremme 
Projektets formål og indhold: 
Formålet var at stimulere og informere indkøbernes viden om økologi og skabe en forståelse af økologiens 
kvaliteter og årsager til merpriser. Gennem aktiviteten blev der skabt høj værdi for den økologiske sektor, 
da oplysning om økologien vil resultere i øget salg. 

 Projektets aktiviteter: 
Aktiviteten blev afholdt i Tyskland for at sikre og øge deltagerantallet end med afholdelse i Danmark. De 
tyske grossister blev derfor præsenteret for økologiens krav og principper på deres hjemmemarked.  
 
Aktiviteten bestod ligeledes af møder med tyske aktører i grossistleddet, hvor økologiens 
produktionsmetoder og kvaliteter blev formidlet. Formålet med dette var at ruste de tyske aktører til at 
træffe beslutninger om indkøb til deres sortiment på et vidende grundlag.  
 
Projektets resultater/leverancer: 
- Øget kendskab til primærproduktionens og forarbejdningsvirksomhedernes produktion og kontrollen heraf 
blandt markedsaktører indenfor EU 
- Opbygning af tillidsskabende relation blandt markedsaktører 
- Opbygning af forbedret platform for afsætningsfremme 
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Note 34. Få styr på økologien - læremiddel 7. - 9. klasse 
Tilskudsmodtager: Landbrug & Fødevarer 
Hovedformål: Uddannelse 
Projektets formål og indhold: 
Udarbejdelse af fællesfagligt læremiddel om økologi til grundskolens ældste klasser (7. -9. klasse). 
Læremidlet er målrettet biologi, geografi samt samfundsfag. Læremidlet gør det let for lærerne at sætte 
økologi på skoleskemaet. Endvidere er det skræddersyet til at passe ind i det fællesfaglige 
undervisningsforløb "Produktion med bæredygtig udnyttelse af naturgrundlaget", som er et af seks nye 
tværfaglige forløb grundskolens elever skal beskæftige sig med. 

 Projektets aktiviteter: 
Projektet har udviklet temabogen "Økologi - hvordan og hvorfor?" målrettet 7. – 9 klasse (udskolingen) som 
er rettet mod undervisningen i biologi, geografi med mulighed for inddragelse af fysisk/kemi. Temabogen 
består af 40 sider i A4 tværformat målrettet kompetencemålene for biologi, geografi for udskolingen. 
Materialet gør det lettilgængeligt for lærerne i de to fag at samarbejde om økologi. Temabogen kan med 
fordel bruges i forbindelse med klassens besøg på økologiske landbrug, som kan bookes via skole.lf.dk  
 
Bogen er rigt illustreret med fotos og grafiker. Cases med økologiske landmænd aktualiserer og 
perspektiverer bogens faglige temaer, som er: 
 
Økologisk produktion af mad, Den økologiske tankegang, Produktion og forbrug, En levende og mangfoldig 
natur, En sund og frugtbar jord, Næringsstoffer - en vigtig balance, Husdyr, Husdyr og dilemmaer, Forskel 
på økologisk og konvention produktion, Bæredygtighed - en nødvendighed, Bæredygtighed - ting at tænke 
over, Bæredygtighed - i den økologiske tankegang, Bæredygtighedsmålinger, Næringsstoffer - tur/retur, 
Mad nok til alle, Økologi og sundhed   
 
Hæftet er trykt i 20.000 eksemplarer. Læremidlet kobles til Landbrug & Fødevarers tilbud om gårdbesøg. 
Det indgår i den ordning Landbrug & Fødevarer allerede har med de Regionale Centre for Undervisning 
(CFU Danmark). Ordningen går ud på, at når en klasse tilmelder sig et gårdbesøg på en økologisk gård, får 
den leveret et gratis klassesæt bøger, der kan bruges som forberedelse til gårdbesøget. Distributionen sker 
med læremiddelbilen fra CFU, der kører i fast ugentlig rutefart til alle landets skoler.  
 
 
Note 35. POPkorn (Udvikling af populationer af korn) 
Tilskudsmodtager: Agrologica 
Hovedformål: Forskning og forsøg 
Projektets formål og indhold: 
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: 
Kornpopulationer kan udvikles ved sammenblanding af krydsningspopulationer, som udsættes for naturlig 
selektion, eller de kan sammensættes af et stort antal selekterede forædlerlinier. Der er tidligere udviklet 
krydsningspopulationer af vinterhvede, vårhvede, purpur-farvet vårhvede, nøgenbyg, alm. byg og 
vinterhavre, som i 2016 har været vurderet i både produktion og i forsøgsdyrkning. Generelt klarer 
krydsningspopulationerne sig rimeligt i både udbytte og kvalitet, og ligger på linje med eller højere end 
gennemsnittet af forældrene og ikke signifikant forskelligt fra målesorterne. Imidlertid ses der en del 
sygdomme i marken, og det er vurderingen, at sygdomstrykket kan minimeres og samtidig at 
bagekvaliteten kan forbedres ved at sammensætte populationerne ved at gå over til multilinie-populationer 
af udvalgte forædlerlinier. Et afgørende resultat af COBRA-projektet var en konklusion om, at det ikke vil 
kunne lade sig gøre at opnå tilfredsstillende resistens imod stinkbrand alene ud fra naturlig selektion. Derfor 
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går projektet nu i flere afgrøder væk fra naturlig selektion, og i stedet i retning imod multilinie-selektion.  
 
I 2016 har vi arbejdet med: 
7500 forædlerlinier af hvede er blevet vurderet for dyrkningsegenskaber (stråstyrke, bladsygdomme, højde, 
tidlighed m.v.). 200 forædlerlinier er blevet analyseret for 9 parametre for bagekvalitet. 
900 forædlerlinier af byg er blevet vurderet for dyrkningsegenskaber (stråstyrke, bladsygdomme, højde, 
tidlighed m.v.).  
30 forædlerlinier af havre er blevet vurderet for dyrkningsegenskaber (stråstyrke, bladsygdomme, højde, 
tidlighed m.v.), og 25 prøver fra 2015 er blevet analyseret for indhold af protein, fedt og skal-procent. 
60 forædlerlinier af durumhvede er blevet vurderet for dyrkningsegenskaber (stråstyrke, bladsygdomme, 
højde, tidlighed m.v.) 
40 forædlerlinier af vårspelt er blevet vurderet for dyrkningsegenskaber, herunder resistens overfor 
stinkbrand. 
23 krydsninger af vinterspelt er dyrket som adskilte krydsningspopulationer med henblik på naturlig 
selektion af diverse dyrkningsegenskaber, herunder stinkbrand. 

 Projektets resultater/leverancer: 
- Udvikling af nyt produkt 
- Gennemførelse af produkttest/systemtest 
- Dokumenteret viden omkring et relevant emne 

 Note 36. Robuste sorter af æbler og pærer til økologisk dyrkning 
Tilskudsmodtager: GartneriRådgivningen 
Hovedformål: Forskning og forsøg 
Projektets formål og indhold: 
I mange år har man satset på sorter af æbler og pærer, som var forædlet til at være resistente mod den 
værste svampesygdom i æbler: æbleskurv. Denne resistens er i dag næsten totalt nedbrudt i Danmark, og 
skurvresistente æblesorter eksisterer dermed ikke i praksis. I Danmark har vi færre hjælpestoffer til 
rådighed til at bekæmpe sygdomme og skadedyr i forhold til hos mange af vores kollegaer i EU. Fortsat 
konkurrencedygtighed er betinget af, at der testes og findes nye sorter egnet til økologisk produktion i 
Danmark. 
 
Sorter af æble og pære er afgørende faktor for smag, udbytte, økonomi og kvalitet. Sorternes robusthed er 
den bedste forebyggelse mod angreb af sygdomme og skadedyr. Projektets formål er at forbedre 
økonomien i dansk økologisk frugtavl ved at indsamle og formidle viden om potentielle nye sorter i forsøg 
og hos avlere. 

 Projektets aktiviteter: 
Arbejdspakke 1. Nye sorter 
Der er blevet udvalgt 10 sorter i eksisterende æblesortsplantning på Årslev. De lovede observationer er 
udført. Pt. er de seneste sorter stadig på hyldelivs undersøgelser. De forventes afsluttet snart. Der er 
udarbejdet en poster brugt til Frugtfestival i Sakskøbing den 17-18/9. Der er afholdt Åbenthus den 6. 
december på Årslev, hvor resultaterne er blevet fremlagt og der blev holdt 3 power point foredrag. Der er 
skrevet en artikel om arrangementet på Gartnertidende.dk, artikel til GartnerTidende omhandlende den nye 
sort Sansa.  
 
Arbejdspakke 2. Evaluering af testplantninger hos avlere. 
Pt. er indtastning af data fra vurderinger af sorter hos 30 avlere færdig. Indtastning af basis informationer og 
avler interview er i gang og forventes færdig til ca. 1. marts. Der er afholdt Åbenthus den 6. december på 
Årslev, hvor resultaterne er blevet fremlagt og der blev holdt 2 power point foredrag.  
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Der er skrevet en artikel om arrangementet på Gartneritidende.dk, en artikel til Økologi, inspiration til 
jordbrugt. Landbrugets faglige magasin. 

 Projektets resultater/leverancer: 
- Indsamling af data forud for udgivelse af artikler til videnskabeligt tidsskrift 
- Dokumenteret viden omkring et relevant emne 

 Der er indsamlet viden om 10 æblesorter i sortsafprøvning på AU til brug til senere international 
præsentation. Der er indsamlet viden omkring æble- og pæresorters robusthed overfor skadevoldere, 
herunder svampesygdomme, og generelle dyrkningsværdi hos 30 økologiske kernefrugtavlere. 
 
 
Note 37. Nye muligheder – Mere økologisk honning 
Tilskudsmodtager: Danmarks Biavlerforening 
Hovedformål: Rådgivning 
Projektets formål og indhold: 
At samle og formidle viden til fremme af økologisk biavl til biavlere, landmænd og forbrugere, hvorved det 
sikres at flest mulige biavlere bliver inspireret til økologisk biavl, når de nye regler for økologisk biavl 
kommer på plads. Projektet skal inspirere biavlere og landmænd til at samarbejde om at forbedre 
mulighederne for honningproduktion. 

 Projektets aktiviteter: 
Arbejdspakke ”Biavler år 1” 
• To artikler publiceret i Tidsskrift for Biavl 
• To observationsbigårde etableret med bl.a. stadevægte som alle kan følge på internettet 
• Der er gennemført 6 lokale foredrag (27/2 Holstebro, 5/3 Vejen, 30/3 Vejle, 5/5 Mejeriet Naturmælk, 15/6 
Bornholm og 13/8 Thy) 
• ERFA-gruppe for interesserede biavlere etableret. Godt 20 biavlere har meldt sig. 
 
Arbejdspakke ”Landbrug år 1” 
• Der er udarbejdet faktaark til landbruget, der fortæller hvad man kan gøre for bierne, og hvad bierne 
bidrager med i landbruget 
• Der er udarbejdet artikel til landbrugsmedier. 
• Der er oprettet en hjemmeside hvor biavlere og landmænd kan finde hinanden for at aftale samarbejde. 
 
Arbejdspakke ”Vidensopsamling år1” 
• Der er løbende afholdt koordinationsmøder mellem DBF, SEGES og Landbrug & Fødevarer 
• Der er afholdt en tur til Sverige med besøg hos to økologiske biavlere som kunne fortælle om hvordan 
man kan drive økologisk biavl i Sverige. På turen deltog DBF, Landbrug & Fødevare samt et par 
repræsentanter for NaturErhvervsstyrelsen. 

 Projektets resultater/leverancer: 
- Dokumenteret viden om et relevant emne 
- Udbredelse af viden til primærproducenter 

 Uddybning 
• To artikler om økologisk biavl publiceret i Tidsskrift for Biavl 
• To observationsbigårde etableret og observationer herfra er gjort tilgængelige på internettet. 
• Der er afholdt 6 foredrag i lokale biavlerforeninger om mulighederne for økologisk biavl 
• Der er etableret en hjemmeside til kontakt mellem økologiske landmænd og biavlere. www.øko-biavl.dk 
• Der er produceret faktaark til landbruget og artikel til landbrugsmedier 
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 Note 38. Kortlægning af smitte med Campylobacter hos økologiske slagtekyllinger 
Tilskudsmodtager: Danmarks Tekniske Universitet 
Hovedformål: Forskning og forsøg 
Projektets formål og indhold: 
Projektets hovedformål er, at beskrive Campylobacter i udegående slagtekyllingeflokke og så vidt muligt 
relatere forekomsten til produktionspraksis såvel som til smittepresset fra det omgivende miljø. Herudover, 
vil der blive opbygget en prøvebank med unikt økologisk materiale til anvendelse i efterfølgende 
forskningsprojekter. 

 Projektets aktiviteter: 
Arbejdspakke 1. Indsamling af prøver 
- Der er indsamlet prøver fra de inkluderede producenter for vinterperioden som planlagt. 
 
Arbejdspakke 2. Campylobacteranalyse og ’prøvebank’ 
- Der er foretaget analyse for Campylobacter med PCR for de indsamlede sokkeprøver. Der er totalt for 
projektet gemt 48 isolater fra blindtarmsprøver (repræsenterer 10 flokke (flere isolater fra samme flok; 
forskellige blindtarme)) og 2 isolater fra udearealer (der er fundet flere positive miljøprøver ved PCR, men 
de har ikke kunnet dyrkes på pladerne). 
 
Arbejdspakke 3. Statistik og analyse af laboratorieresultater 
- Resultaterne af laboratorieanalyserne er sammenholdt med information om produktionspraksis for at 
udlede eventuelle sammenhænge mellem introduktionen af Campylobacter produktionsfaktorer.  
 
Arbejdspakke 4. Projektledelse og formidling 
- Prøveindsamlingen er koordineret og der er afholdt afsluttende møde for projektgruppen, hvor projektets 
resultater er diskuteret.  
- Der er skrevet og indsendt en artikel til ”Det gule blad” (Dansk Erhvervs Fjerkræ).  

 Projektets resultater/leverancer: 
- Dokumenteret viden omkring et relevant emne 
- Indsamling af unikt prøvemateriale fra økologiske kyllinger til analyse i fremtidige projekter 
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Særpulje: Økologisk eksportfremme 
 
Note 1. Internationale messer 2016 – Eksponering på økologisk fællesstand 
Tilskudsmodtager: Økologisk Landsforening 
Hovedformål: Afsætningsfremme 
Projektets formål 
Projektets formål er at sikre grundlaget for en fortsat vækst i økologiske fødevarer på eksportmarkeder og 
inspirere beslutningstagere på eksportmarkeder til at markedsføre økologi via en fælles økologisk ekspone-
ring på en 100% økologisk fællesstand på hver af følgende messer: 
- verdensførende økologiske fødevaremesse BioFach i Nürnberg 
- den internationale fødevaremesse, PLMA, med fokus på økologi som private label eller mærkevare 
- den mindre nordiske økologimesse, Nordic Organic Food Fair, med fokus på økologi fra nordiske marke-
der, primært fra SMV’er 
 
Projektets aktiviteter 
BioFach: Verdensførende økologimesse med 48.000 besøgende fra kæder og grossister og med en stigning 
i besøgstal på 7,5%. Organic Denmark fællesstanden var meget synlig i hal 5. Standen havde 49 særdeles 
aktive udstillere, som vurderede deres deltagelse med 4 eller 5 ud af 5 mulige og fik rigtig mange ’leads’ 
(kontakter). Standen var meget velbesøgt alle messens 4 dage, hvilket er en ny meget positiv udvikling. 
 
PLMA: Messen summede af detailkæder og grossister fra hele verden, der har interesse for at udvikle deres 
eksport – enten som private label eller mærkevarer. Stadig flere kæder og grossister har interesse for at 
udbygge deres økologiske sortiment. Senior-indkøbere og beslutningstagere fra førende detailkæder og 
grossister – især fra NL, B, GE – men også fra S, FI, UK og Asien besøgte standen. Vi havde 10 udstillere 
og 10 udstillere holdt møder på standen. Deltagelsen blev evalueret 5 ud af 5 mulige. 
 
Nordic Organic Food Fair (NOFF): Det er en 2-dages messe, der blev afholdt for 4. gang i 2016. Den er at-
traktiv for SMV’er med fokus på eksport til Sverige, Norge, Finland eller Island. Fællesstanden bestod af 25 
virksomheder. Indkøbere fra alle relevante svenske kæder besøgte standen. Messen var flyttet til onsdag og 
torsdag modsat tidligere år. Det er ikke en særlig stor messe, hvor der er god tid til at tale med den enkelte 
indkøber. Dette nød de danske udstillere godt af. Især SMV’er havde stor gavn af messen, da mange ikke 
havde mødt relevante indkøbere på de nordiske eksportmarkeder tidligere. Deltagelsen blev evalueret 4-5 
ud af 5 mulige. 
 
Generelt for de tre fællesstande er, at Økologisk Landsforenings /Organic Denmarks fællesstande bliver 
evalueret helt i top af udstillerne. Dette skyldes god projektledelse samt evnen til at trække relevante indkø-
bere til standen og matche disse med udstillerne. De professionelle rammer, som fællesstandenes ensarte-
de, grafiske udtryk udgør, understøtter økologi-fortællingen og bidrager til, at indkøbere bliver nysgerrige på 
standens udstillere. 
 
Eksportpotentialet for økologiske fødevarer er meget stort – BioFach, PLMA og Nordic Organic Food fair 
(NOFF) forventes at bidrage til at fremme afsætningen af økologiske fødevarer på de nære eksportmarke-
der, såvel som det forventes at bidrage til et øge kendskab til økologiske fødevarer på hjemme- såvel som 
eksportmarkederne. Denne udvikling hænger meget nøje sammen med den meget markante og professio-
nelle tilstedeværelse på de 3 eksportmesser. 
 
Projektets opnåede leverancer  

• Der er blevet gennemført 3 fællesstande på henholdsvis BioFach med 49 udstillere, PLMA med 10 
udstillere og en udvidet Nordic Organic Food Fair med 25 udstillere. I alt 2 internationale fødevare-
messer og 1 nordisk fødevaremesse med besøg af centrale beslutningstagere fra 1100+ kæder eller 
grossister. Derudover har vi haft besøg af den daværende danske Miljø- og fødevareminister.  
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• Der er drøftet økologi med min 1100 kæder eller grossister på fællesstanden, og de er blevet præ-
senteret for et bredt udvalg af økologiske fødevarer 

• Der er udviklet nyt visuelt udtryk af økologi, som er integreret i fællesstanden  
• Der er udviklet ny kommunikation af økologi, som er integreret i fællesstanden 
• Der har været dialog med 1100+ beslutningstagere hos kæder og grossister på eksportmarkeder. I 

dialogen er desuden drøftet budskaber bag økologi samt oprindelse omkring økologi.  
• Derudover har der på Nordic Organic Food fair været besøg af og dialog med repræsentanter for 

samtlige danske kæder og grossister, her har der i meget høj grad også være en drøftelse af økolo-
gisk udbud på hjemmemarkedet såvel som på eksportmarkederne. 

• Der er foretaget evaluering og opfølgning med de deltagende virksomheder efter fællesstandens af-
holdelse 

• Der er udviklet og implementeret nyt materiale om økologi til uddeling på standen 
• Der er udarbejdet PR om økologi, der kan inspirere beslutningstagere fra eksportmarkeder 
• Der er er inspireret til nye værdipositioner for økologi  
• Information om økologi er løbende blevet udbredt via sociale medier – både via Facebook, Twitter 

og Instagram.  
• Der er formidlet markedsanalyser om de økologiske forbrugere og økologisk udviklingspotentiale 

over for min. 800 besøgende kæder eller grossister på eksportmarkederne.  
• Der er formidlet 25 artikler i handelspresse/dagspresse om økologi. 

 
Alle 3 messer er på hver sin måde en relevant eksponeringsplatform for økologi.  
 
Formidling og videndeling vedr. projektet 

• Før, under og efter hhv.: BioFach, PLMA og NOFF blev der løbende udsendt nyheder om den øko-
logiske fællesstand, de udstillende virksomheder, markedstal m.v. 

• Hjemmesiden www.organicdenmark.com blev opdateret med beskrivelser og information om fælles-
standen således, at potentielle besøgende og kunder på forhånd nemt kunne danne sig et overblik. 
På hjemmesiden findes der desuden generelle informationer om økologi, markedsudvikling samt 
pressematerialer. 
 

Under alle messerne er udsendt tweets på @OrganicDenmark. Der er ligeledes afholdt præsentationer om 
udviklingen i økologi på det danske marked under messens konference program (BioFach og Nordic Organic 
Food fair) 
 
 
 
Note 2. Organic Export Academy 
Tilskudsmodtager: Økologisk Landsforening 
Hovedformål: Afsætningsfremme 
Projektets formål 
Projektets mål er via et målrettet program af seminarer og markedsinspirationsture at give min. 60 virksom-
heder med økologisk produktion og fødevaresortiment ny viden om eksportmarkedet og forbrugerne, samt 
give virksomhederne nye og bedre kompetencer og værktøjer til at øge deres eksport af økologiske fødeva-
rer. Målgruppen for Organic Export Academy er virksomheder med økologisk produktion og sortiment, der 
har eksport af økologiske fødevarer som en prioriteret strategi. 
 
Projektets aktiviteter 
Fra starten blev der lavet et overordnet program med datoer og tider for samtlige seminarer og inspirations-
ture under Organic Export Academy for at give virksomheder optimal mulighed for at planlægge deres delta-
gelse. Programmet blev formidlet til via nyhedsbreve, annoncer og websitet www.organicdenmark.dk  
 

http://www.organicdenmark.dk/
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Organic Export Academy har omfattet disse overordnede emner: 

• Udvikling af eksportstrategi og tjeklister til eksportafsætning 
• Økologi afsætning udvalgte eksportmarkeder og afsætningskanaler (SE, GE, NL/B, Dubai, USA, FI, 

NO) 
• Nye hotte øko-trends inden for produkter og emballager 
• Forberedelse af det gode kundemøde samt forberedelse til internationale messer 
• Udvikling og formidling af målrettede økologiske budskaber tilpasset markeder og kategorier 
• Konceptoptimering – vær mere tydelig omkring det økologiske koncept til eksportmarkeder 
• Det nye medielandskab for at få indsigt i markedsføringsvirkemidler på eksportmarkeder 
• Gennemgang af økologiske certificeringer til eksportmarkeder samt mærkning på emballager 
• Inspirationsture med besøg i udvalgte butikker & Food service for øget eksportparathed 

 
I alt har 411 deltagere fra 92 virksomheder deltaget i Organic Export Academy 2016: Der er afholdt 25 semi-
narer og 2 markedsinspirationstur (SE, NL). Seminarerne har afdækket disse ovenstående emner og bidra-
get til øget eksport kompetencer & indsigt hos de deltagende virksomheder. Alle aktiviteter er blevet evalue-
ret af deltagerne. Tilbagemeldingen fra virksomhederne har ligge på 4-5 ud af 5, hvor 5 er meget tilfredsstil-
lende. 
 
Erfaringerne viser, at emnerne skal passe til de økologiske producenters behov og på den vis skal interes-
sen for seminarerne være markedsdrevet.  
 
Forud for hvert seminar er der booket foredragsholdere. Derudover har repræsentanter fra projektgruppen 
haft indlæg på alle seminarer. Således har projektleder & projektdeltagere både ageret planlæggere af se-
minarene i form af afstemning af indhold samt afvikling. Afslutningsvis er der efter hvert seminar udfyldt en 
evaluering blandt deltagerne for at afstemme, om der skulle have været sket korrektioner af seminarernes 
indhold. 
 
Projektets opnåede leverancer  

• Fra starten blev der udarbejdet et overordnet program for Organic Export Academy 2016 med datoer 
og tider for alle seminarer og inspirationsture. Programmet blev formidlet til virksomheder med øko-
logisk sortiment via nyhedsbreve, annoncer og websitet www.organicdenmark.dk  

• Der er gennemført 25 seminarer (der var lovet 22 seminarer i projektet) 
• Der er gennemført 2 inspirationsture 
• I alt har der været 411 deltagere fra 92 virksomheder på de forskellige seminarer og inspirationsture. 

Ved projektstart var der en forventning om deltagere fra minimum 60 virksomheder, så antallet af 
deltagende virksomheder er oversteget med 53% 

•  Evalueringerne viser en høj/meget høj tilfredshed blandt deltagerne. De vurderes med 4-5 ud af 5 
mulige 

 
Formidling og videndeling vedr. projektet 
I løbet af projektet er der udsendt tweets på @OrganicDenmark vedr. kommende og afholdte seminarer. 
Der er ligeledes kommunikeret omkring seminarerne og markedsinspirationsturene på 
www.organicdenmark.com. Der er ligeledes udsendt pressemateriale om projektet, hvilket har resulteret i 
min. 8 artikler 
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Note 3. Øget økologisk vækst i foodservice-sektoren på det tyske marked 
Tilskudsmodtager: Økologisk Landsforening 
Hovedformål: Afsætningsfremme 
Projektets formål 
Formålet med projektet var at bane vej for økologisk vækst i foodservice-sektoren i Tyskland gennem et 
målrettet samarbejde og dialog med udvalgte aktører i foodservice sektoren for herigennem at motivere og 
inspirere dem til nye økologitiltag, skabe mere synlighed og mere tydelige budskaber om økologi. Formålet 
er desuden at indgå i en dialog med aktørerne i foodservicesektoren i Tyskland med henblik på at give dem 
inspiration om økologiudvikling samt viden om og hjælp til at forstå det økologiske foodservice-marked. 
 
Projektets aktiviteter 

I. Forberedende analyser og vidensindsamling (grossist-, kunde- og markedsdata, trends, field re-
search) 

II. Kontaktetablering 
III. Præsentationsforberedelse 
IV. Præsentation/møde/dialog og inspiration fx omkring uddannelse, synliggørelse, budskaber og øko-

logiske temaer 
V. Udarbejdelse af en ’Go-to-market’ vejledning for økologisk eksport til foodservice-sektoren i Tysk-

land. 
 
Projektets opnåede leverancer  
I. Forberedende analyser og vidensindsamling (grossist-, kunde- og markedsdata, trends, field research) 
Der er foretaget en forberedende analyse- og vidensopsamling, der har skabt grundlag for vurdering af øko-
logipotentialet i foodservice-sektoren i Tyskland. Dette er sket via indsamling af markedsdata, trends, mes-
sebesøg/ field research, analyse af potentielle samarbejdspartenere bl.a. foodservice-grossister samt disses 
økologi potentiale. På baggrund af ovenstående er der udvalgt 5 potentielle samarbejdspartnere på ek-
sportmarkedet.  
 
II. Kontaktetablering: 
I denne fase blev der etableret møder med følgende foodservice grossister; Deutsche See (national distribu-
tion), Metro Cash & Carry (national distribution), Serviceband Hanseatischer i Hamburg, Terra i Berlin samt 
Frische Paradies i Berlin. Til disse møder deltog både repræsentanter fra ledelse og salg. Der blev drøftet 
muligheder for økologisk forankring som en strategisk beslutning – både hos grossisten samt potentielt hos 
deres kunder.  
 
III. Præsentationsforberedelse: 
Inden møderne blev der udarbejdet præsentationsmateriale målrettet og tilpasset den enkelte grossist med 
nye vinkler på muligheder for økologisk vækst. Materialet var baseret på resultater og den viden, der blev 
indsamlet i fase 1 – samt suppleret og kvalificeret med den viden og erfaring, som projektteamet har fra ar-
bejdet med den succesfulde udvikling af økologisk afsætning på det danske foodservice-marked – herunder 
bl.a. formidling af baggrunden for, brugen af og fordelen ved økologi-mærkning som eksempelvis Det Økolo-
giske Spisemærke. 
 
IV. Inspiration, præsentationer og møder: 
Møderne blev afholdt som henholdsvis traditionelle møder og som workshops. Her var der tale om at udnytte 
eksisterende rammer, som eksempelvis Chef Sache-messen for kokke. Der blev tilknyttet en ekstern ekspert 
med erfaring indenfor professionelle køkkener i Tyskland, kok Thorsten Smith.  
 
Der blev afholdt møder/workshops med: 

• Workshop med kok Thorsten Smith, som gav sparring og indsigt i det tyske Foodservice marked. 
Med efterfølgende kontakt til udvalgte personer i hans netværk i Nordtyskland, herunder blandt an-
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det kok Jens Rittmeyer 
• Møde med Hørkram DK, en af Danmarks største grossistvirksomheder, som er ejet af City DE. Af-

klaring af muligheder for økologi i Foodservice på det tyske marked.  
• Inspirations tur/workshop Chef Sache, Køln. Mødested for Tysklands bedste kokke.  
• Møde med Metro Cash & Carry, en af Tysklands største grossistvirksomheder, der har stigende fo-

kus på økologiske varer til premium restauranter/ HoReCa. Det er ejet af Metro DE. Afklaring af mu-
ligheder for økologi i Foodservice/ Horeca på det tyske marked.  

• Møde med Frische Paradies, som har base i Berlin. Frische Paradies har fokus på økologiske pro-
dukter med en historie. Mødet har affødt nye møder på fx BioFach i Tyskland 

• Møde med TERRA Naturkost, som har base i Berlin. Virksomheden har udelukkende økologiske va-
rer i deres sortiment. De har meget fokus på at øge økologiandelen i Foodservice sektoren. 

• Møde med Deutsche See, som har national distribution i hele Tyskland. Virksomheden har kun ca. 
10% økologi. Men de ønsker økologiske produkter af høj kvalitet og med en historie til foodservice 
sektoren. Mødet bidrog til mere indsigt i mulighederne for forskellige kategorier til de forskellige 
foodservice kunde-typer. Deutsche See servicerer både topkvalitet restauranter, kantiner, hoteller, 
restauranter og enkelte cafeer.  

• GRELL Naturkost er en 100% økologisk grossistvirksomhed. De har stigende fokus på økologiske 
varer fra Danmark, da deres virksomhed er beliggende meget nordligt. Mødet bidrog til afklaring af 
muligheder for økologi i Foodservice/Horeca/kantiner på det nordtyske marked. Til mødet fik vi også 
indblik i hvilke kategorier, der efterspørges. Mødet har bidraget til en række flere møder og bl.a. 
endnu et nyt møde på BioFach i Tyskland.  

• Trendspotting restauranter/cafeer/universitet Køln. 
 
Fase V - Udarbejdelse af en ’Go-to-market’ vejledning for økologisk eksport til foodservice-sektoren i Tysk-
land. 
Baseret på de erfaringer og den viden, der er blevet opsamlet, er der udarbejdet en vejledning til, hvordan 
man som eksportør til den tyske foodservice-sektor bedst agerer på markedet og udnytter det økologiske 
potentiale. I vejledningen opsummeres viden om: Markedsudviklingen, Grossistaktører, Produktkategorier og 
Kunder 
 
Foruden ovenstående har projektet løbende udsendt information om økologi til grossisterne via sociale me-
dier – både via Facebook, Twitter og Instagram. Projektet har desuden formidlet syv artikler i handelspres-
se/dagspresse om økologi. 
 
 
Note 4. Inspiration til økologisk vækst på eksportmarkeder 2016 
Tilskudsmodtager: Økologisk Landsforening 
Hovedformål: Afsætningsfremme 
Projektets formål 
Kæder og grossister på eksportmarkeder søger inspiration fra de nordiske markeder, når de vil udvikle deres 
økologiposition. De søger både inspiration om økologiudvikling, men også viden om og hjælp til at forstå de 
økologiske forbrugertyper. De nordlige regioner er et af verdens mest erfaringsrige og vidende inden for 
økologiudvikling. Dialogen med beslutningstagere hos kæder og grossister bidrager i høj grad til at bane vej 
for mere økologi. 
 
Projektets aktiviteter 
 
Projektet blev dermed opdelt i følgende faser: beredende analyser  

II. Kontaktetablering 
III. Præsentationsforberedelse 
IV. Præsentation/møde/dialog 
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V. Opfølgende præsentation og inspiration 
VI. Opfølgning  

 
Disse 6 faser blev gennemgået for min. 6 kæder eller grossister. Disse er:  
Sverige: COOP Sverige, Axfood, Paradiset, Dagsmeia, V-Sell 
Tyskland: Bio Company, Liebing, Grell, Midgaard 
Abu Dhabi: LuLu  
 
II. Kontaktetablering: 
Da fase I blev nedprioriteret, blev der startet ud med etablering af mødeaftaler for udvalgte kæder & grossi-
ster 
 
III. Præsentationsforberedelse: 
Der blev udarbejdet præsentationsmateriale med det formål at tale fokuseret og målrettet med kæ-
dens/grossistens indkøbere og kædeansvarlige om udvikling af økologi  
 
IV. Præsentation/møde: 
Denne fase omfattede møder med en præsentation af økologi og drøftelse med den internationale samar-
bejdspartner om nye vinkler eller veje til økologiudvikling. Projektlederen agerede i denne fase strategisk 
sparringspartner i forhold til kædens/grossistens økologiudvikling. 
 
V. Opfølgende præsentation og inspiration: 
Den opfølgende præsentation og endnu mere målrettede inspiration er forudsætningen for, at der bliver 
skabt økologisk vækst. Det er i denne fase, at der prioriteres og endeligt tilpasses aktiviteter til kæde eller 
grossisten, der baner vejen for økologisk vækst. Projektlederen er i denne fase en inspirator og retningsgiver 
for, hvad der skal arbejdes med for at skabe mere økologiudvikling.  
 
VI. Opfølgning: 
Efter hver kontakt til en international samarbejdspartner foretager projektlederen en opfølgning og evaluering  
 
Projektets opnåede leverancer  
Sammendrag af projektets leverancer – jf. de beskrevne aktivitetspakker i projektet: 

• Der er etableret en fælles indsigt i muligheder og barrierer i forhold til økologisk vækst for mindst 6 
kæder eller grossister  

• Der er inspireret til nye økologiske vinkler, der inspirerer forbrugerne til at købe økologisk 
• Der er formidlet eksempler på best practice fra veludviklede økologiske aktiviteter.  
• Der er drøftet og i nogle tilfælde afprøvet nye afsætningsfremmende aktiviteter. 
• Der er etableret nye værdipositioner for økologi indenfor mindst 5 forskellige varegrupper 
• Information om økologi er løbende blevet udbredt via sociale medier. 
• Der er udviklet præsentationsmateriale, der styrker dagligvarehandelens viden om økologiens udvik-

lingspotentiale. 
• Der er præsenteret og drøftet økologisk udviklingspotentiale over for 6 kæder/grossister på eksport-

markederne.  
• Der er udviklet markedsrapporter for Sverige og Tyskland til gavn for de økologiske virksomheder.  
• Der er formidlet mindst 5 artikler i handelspresse/dagspresse om økologi. 
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Note 5. Branding af Den danske Økologi-model på eksportmarkeder 
Tilskudsmodtager: Økologisk Landsforening 
Hovedformål: Afsætningsfremme 
Projektets formål 
Formål med projektet var at øge afsætningen af økologiske fødevarer på bestående og nye eksportmarkeder 
via formidling og branding af Den danske Økologi-model for beslutningstagere i detailhandlen, handels- og 
forbrugerpresse, myndigheder, fagmedier og meningsdannere. Den danske Økologimodel er anerkendt i, og 
der er stor efterspørgsel blandt internationale beslutningstagere for at blive præsenteret for den. 
 
Projektets aktiviteter 
Den danske Økologi-model er fortællingen om samarbejdet og samspilet mellem regering, detailkæ-
der,grossister, organisationer og producenter om at øge økologi-andelen og udvikle økologien både ifht. 
forbrugerne, landmændene og producenterne, men også på det politiske plan.  

 
Målgrupperne for branding-fremstødene er internationale beslutningstagere i detailhandlen, handels- og 
forbrugerpressen, myndigheder, politikere, fagmedier og meningsdannere. Der er tale om meget forskellige 
målgrupper, hvortil projektets aktiviteter er tilpasset. 
 
Projektets aktiviteter har omfattet: 
Identifikation af målgrupper og markeder for projektets aktiviteter 
Fra projektstart blev det identificeret, på hvilke eksportmarkeder branding-fremstødene ville have den største 
kommercielle effekt. 
 
Planlægning af præsentation på 6-10 udvalgte eksportmarkeder 
Der blev tidligt i projektforløbet lagt en overordnet plan inkl. tid og sted for branding-fremstødene. 
 
Udarbejdelse af en branding præsentation på Den danske Økologimodel   
Omfatter præsentation af flg. emner: 

• Afsætningssamarbejdet blandt de økologiske virksomheder  
• Det tætte samarbejde med detailhandlens aktører om skræddersyede strategier 
• Samarbejdet i hele sektoren om omstilling af de offentlige og private storkøkkener til økologi 
• Samarbejdet mellem organisationer, myndigheder og det politiske system om udvikling af økologi 

politik, der fungerer som katalysator for økologisk markedsudvikling ( fx Ø-mærket, spisemærket) 
• Præsentation af erfaringer / best practice eksempler. For at kunne koble erfaringer fra Den danske 

Økologi-model er det vigtigt med en bred indsigt i de udvalgte markeder og målgrupper 
• Kapacitetsudvikling i branchen med fokus på produktinnovation, markedsviden og afsætning. 
• Præsentation af fortællinger der åbner dørene på eksportmarkedet ved at binde hele værdikæden 

sammen fra jord til bord – fra landmand til forbruger for at skabe forståelsen af, at et tæt samarbejde 
kan skabe unikke resultater til fælles fordel og fremdrift. 

• Viden og forståelse af de økologiske forbrugertyper på tværs af markeder 
• Best praxis cases med at nudge den økologiske forbruger via visuel mærkning af økologi i detail el-

ler Foodservice. Herunder også eksempler på, hvordan man kan udvikle økologi andelen ved at bi-
drage til økologi budskaber strategisk placeret i butikkerne. 

 
Gennemførelse af præsentation på de udvalgte eksportmarkeder 
Forud for hver præsentation er der sket en målrettet tilpasning af præsentationerne til det specifikke ek-
sportmarked. 
 
Løbende opfølgning på indsatserne 
I stedet for efter hver præsentation blev der i stedet forud, under eller umiddelbart efter hver præsentation 
udsendt PR. Ved flere af præsentationerne var der journalister, der ønskede interviews lige før eller umid-
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delbart efter præsentationen. Der har således været gennemført interviews, deltaget i pressemøder eller 
udsendt PR materiale i forbindelse med alle præsentationerne for at sikre stor synlighed af branding-
indsatsen 
 
PR- indsats 
I starten af projektet blev udarbejdet 2 forskellige pressekit, som blev sendt til udvalgte journalister i såvel DK 
som på eksportmarkederne. Der blev også udarbejdet og afholdt en presse-præsentation. 
 
Branding-indsatser 
I projektet blev afholdt 8 brandingfremstød, som foregik på internationale konferencer for detailhandlen på 
nære eller nye eksportmarkeder, hvor præsentationer af Den danske Økologi-model er efterspurgt. Dertil 
kommer formidling via pressen, herunder handelspresse, samt på højprofilerede begivenheder på relevante 
eksportmarkeder, organiseret af såvel myndigheder og kommercielle kontakter. 
 
Projektets opnåede leverancer  
Projektets indsatser har resulteret i følgende leverancer: 

• 9 internationale præsentationer med branding af Den danske Økologi-model på 7 udvalgte eksport-
markeder med overværelse af min. 625 internationale kontakter 

• Der er udsendt pressemeddelelser og taget direkte kontakt til nøglemedier på udvalgte eksportmar-
keder. 

• Der er udviklet en branding præsentation af Den danske Økologi-model 
• Der er formidlet erfaringer / Best Practice fra Den danske Økologi-model 
• Information om Den danske Økologi-model er primært udbredt via præsentationer. Der er så blevet 

sendt tweets eller instagram posts i forbindelse med præsentationerne 
• PR-indsatsen har resulteret i 8 artikler i handelspresse/dagspresse. Projektet forventes også at affø-

de nogle artikler i 2017, fx i Lebensmittelzeitung. 
• Minimum 650 beslutningstagere hos myndigheder, kommercielle partnere, fagpresse eller menings-

dannere på eksportmarkeder har overværet konference indlæggene/branding indsatserne 
 
 
 
Note 6. Internationale presseture til verdens førende økologination 
Tilskudsmodtager: Økologisk Landsforening 
Hovedformål: Afsætningsfremme 
Projektets formål 
Projektets formål var gennem udvalgte PR historier at formidle den gode økologi-historie og herigennem 
danne basis for at øge afsætningen af økologiske fødevarer på bestående og nye eksportmarkeder.  
Det faktum, at Danmark har verdens højeste markedsandel for økologiske fødevarer, er en meget god PR-
historie at formidle til udenlandske fagmedier og aviser, hvori beslutningstagere søger inspiration og henter 
viden. 
 
Projektets aktiviteter 
Hovedaktiviteten i projektet var at organisere og gennemføre 3 presseture i Danmark for udenlandske jour-
nalister med formidling af de gode økologi-historier fra primærproducenter, produktkategorier og forbrugere. 
 
Projektets gennemførte aktiviteter: 
 
1. Medier blev udvalgt: 
I denne fase blev det afdækket og udvalgt hvilke fagmedier, der var relevante for turen. De 3 presseture blev 
unikt sammensat med hver sit overordnet tema. 
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2. Invitationer:  
Derefter blev de udvalgte medier inviteret per mail og telefon og ved afbud kom andre relevante medier i spil. 

 
3. Planlægning: 
Presseturene blev planlagt med henblik på at vise og formidle såvel bredde som dybde ifht., hvad ’Verdens 
førende økologination’ kan præsentere – fra primærproducenter til virksomheder, supermarkeder, spise- og 
overnatningssteder. Programmet for turene blev nøje afstemt med interesser og behov hos de indbudte 
fagmedier, og da alle aftaler var på plads, blev der udarbejdet et færdigt program for presseturene.  
 
4. Præsentationsmateriale: 
I forbindelse med hver tur blev der forberedt et oplag om økologiske trends og budskaber målrettet turens 
deltagere. Oplægget blev afholdt som en del af turen, og materialet herfra udgjorde sammen med relevante 
faktuelle markeds- og forbrugertal et pressekit, som hver enkelt deltager fik udleveret for at sikre den bedst 
mulige formidling af de økologiske budskaber og vinkler efterfølgende.  
 
5. Besøg blev gennemført: 
Hver pressetur varede 2-3 dage, og deltagerne blev på turene ledsaget af personer fra projektgruppen. Del-
tagerne fra projektgruppen præsenterede og formidlede den generelle viden, facts og budskaber om økologi 
under turen.  
 
6. Opfølgning med fagmedier: 
Efterfølgende blev der fulgt op med hver enkelt deltager for at hjælpe dem med at indhente supplerende 
viden, samt samle op på de respektive presseomtaler og formidle dette resultat via blandt andet Twitter, 
Facebook mm.  
 
Projektets opnåede leverancer  

• Der er udarbejdet PR om økologi, der kan inspirere beslutningstagere fra eksportmarkeder. 
• Der er er inspireret til nye værdipositioner for økologi.  
• Information om økologi er løbende blevet udbredt via sociale medier – både via Facebook, Twitter 

og Instagram.  
• Der er formidlet markedsanalyser om de økologiske forbrugere og økologisk udviklingspotentiale 

over for 10 medier på eksportmarkederne.   
 

Der var i projektet lovet omtale i 8 – 12 medier og i alt 15 – 30 artikler. Dette resultat er opnået.  og en mere 
detaljeret oversigt følger her. 

 
Under projektet er der desuden udsendt tweets vedr. danske økologiske indsatser, som er delt med journali-
ster eller andre aktører på eksportmarkeder. Dette har også bidraget til at markedsføre dansk økologiske 
initiativer 
 
 
Note 7. Deltagelse og markedsføring af økologiske fødevarer på SIAL 2016, Paris 
Tilskudsmodtager: Landbrug og Fødevarer 
Hovedformål: Afsætningsfremme 
Projektets formål 
Projektets formål var at øge eksporten af økologiske kvalitetsfødevarer på det europæiske marked og der-
med også øge produktionen af samme. Messen havde til formål at skabe kontakt mellem økologiske produ-
center og indkøbere primært fra detailhandlen i Europa, særligt Sydeuropa samt Asien.  
 
Projektets aktiviteter 
Projektets aktivitet var deltagelse på fødevaremessen SIAL Paris, der er et vigtigt samlingspunkt for detail-
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handelens indkøbere fra såvel Frankrig, Europa som Asien. Dette har stor betydning for de økologiske pro-
ducenter, der ønsker en større eksport. 
Ved deltagelse på den danske fællesstand fik de økologiske fødevareeksportører en unik mulighed for at 
markedsføre deres produkter til potentielle internationale kunder. 
 
På den danske fællesstand deltog 8 virksomheder.   
 
Der var op til SIAL messen inviteret potentielle indkøbere til at besøge de økologiske producenter på fælles-
standen.  Samtidig var der inviteret en gruppe journalister fra de førende franske fødevare- og gastromaga-
siner.  
 
Projektets opnåede leverancer  
- Projektet resulterede i et enormt stort antal potentielle kontakter som stadig bearbejdes af de deltagende 

danske økologiske producenter. Yderligere blev der lukket konkrete salgsaftaler. 
- Deltagerne tilkendegav efterfølgende, at de alle var tilfredse eller meget tilfredse med deres deltagelse 

på den danske fællesstand. 
- I forbindelse med messedeltagelse fik fællesstanden stor pressedækning og bl.a. følgende medier dæk-

kede eksportfremstødet:  
 

 
Note 8. Deltagelse og markedsføring til den svenske foodservicesektor på GastroNord i Stockholm 
2016 
Tilskudsmodtager: Landbrug og Fødevarer 
Hovedformål: Afsætningsfremme 
Projektets formål 
Formålet med projektet var at støtte økologieksporten til Sverige til foodservicemarkedet ved at præsentere 
økologiske fødevarer for svenske indkøbere i foodservice. Gennem deltagelse på GastroNord, Nordeuropas 
største samlingssted indenfor HoReCa segmentet (Hotel, Restoration og Catering industrien), udbredtes 
kendskabet til de økologiske produkter og højnede således interessen for økologi.  
 
Projektets aktiviteter 
Den primære projektaktivitet var deltagelse på GastroNord i 2016 i form af en fælles økologisk stand med 
deltagelse af 8 virksomheder. Det åbne og lette standdesign samt virksomhedernes egne områder indbød til 
dialog og kontakt med gæsterne. Standen skabte gode rammer for deltagerne, så de nemt og flot kunne 
præsentere deres økologiske produkter for de besøgende indkøbere og fokusere på det væsentlige: relati-
onspleje samt skabe nye kontakter til potentielle kunder. 
  
Herudover var der i forvejen sat en række B2B-møder op med relevante indkøbere (grossister), og inviteret 
bredt ud ift. potentielle aftagere af økologiske fødevarer således et konstant flow på standen var sikret.  
 
Projektets opnåede leverancer  
- Projektet har resulteret i kontakt med +200 interessenter om økologiens kvaliteter, krav og udvikling i 

løbet af messens fire dage. 
- Projektet har sikret gode kontakter ind i den svenske foodservicesektor. Nogle af virksomhederne fik på 

messen lukket konkrete salgsaftaler, mens andre fik skabt dialog med en række potentielle samarbejds-
partnere/ kunder. 

- Deltagerne tilkendegav efterfølgende at de alle var tilfredse eller meget tilfredse med fremstødet samt 
understregede relevansen af messen ift. markedet. 
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Note 9. Deltagelse og markedsføring af økologiske fødevarer på BioFach 2016 i Shanghai 
Tilskudsmodtager: Landbrug og Fødevarer 
Hovedformål: Afsætningsfremme 
Projektets formål 
Formålet med projektet var at støtte økologieksporten til Kina ved at uddanne besøgende på den vigtigste 
messe i Asien for økologiske fødevarer, BioFach China. Formålet var desuden at præsentere økologiske 
fødevarer for kinesiske indkøbere og forbrugere. Gennem deltagelse på BioFach China udbredtes kendska-
bet og interessen til de økologiske fødevarer. Gennem information omkring økologiens produktionsmetoder 
og kvaliteter blev interessen for økologi stimuleret og højnet. 
 
Projektets aktiviteter 
Den største og primære aktivitet var deltagelse på messen med en økologisk fællesstand. Den økologiske 
stand indbød messens gæster til dialog om både økologiens krav, udvikling, kvaliteter og principper generelt, 
men også mere målrettet dialog med de deltagende omkring deres produkter og muligheder for markedspe-
netrering. De kinesiske indkøberes viden om økologi blev under dialog på messen styrket samtidig med at 
de fik mulighed for at opleve økologiske højkvalitetsprodukter. Der var udarbejdet kinesisk materiale om 
økologi i Danmark, der blev udleveret på messen under dialog med interessenterne. Det var anden gang, 
Landbrug & Fødevarer havde organiseret en fællesstand på BioFach og virksomhederne tilkendegav efter-
følgende alle deres tilfredshed med den fælles platform.  
 
Som en del af indsatsen i forbindelse med det kinesiske marked blev der i samarbejde med Generalkonsula-
tet i Shanghai organiseret en reception forud for messen, hvor virksomhederne havde mulighed for at møde 
– eller genmøde – relevante kinesiske aktører, herunder indkøbere fra en række kinesiske detailkæder, 
presse og mediefolk, myndighedsrepræsentanter, certificeringsbureauer, messeledelse etc. Herved blev der 
allerede forud for messen skabt dialog med interessenter i den økologiske sektor i Kina og virksomhederne 
var bedre rustet til at indsatsen på messen de efterfølgende 3 dage.  
 
Der var forud for messen inviteret og planlagt B2B møder med relevante kinesiske distributører og detailkæ-
der af økologiske fødevarer. De deltagende virksomheder fik således mulighed for at møde 6 relevante kine-
siske distributører og holde målrettede B2B møder.  
 
Projektets opnåede leverancer  
Projektet har resulteret i kontakt med 150-200 interessenter om økologiens kvaliteter, krav og udvikling i 
løbet af messens tre dage, hvor dialog og skriftligt materiale blev udleveret til interessenter. Projektet har 
sikret gode kontakter ind i den kinesiske økologiske sektor.  
 
De deltagende virksomheder har allerede i nogen grad eksport til det kinesiske marked, og de fik således 
genmødt deres samarbejdspartenere og skabt kontakt til en række nye potentielle samarbejdspartne-
re/distributører. 
 
 
Note 10. Foodserviceindsats på nøglemarkeder - Tyskland 
Tilskudsmodtager: Landbrug og Fødevarer 
Hovedformål: Afsætningsfremme 
Projektets formål 
Projektets formål var at styrke økologiindsatsen i den tyske foodservicesektor gennem et en-dags seminar i 
Tyskland for tyske grossister og deres kunder. Her blev økologiens muligheder sat i fokus og gennem en 
fælles afsætningsplatform kunne vigtige aktører i branchen samles og gå i dialog med eksportøerne.  
 
Projektets aktiviteter 
Projektets primære aktivitet var et seminar, der først lærte deltagerne, at økologi kan udgøre en stor andel i 
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storkøkkener samt hvordan dette kan gøres på en økonomisk god måde. Efterfølgende blev en struktureret 
mødeplan gennemført, hvor virksomhederne fik møder med grossisterne af 9 minutters varighed. Her blev 
grossisterne præsenteret for nye produkter og mødeparterne kunne herfra arbejde videre med et muligt 
samarbejde, der styrker økologieksporten til Tyskland. Der deltog 8 grossister med 13 repræsentanter og 15 
fødevarevirksomheder. Til seminaret deltog desuden 15 tyske storkøkkener.  
 
Seminaret inspirerede dels storkøkkener til at øge andelen af økologi køkkenet og virksomhederne fik indivi-
duelle møder med grossisterne om fremtidigt samarbejde.  
 
Programmet indeholdt oplæg om følgende: 
- Økologi i den danske foodservice-sektor 
- Økologi i den tyske foodservice-sektor  
- Præsentation af økologiske fødevarer  

 
Samtlige deltagere på fremstødet var enten tilfredse eller meget tilfredse med arrangementet, dets deltage-
re, lokationen og mødet med de tyske grossister. B2B-mødernes opsætning vakte begejstring og efterføl-
gende møder er sidenhen blevet arrangeret.  
 
Projektets opnåede leverancer  
- Projektet har skabt direkte kontakt og møder mellem virksomheder og grossister, og således har projek-

tet bidraget til at styrke mulighederne for nye afsætningskanaler.  
- Projektet har styrket økologiens fremtidige position på det tyske foodservice-marked ved at inspirere 

storkøkkener til økologisk omlægning og øget vidensniveauet og kendskabet til økologi.  
- Projektet har ved at samle alle led i kæden, skabt et format, hvor alle beslutningstagere har været sam-

let.  
- Projektet har øget markedsføringen af økologien på det tyske marked, og bidraget til at øge den økologi-

ske andel i tysk foodservice.  
 
Note 11. Markedsadgang og muligheder for økologieksport til nye markeder i Asien 
Tilskudsmodtager: Landbrug og Fødevarer 
Hovedformål: Afsætningsfremme 
Projektets formål 
Projektets formål er at undersøge og beskrive muligheder for markedsadgang ved eksport af danske økolo-
giske fødevarer til nye markeder i Asien - Malaysia, Indonesien, Singapore og Japan – samt hvordan de 
enkelte markeder forventes at udvikle sig frem mod 2020 på basis af markedsresearch, og herunder hvilke 
danske fødevarer, der har eksportpotentiale. Desuden skal eksporten fremmes ved at øge kendskabet til 
danske økologiske fødevarer via oplæg om dansk økologi generelt, herunder det unikke danske kontrolsy-
stem på to af de mest relevante økologimesser/kongresser i Asien. 
 
Projektets aktiviteter 
AP 1: Afdækning af regler for markedsadgang incl. nationale mærkningskrav for økologi samt markedsre-
search og formidling 
Med hjælp fra eksportrådet i Malaysia, Indonesien, Singapore og Japan er reglerne for økologicertificering 
samt mulig markedsadgang til de nævnte lande analyseret – både via regelgennemgang og kontakt til de 
enkelte landes myndigheder. Samtidig er der foretaget markedsresearch og store-checks til at beskrive de 
økologiske fødevarers aktuelle status i detailhandlen og derudover er der foretaget interviews med nøgle-
personer for at høre om forventninger til udviklingen for økologiske fødevarer frem til 2020 
 
På basis af ovennævnte er der udarbejdet en markedsrapport for hvert af de fire lande, hvor der nærmere er 
beskrevet regler for økologicertificering og markedsadgang, markedsstatus og forventet udvikling frem mod 
2020 samt hvilke danske økologiske fødevarer, der anses for at have størst eksportpotentiale. Der er afholdt 



Noter til supplerende oplysninger – regnskab 2016 - Eksportfremme 
 

87 
 

eksportseminar på Koldkærgaard ved Aarhus, hvor markederne for de fire lande blev gennemgået. Derud-
over blev der udleveret en samlet markedsrapport på 97 sider. Der deltog i alt 35 personer fra omkring 25 
virksomheder, som var interesseret i eksport til ovennævnte lande.  
 
Ap 2: Øge kendskabet til dansk økologi i de enkelte lande 
Kendskabet til dansk økologi og økologiske fødevarer er blevet øget i de asiatiske lande via oplæg og net-
værk med meningsdannere i både Japan, Malaysia og Kina. I Japan blev der i februar holdt oplæg om dansk 
økologi på BioFach Tokyo, og dette var der så stor interesse for at projektleder blev inviteret til at hold ny 
oplæg på fødevaremessen Organic Lifestyle Expo i Tokyo i november.  På de to messer var der tilsammen 
omkring 300 tilhørere, incl. meningsdannere, presse, myndigheder og japanske indkøbere.  
 
Det sidste oplæg i Japan blev kombineret med en deltagelse i fødevaremessen ’Food & Hotel Penang’ i 
Malaysia d. 15.-16. november. Her blev der ikke holdt oplæg, men i stedet blev der netværket med lokale 
NGO’er samt besøgt to detailbutikker og en fødevarevirksomhed – sidstnævnte for at høre en lokal virksom-
heds forventninger til økologiproduktion i Malaysia. Endelig blev der ligeledes afholdt oplæg på Asiens stør-
ste økologimesse, BioFach China i Shanghai d. 27. marts 2016. På denne messe kommer der indkøbere fra 
både Kina og mange øvrige lande i Asien.  

 
Projektets opnåede leverancer  
- Samlet markedsrapport for Japan, Malaysia, Indonesien og Singapore 
- Afholdt eksportseminar med dybdegående formidling om eksportmulighederne på de nævnte fire marke-

der 
- Branding af dansk økologi og danske økologiske fødevarer på de største økologimesser i Asien,  
- Omtale af muligheder for økologieksport til ovennævnte lande i Børsen medio feb. 2016 og 20. februar 

2017, Økologi & Erhverv (uge 48/2016) samt LF Business d. 25. februar 2016.  
 
 
Note 12. Opkvalificeret til Frankrig – muligheder for økologisk eksport til det franske marked 
Tilskudsmodtager: Landbrug og Fødevarer 
Hovedformål: Afsætningsfremme 
Projektets formål 
Formålet med projektet var at opkvalificere deltagerne, der allerede har eller overvejede at påbegynde ek-
sport af økologiske varer til det franske marked. Gennem et dybdegående markedsbesøg, der bestod af en 
række relevante besøg, der dækkede forskellige eksportvinkler, var turen en god optakt til SIAL messen, der 
fandt sted senere på året.  
 
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.  
 
Opkvalificeringen af virksomheder bestod således af et to dages tætpakket program, hvor de 7 deltagere på 
turen fik kendskab både til de generelle økologiske forhold på markedet såvel som mere målrettede møder 
med importører og distributører.  
 
Samtlige deltagere på fremstødet var enten tilfredse eller meget tilfredse og tilkendegav alle deres forvent-
ninger om enten at påbegynde eller øge deres eksport til markedet indenfor de næste to år. 
 
Der var forud for markedsbesøget lavet præsentationsmateriale for virksomhederne, så de franske partere 
kunne være bedst muligt forberedt og møderne kunne afvikles så målrettet som muligt.  
 
Forud for besøget havde der været tæt dialog med Eksportrådet i Frankrig som bistod i udarbejdelsen af 
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programmet, så det var tilrettet de deltagende virksomheder bedst muligt.  
 
Projektets opnåede leverancer  
- Projektet har sikret kontakt til relevante franske økologiske indkøbere og distributører for de danske øko-

logiske virksomheder. Der blev ydermere fulgt op på disse i forbindelse med SIAL messen senere på 
året så virksomhederne kunne genmøde dem. 

- Projektet har bidraget til, at deltagerne har fået et dybdegående kendskab til udfordringer og muligheder 
på det franske økologiske marked og således er bedre rustet til at starte/videreudvikle deres eksport til 
markedet. 

 
Som en følge af opkvalificeringsturen var interessen fra de danske virksomheder Vision Food og Naturfrisk 
der efterfølgende deltog på SIAL messen stor, og forventningerne blev på messen indfriet ved blandt andet 
kontraktunderskrift mellem en af de danske virksomheder og en af de store økologiske kæder i Frankrig.  .  
 
 
 
Note 13. Foodserviceindsats på nøglemarkeder - Sverige 
Tilskudsmodtager: Landbrug og Fødevarer 
Hovedformål: Afsætningsfremme 
Projektet blev ikke gennemført i 2016.  
 
 
 
Note 14. Opkvalificeret til Kina – muligheder for økologisk eksport til det kinesiske marked 
Tilskudsmodtager: Landbrug og Fødevarer 
Hovedformål: Afsætningsfremme 
Projektets formål 
Projektet havde til formål at opkvalificere potentielle økologiske fødevareeksportører til Kina, herunder opnå 
kendskab til det økologiske marked i Kina samt dets muligheder og indgangsvinkler. Efterspørgslen på øko-
logiske fødevarer i Kina er stigende, men grundet den høje kompleksitet på markedet, er det nødvendigt at 
uddanne og oplyse virksomheder for at forbedre sandsynligheden for at komme godt ind på markedet.  
 
Projektets aktiviteter 
Projektet fandt sted i Shanghai, forløb sig over tre dage og fulgte et komprimeret og målrettet program med 
besøg i en række detailkæder, online supermarked, besøg på Food and Hotel China messen, oplæg fra 
aktører indenfor import-, økologicertificerings- og fødevareområdet. 
  
Projektet har bidraget til indsigt i økologicertificeringen for at kunne sælge varer som økologisk i Kina og øget 
markedsindsigten. Virksomhederne har fået kendskab til krav og barrierer for økologisk eksport til Kina, her-
under indgåelse af aftaler, brug af agenter og logistiske udfordringer. Derudover har projektet givet virksom-
hederne øget forståelse for kinesiske forbrugere og økologisk efterspørgsel samt mulighed for at indgå i 
dialog med relevante kinesiske aktører og indkøbere i forhold til økologi.  
 
Projektets opnåede leverancer  
Projektet har givet virksomhederne viden og indsigt i eksport af økologiske fødevarer til Kina, herunder øko-
logicertificeringsprocessen, markedsadgang og markedsstrukturen i detailhandlen og internetsalg. Virksom-
hederne har fået indsigt i indgåelse af aftaler og faldgruber på markedet, logistik samt konkret erfaring fra 
caseeksempler.  
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Note 15. Økologiske nøglemarkeder – markedsdata og bearbejdning 
Tilskudsmodtager: Landbrug og Fødevarer 
Hovedformål: Afsætningsfremme 
Projektets formål 
Projektets formål var at fremskaffe præcis og konkret viden om de økologiske nøglemarkeder, for at sikre, at 
sektoren har et velunderbygget grundlag for at handle strategisk på disse markeder. Dette skal øge præfe-
rencen for og salg af økologiske fødevarer.   
 
Projektets aktiviteter 
Projektet undersøger markedsudviklingen for økologiske fødevarer på relevante eksportmarkeder, hvilket 
både er de eksisterende såvel som nye. Hovedaktiviteterne i projektet har været:  
- Tilvejebringelse af markedsdata: Markedsdata bliver tilvejebragt og kvalitetssikret, så den indsamlede 

information kan bruges til at give sektoren det rette grundlag og forudsætninger for at træffe de rigtige 
beslutninger om eksport. 

- Bearbejdning af markedsdata: Her er der bl.a. blevet gennemført selvstændige analyser om udviklings-
tendenser, herunder om for-brugerpræferencer og perspektivering samt bearbejdning af det anskaffede 
data.  

- Præsentation af markedsdata: Det bearbejdede markedsdata blev præsenteret for virksomheder med 
interesse i udvalgte eksport-markeder 

 
Projektets opnåede leverancer  
Projektet har leveret markedsdata til de vigtigste eksportmarkeder for økologi. Gennem projektet er mar-
kedsdata blevet indkøbt, bearbejdet og videreformidlet til virksomheder med interesse i netop disse marke-
der. Projektet har dermed givet viden til at tage strategiske beslutninger om økologi-eksporten. Der drejer sig 
om både detail- og foodservicesektoren i følgende markeder:  Sverige, Finland, Tyskland, Frankrig, Holland 
og Kina.  
 
Udover indsamling af markedsdata gennem abonnementer hos Euromonitor og Innova, er der ligeledes 
gennemført markedsbesøg, hvor bl.a. prisinformationer er blevet indsamlet samt deltagelse på konferencer 
og seminarer. Slutteligt er der ligeledes gennemført workshops om eksportmarkederne, eksportnetværks for 
økologiske virksomheder samt markedsforberedelsesforløb og forberedelsesmøder inden eksportfremstød.  
 

Note 16. Udnyttelse af momentum: Fokus på øget økologisk eksport til Holland 
Tilskudsmodtager: Producentforeningen Organic Denmark  
Hovedformål: Afsætningsfremme 
Projektets formål 
Projektets formål er at udnytte det momentum, at økologi-andelen i Holland er steget med 15% efter mange 
års stagnation på det hollandske marked. Kæder og grossister i Holland udviser ny og stor interesse i at lære 
at forstå virkemidler og muligheder for at udvikle det økologiske sortiment.  
 
Projektets aktiviteter 
Projektet er opdelt i følgende aktiviteter:  
I - Markedsanalyse og field research om udviklingen af økologi i hhv. detail- og foodservicesektoren: 
En kortlægning af potentialet for at øge eksporten. Dette er sket via indsamling af markedsdata, trends, bu-
tiksbesøg / field research. Der er udarbejdet en markedsrapport for økologiafsætning i Holland med fotos. 
 
II – Kortlægning af de økologiske forbrugertypers bevæggrunde for at vælge/ fravælge økologi: 
De økologiske forbrugertyper i Holland er drøftet med eksperter fra det hollandske marked, herunder Ek-
sportrådet i Haag. Forbrugertypernes bevæggrunde for at vælge eller fravælge økologi samt deres adfærd 
inden for produkttyper, indkøbssteder og måltidsvalg er drøftet og kortlagt i en præsentation. 
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III - Aftale, planlægge og gennemføre møder med beslutningstagere i de forskellige sektorer:  
Der er aftalt, planlagt og gennemført mødeaftaler med 3 grossister, 2 detailkæder & 1 handelshus.  
Møderne har omfattet en struktureret præsentation af fakta om økologiens udvikling og en drøftelse om nye 
vinkler og/ eller veje til udnyttelse af deres økologiske potentiale. Der er afholdt møder med såvel kæder og 
grossister – både kæder med 100% økologi fokus og kæder med såvel økologisk som konventionelt sorti-
ment. Det samme for grossistdelen. 
 
IV - Udarbejdelse af målrettet præsentationsmateriale til møderne med beslutningstagere i detail- og food-
servicesektoren: 
Parallelt med III er der udarbejdet faktuelt præsentationsmateriale tilpasset mødet med den enkelte detail-
kæde og/eller grossist. Materialet er baseret på den viden og de resultater, der er indsamlet i I og II.   
 
V - Udarbejdelse af ’Go-to-market’ rapport for økologisk eksport til de forskellige sektorer i Holland: 
Baseret på de erfaringer og den viden, der er opnået i projektet, er der udarbejdet en rapport med fokus på, 
hvordan man som eksportør til det hollandske detail- og grossistmarked bedst agerer på det hollandske 
marked og udnytter det økologiske potentiale. I vejledningen opsummeres viden om markedsudviklingen, 
detail- og grossistaktører, produktkategorier og forbrugere. 
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Note 17. Bane vejen for afsætning af økologiske varer til Dubai 
Tilskudsmodtager: Producentforeningen Organic Denmark 
Hovedformål: Afsætningsfremme 
Projektets formål 
Projektets formål var at danne basis for en øget eksport af økologiske fødevarer til Dubai.  
 
Projektets aktiviteter 
Følgende faser blev varetaget i projektet:  
III       Aftale, planlægge og gennemføre møder med beslutningstagere i de forskellige sektorer og  
          afsætningskanaler samt udarbejdelse af målrettet præsentationsmateriale til møderne. 
IV       Arrangere markedsbesøg og målrette præsentationsmateriale til møderne med beslutningstagere i   
           detail- og foodservicesektoren.  
V        Arrangere presseevent med lokale medier i Dubai i samarbejde med Eksportrådet. => Denne opgave 
           blev ændret til en 2-dages instore aktivitet, som Minister of Happiness (UAE) og den Danske 
           ambassadør blev inviteret til og besøgte. Denne aktivitet gav omtale på sociale medier, PR omtale 
          samt rigtig god dialog med lokale forbrugere i Dubai om økologi.  
VI       Seminar vedr. vejledning af økologisk eksport til detail og foodservice i Dubai. 
 
 
Projektets opnåede leverancer  
Projektet har resulteret i: 
Min. 6 direkte forløb med kæder eller grossister/distributører i Dubai  

 
Sammendrag af projektets leverancer – jf. de beskrevne aktivitetspakker i projektet: 

• Der er formidlet markedsanalyser om det økologiske udviklingspotentiale over for 6 kæder eller 
grossister i Dubai.  

• Der er udviklet målrettet præsentationsmateriale til møderne med beslutningstagere i detail- og 
foodservicesektoren. 

• Der er etableret en fælles indsigt i muligheder og barrierer i forhold til økologisk vækst for 6 kæder 
eller grossister. 

• Der er udviklet nye økologiske temaer eller vinkler, der inspirerer forbrugerne til at købe økologisk. 
Disse nye vinkler er desuden testet og afprøvet under en 2-dages instore event. 

• Der er formidlet eksempler på best practice fra veludviklede økologiske aktiviteter. 
• Der er udviklet og afprøvet nye afsætningsfremmende tiltag inden for eksponering af økologiske fø-

devarer i butikker.  
• Der er etableret helt nye værdipositioner for økologi indenfor 12 forskellige varegrupper. 
• Der er afholdt en instore og presseevent for de lokale medier i Dubai. 
• Der er afholdt et seminar/netværksarrangement om markedsmulighederne for økologisk eksport til 

Dubai. Dette er gjort i forbindelse med markedsbesøget i Dubai. 
 

Formidling og videndeling vedr. projektet 
• Før og under projektet er der udsendt pressemeddelelser til såvel danske som lokale medier i Dubai. 

Dette har resulteret i en række PR aktiviteter både i danske medier og i lokale medier i Dubai. Lige-
ledes har den danske ambassadør såvel som Organic Denmark udsendt tweets om aktiviteterne 
samt delt historien om øget økologi til Dubai på sociale medier. 
 

  



Noter til supplerende oplysninger – regnskab 2016 - Eksportfremme 
 

92 
 

Note 18. Eksport af danske økologiske fødevarer til Japan 
Tilskudsmodtager: Producentsammenslutningen Bio Aus Dänemark 
Hovedformål: Afsætningsfremme 
Projektets formål 
Projektets formål er at ekspandere eksporten af danske økologiske fødevarer til det japanske marked. 
 
Projektets aktiviteter 
AP1: Udvikling af afsætningsplatform i Tokyo 
Der er er skabt et udstillingsvindue i Green Gourmets salgskontor i Tokyo og det personale, som er ansat 
her, tager på markeder og udstillinger og fremviser produkterne for forbrugerne, demonstrerer dem og af-
rapporterer feed-back til producenterne.  
 
AP2: Opbygning af viden om det japanske marked 
Der er udarbejdet en booklet, som beskriver det japanske marked og som giver virksomhederneindsigt i, 
hvordan de sikrest kommer i gang med eksport til Japan. Bookletten er udarbejdet på basis af dybdeinter-
views med Monique Marev, som er ekspert i økologisk branding og certificering i Japan, Ulla Andersen, som 
er direktør for Green Gourmet og har 6 års salgserfaring i Japan samt Ejvind Pedersen fra Landbrug & Fø-
devarer, som har arbejdet specifikt med certificering af økologiske fødevarer i Japan. Benjamin Ham har 
været i Japan for at facilitere tilvejebringelse af den nødvendige viden og for at etablere eksportplatformen. 
Han har været af sted i alt i 8 uger over to perioder.  
 
AP3: Udarbejdelse af markedsføringskoncept 
Der er lagt en strategi for markedsføringskoncept i Japan på baggrund af ovenstående aktiviteter. Strategi-
en er baseret på viden om japanernes bevidsthed om Danmark og der er ansat personer til at gennemtæn-
ke varemærke og koncept i Japan. 
 
Projektets opnåede leverancer 
Der blev i december inviteret til åbning af Bio Aus Dänemarks tilstedeværelse i Japan på Nordic Lifstyle 
Market i Tokyo, som er et kæmpestort farmers market i den mere velbeslåede del af byen. To virksomheder 
har fået registreret deres produkter igennem Green Gourmet og er på vej i gang på det japanske marked.  
Der er udarbejdet en booklet, som beskriver det japanske marked og de barrierer, som de danske virksom-
heder skal forberede sig på at møde. 
 
 
Note 19. Eksport af mælkepulverbaserede produktioer til Kina 
Tilskudsmodtager: Thise Mejeri a.m.b.a 
Hovedformål: Afsætningsfremme 
Projektets formål 
Projektet har som formål at udvikle eksporten til Kina med henblik på at sikre en konkurrencedygtig mælke-
pris til det stigende antal landmænd der leverer mælk til mejeriet.  Sikring sker gennem eksport til et af ver-
densmarkedets mest toneangivende markeder for prissætning af mejeriprodukter.   
 
Projektets aktiviteter 
- Deltagelse Sial Shanghai 
- Deltagelse Biofach Shanghai 
- Rundtur i Kina til potentielle kunder 
- Opbygning af samarbejde med ElbMilch 
- Opbygning af samarbejde med potentielle danske samarbejdspartnere 
- Rundtur Kina, Australien og New Zealand opbygning af samarbejde med kunderealtioner. 
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Projektets opnåede leverancer  
- Opbygning af relationer til potentielle BIF-kunder. 
- Test produktion af BIF BaseBlend forventes primo 2017. 
- Nyt marked fundet – probiotika til Kina. 
 
 
Note 20. Eksport af økologiske rodfrugter til Tyskland 
Tilskudsmodtager: Danish Food & Trading Company ApS 
Hovedformål: Afsætningsfremme 
Projektets formål 
Danish Food & Trading Company (i det følgende kaldet DFTC) ønsker at styrke sin eksport til Tyskland, da 
danske økologiske varer er eftertragtede på det tyske marked. DFTC handler med økologiske rodfrugter, 
som er dyrket af DanRoots A/S. Den danske produktionsform, som kendetegner DanRoots, er både økolo-
gisk og ”friskopgravet” (rodfrugterne opbevares ikke på kølelager, men høstes hver dag) – her opbevares 
rodfrugterne ikke på kølelagre over længere perioder.  
 
Målet med projektet er at få mere viden omkring det tyske marked og samtidig skabe kontakter til en eller 
flere supermarkedskæder og derfra skabe yderligere kontakter.  
 
Projektets aktiviteter 
Der har været iværksat 4 overordnede projekter: 
1. Markedsundersøgelse med henblik på at screene mulige samarbejdspartnere 
2. Udarbejdelse af materiale, der kan formidle budskaberne om virksomheden og produkterne (hjemmeside, 
produktark, logo mm) 
3. Kundebesøg  
4. Vareprøver til udvalgte kunder 
 
Projektets opnåede leverancer  
DFTC har været igennem en meget vigtig og spændende proces. Markedsundersøgelser og kundebesøg er 
gennemført, og det er konkluderet, at der er et marked for danske rodfrugter. Samtidig er det blevet klart, at 
succes på markedet kræver en tysktalende sælger med godt kendskab til branchen generelt. På baggrund af 
disse erfaringer har DFTC nu ansat en salgschef, der skal repræsentere DFTC og samarbejdspartneren 
DanRoots. 
 
Konklusionen på markedsundersøgelsen har endvidere været, at DFTC skifter navn til BiOrganic. Dette for 
at understrege det tyske ord ”Bio”, som betyder økologi. Navnet favner bredt og sikrer, at der kun fokuse-
res/arbejdes med økologiske varer.  
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Særpulje: National afsætningsfremme 
 
Note 1. Økologisk vækst i detailhandlen 
Tilskudsmodtager: Økologisk Landsforening 
Hovedformål: Afsætningsfremme 
Projektets formål 
Formålet med projektet var at gennemføre effektive afsætningsfremmende aktiviteter, der kunne bidrage til 
en fortsat økologisk vækst i detailhandlen. Målet skulle nås ved at forstærke detailhandlens fokus på de øko-
logiske produkter, sortiment og afsætning samt ved at motivere til og samarbejde omkring nye aktiviteter, 
skiltning, synlighed og kommunikation om økologi. 
 
Projektets aktiviteter 
I projektet blev der gennemført nedenstående aktiviteter under 5 indsatsområder. 
 
1. Afsætningsfremme gennem strategiske indsatser og sortimentsudvikling  
• Der er afholdt inspirationsmøder for centrale beslutningstagere i udvalgte landsdækkende dagligvarekæ-

der om, hvordan kæderne kunne øge salget af økologiske fødevarer.  
• Der er gennemført 360 graders sortimentsanalyser for landsdækkende detailkæder, og de samlede udvik-

lingspotentialer på sortiment er formidlet til både kædeledelse og indkøbsorganisationer.  
• Der er afholdt strategimøde med fokus på strategiske indsatsområder for økologiens udvikling for udvalgte 

landsækkende dagligvarekæder herunder: Indkøbere, marketing og CSR. 
• Der er udviklet, produceret og udsendt en aktivitetsplan med inspiration til økologiske aktiviteter til alle 

relevante beslutningstagere i dagligvarehandlen og i de økologiske virksomheder. 
 
2. In store kampagner og temabaserede markedsføringsaktiviteter 
• Der er udviklet og gennemført in store kampagner og temabaserede aktiviteter, der har inspireret forbru-

gerne til at vælge økologisk. I forbindelse med aktiviteterne er der udviklet og produceret informations- og 
inspirationsmaterialer. 

 
3. Synliggørelse af økologi i butikkerne via materialer og events 
• Der er udviklet og gennemført aktiviteter, der har understøttet synligheden og salget af økologi i de butik-

ker, der har et relativt stort udvalg af økologiske varer og et særligt motiveret personale. 
• Der er produceret in store materialer, der har sikret en stærk synlighed og profilering af de økologiske 

fødevarer og dermed gøre det nemt for kunderne at handle økologisk.  
• Der er blevet udviklet og afprøvet nye typer af events i udvalgte butikkerne og andre steder i det offentlige 

rum, som har bidraget til en stærk profilering af de økologiske fødevarer. 
 
4. Merværdi ved understøttelse af en større synlighed af varernes oprindelse og produktionsmetode 
• Der er skabt større synlighed og viden omkring den økologiske produktionsmetode i købssituationen, i 

salgsaviser, på messer, i pressen og på de sociale medier via udformning af stærke budskaber og materi-
aler, der har styrket forbrugerne viden om den økologiske produktionsmetode og dermed skabt merværdi 
for de økologiske varer. 

 
5. Indsamling og formidling af markeds- og forbrugerinformation 
• Der er indkøbt og indsamlet analyser/data, der har bidraget til at anvise forbedringspunkter og indsatsom-

råder for økologi i dagligvarehandlen. 
• Der er formidlet markedsmæssige informationer til dags- og fagpressen, som har bidraget aktivt til at un-

derstøtte den salgsmæssige udvikling. 
• Der er formidlet markeds- og forbrugerinformation til de økologiske virksomheder for optimering af deres 

økologiske indsatser i detailhandlen.  
• Der er blevet udarbejdet et økologisk markedsnotat med de vigtigste markedsinformationer om økologi i 

dagligvarehandlen. Notatet er offentligt tilgængelig på internettet.  
• Der er indsamlet inspiration og eksempler på best practice inden for markedsføring af økologi m.m. såvel i 
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Danmark som fra lande, der ligesom Danmark er veludviklede på det økologiske område. Den indsamlede 
viden er formidlet til dagligvarehandlen og de økologiske virksomheder. 

 
Projektets opnåede leverancer  
• Inspirationsmøder for centrale beslutningstagere i Netto, Føtex, Rema 1000, SuperBrugsen, Dag-

li´Brugsen, Kvickly, Fakta, Irma og Meny. 
• Strategimøde for centrale beslutningstagere i Coop (Kvickly, Dagli´Brugsen, SuperBrugsen, LokalBrug-

sen, Irma og Fakta). 
• Aktivitetsplan med inspiration til økologiske aktiviteter, som er sendt til alle relevante beslutningstagere i 

dagligvarehandlen og til 200 økologiske virksomheder. 
• 360 graders sortimentsanalyser for Netto og Føtex, som er formidlet til både kædeledelse og indkøbsor-

ganisationen.  
• 20 nye in store aktiviteter og events i udvalgte butikker, fx event med Anne Hjernøe i Salling. 
• Tre temabaserede kampagner; madpakketema og Økologiske fristelser i Føtex samt julekampagne i 

SuperBrugsen, Kvickly og Dagli´Brugsen.  
• 19.000 madkasser, 25.000 mejerifoldere, 20.000 pixibøger, 20.000 tatoveringer, 48.000 julehæfter, 

12.000 frugt og grønt markører, 5.000 ø-skilte, 2.000 juiceopskrifter. 
• Eksempler på best practice fra Danmark, USA, Amsterdam og Stockholm for midlet til dagligvarehandlen 

og de økologiske virksomheder. 
• Stande på COOPs tre madmesser, Irma Messen, Arlas Food Fest og Gram slots Livsstilsmesse. 
• Interne butikskonkurrencer om økologi i Irma og DagliBrugsen. 
• Informationsmateriale til udvalgte helsekost- og gårdbutikker. 
• Markeds- og forbrugeranalyser fra GfK ConsumerScan, Birch + Birch og Nielsen. 
• Økologisk markedsnotat, som er formidlet til dagligvarehandlen og de økologiske virksomheder samt 

offentliggjort på okologi.dk. 
• 368 artikler i handels- og dagspressen om dagligvarehandlens afsætningsmæssige resultater på økolo-

gi, nye initiativer i dagligvarehandlen på økologiske varer og den økologiske produktionsmetode. 
• Løbende information om økologi til forbrugerne via de sociale medier – både via Facebook, Twitter og 

Instagram.  
• Film til de sociale medier. 
 
Note 2. Økologisk Høstmarked 2016 
Tilskudsmodtager: Økologisk Landsforening 
Hovedformål: Afsætningsfremme 
Projektets formål 
Formålet med Økologisk Høstmarked var at skabe en event ude på de økologiske gårde, der skulle bidrage 
til at øge danskernes kendskab til de værdier, der ligger til grund for den økologiske produktionsform for 
derved at øge afsætningen af økologiske fødevarer. 
 
Projektets aktiviteter 
Der var i alt 80 værter, der havde valgt af afholde Økologisk Høstmarked. I alt deltog 55.000 gæster i Høst-
markedet. Nedenstående aktiviteter blev gennemført i projektet. 
• Der er udviklet indsalgsmateriale til detailkæderne med forslag til, hvordan kæderne kunne synliggøre 

Økologisk Høstmarked i deres tilbudsaviser. Dette resulterede i, at Høstmarkedet blev omtalt i minimum 
9 tilbudsaviser. For at øge synligheden yderligere, blev der indgået aftale med både Arla og Friland om, 
at Høstmarkedet blev markedsført dels på Arlas mælkekarton og dels på Frilands økologiske kødpakker 
i detailkæderne i perioden op til Høstmarkedet.  

• Der er udarbejdet en annonce for Høstmarkedet til medlemsbladet for Danmarks Naturfredningsforening 
i perioden op til Høstmarkedet. Eventen blev derudover markedsført på sitet ”Børn i byen”, via en elek-

tronisk annonce på deres hjemmeside og dels via deres nyhedsbrev. Annonceringen af Høstmarkedet er 
primært foregået ved hjælp af Facebook annoncering, men også mediet Instagram blev benyttet til at 
skabe opmærksomhed om eventen. 

• For at øge opmærksomheden omkring Høstmarkedet blev der udviklet små film med oplevelser fra tidli-
gere Høstmarkedet samt film med kogebogsforfatter og tv-kok Anne Hjernøe, hvor hun opfordrede for-
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brugerne til at besøge Høstmarkedet.  
• Historien ”Kommer rosenkål i tørretumbleren” blev udviklet i pixibog format og i alt 23.000 pixibøger blev 

delt ud på gårdene til Høstmarkedet. Bogen var populær og med til at forlænge oplevelsen i familierne, 
længe efter de har deltaget i Høstmarkedet. 

• For at sikre at de økologiske budskaber nåede ud til gæsterne, blev der lavet et magasin, som gæsterne 
kunne tage med hjem. Temaet i magasinet var, hvordan vi kunne ”forlænge sommeren ift. Høstens råva-

rer”. Magasinet indeholdte bl.a. en guide med forslag til, hvordan man kan lave et økologisk måltid mad, 

uden at det nødvendigvis behøver at koste mere end et ikke økologisk måltid. Derudover indeholdte ma-
gasinet en sæsonkalender som et redskab i planlægningen af madlavning. Magasinet blev udleveret i 
15.000 eksemplarer og var populær både blandt værter og gæster. 

• Der blev indrykket en rekrutteringsannonce i Avisen Økologi og Erhverv. 
• Som noget nyt var der særligt fokus på at involvere gæsterne ude på gårdene. Fokus var på at gæsterne 

fik en helstøbt oplevelse af værdikæden hele vejen fra jord til bord. Anne Hjernøe gennemførte fx en sa-
latworkshop med gårdens gæster, der resulterede i et langbord, hvor gæsterne kunne smage på maden, 
der var tilberedt af gårdens råvarer. Derudover gjorde projektet det muligt på yderligere 4 gårde, at der 
blev tilknyttet kendte kokke fra lokalområdet. Resultatet af det samarbejde blev fællesspisninger og for-
midling af økologi og lokale varer.  

• Der er i projektet udviklet et omfattende idékatalog, som alle værter fik udleveret. Formålet med katalo-
get var, at øge værternes bevidsthed omkring vigtigheden af kvaliteten af de oplevelser, de tilbyder gæ-
sterne samt give værterne konkrete forslag til aktiviteter ude på gårdene. Kataloget indeholdt bl.a. inspi-
ration til natur- og madoplevelser, forslag til relevante samarbejdspartnere, pop-up-restauranter samt in-
spiration til, hvordan værterne kunne præsentere gården på en indbydende måde. Endelig indeholdt ka-
taloget også et afsnit om ”Værtsskab”. 

• Gæsternes sikkerhed på gårdene har været i fokus i dialogen med værterne. Konkret resulterede det i et 
hæfte til værterne indeholdende værktøjer og en guide til, hvordan de kunne nedsætte risikoen for uheld 
på gårdene. 

• Alle gårde fik tilsendt et antal flasker håndsprit afhængig af forventet antal gæster.  
• Tekniske og visuelle opdateringer af www.høstmarked.dk blev foretaget. 
• For at øge formidlingen af økologi på gårdene modtog værterne træskilte med økologiske budskaber, 

kridttavler i forskellige formater som de selv kunne skrive på, røde Ø træskilte, A3 plakater og postkort til 
uddeling i lokalområdet inden Høstmarkedet. Derudover modtog de diverse praktiske skilte og bannere 
fx datobannere, logobannere, rygning forbudt, parkering, toiletskilte mv.  

• For at øge formidlingen af den positive betydning økologi har for naturen, blev der på udvalgte gårde 
udleveret små poser med blomsterfrø samt en tekst om bier, natur og økologi. 

• Til alle nye værter er der lavet en særlig velkomstpakke med materialer, som de øvrige gårde tidligere 
har modtaget fx et stort velkommen træskilt, et Ø flag til flagstangen, store formidlingsplakater, logo- og 
datobannere og diverse andre skilte.  

• Der er udleveret værtsmappe, I love Øko tatoveringer og I love Øko klistermærker. 
• Der har været et omfattende pressearbejde omkring Høstmarkedet. Pressedækningen foregik gennem 

både landsdækkende, regionale og lokale medier.  I Infomedias analyseværktøj ses det, at der har været 
85 omtaler af Økologisk Høstmarked. Derudover lykkes det at få omtaler i 5 regionale tv-stationer – det 
højeste antal i 5 år. Dette betyder, at budskaberne om økologi ikke alene er nået ud til de gæster, der fy-
sisk besøgte en gård til Høstmarkedet, men også alle de mange danskere, der ikke fysisk besøgte 
Høstmarkedet. 

• Omfattende indsatser på de sociale medier – primært på Facebook. I alt er der lavet 26 opslag på I Love 
Øko Facebook side, hvilket nåede ud til 766.355 danskere. Dette er et flot resultat. Derudover blev der 
lavet en indsats på mediet Instagram. 

• 11 udvalgte gårde fik tildelt ekstra hjælp til formidling af økologi enten i form af konsulenter fra Økologisk 
Landsforening, frivillige eller lignende. 

• Efter Høstmarkedet blev der afholdt en workshop med værterne med det formål, at erfaringsudveksle 
samt have en dialog om, hvordan Høstmarkedet skal udvikle sig for fortsat at være interessant for for-
brugerne. Dette resulterede i en række spændende forslag, der rækker ind i fremtiden. 

 
 

http://www.høstmarked.dk/
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Projektets opnåede leverancer 
Projektet gjorde det muligt, at etablere en både autentisk og lokal platform for formidling af økologi. Det er 
derfor rimeligt at antage, at projektet har bidraget til den fremgang der i 2016 har været i salget af økologiske 
fødevarer.  
 
Der var i alt 80 økologiske landmænd, der valgte at holde Høstmarkedet. Målet var 75 og er dermed opfyldt. 
De senere års strategi med at opfordre flere værter til at gå sammen om at afholde et større Høstmarkedet 
ser ud til at bære frugt.  
 
177 tilfældige gæster på tilfældige gårde har udfyldt et evalueringsskema på Høstmarkedet. Af dette fremgår 
det at 87,3% af dem tilkendegiver, at de efter besøget har fået mere lyst til at handle lokale økologiske råva-
rer. I undersøgelsen fremgår det også, at 79,1% af de adspurgte har øget deres viden betydeligt i forhold til 
den forskel, der er på at drive et økologisk landbrug i forhold til et ikke økologisk landbrug. Endelig tilkende-
giver 83% at Høstmarkedet har øget deres viden om økologiens positive betydning for naturen. Det skønnes 
derfor rimeligt at sige, at Høstmarkedet bidrager til at tilføre gæsterne ny viden om økologi, der er afgørende 
for, at de begynder at handle mere økologisk. 
 

Note 3. Mere viden og inspiration til detailhandlens ansatte 
Tilskudsmodtager: Økologisk Landsforening 
Hovedformål: Afsætningsfremme 
Projektets formål 
Formålet med projektet er at formidle viden og inspiration om den økologiske produktion og afsætning. Dette 
foregår via uddannelsesmoduler, som er tilrettelagt for detailhandelens butiksansatte samt de ansatte på 
detailkædekontorerne. Modulerne indeholder viden og inspiration vedrørende afsætning af økologiske, loka-
le varer, trends og best practise samt besøg hos økologisk landmand indeholdende workshops og mad-
værksted.  
 
Arbejdspakke 1: Uddannelse af butiksansatte i økologiens grundprincipper 
Der er gennemført i alt 5 uddannelsesmoduler á 2 timers varighed for butiksansatte i Økologiens grundprin-
cipper. Ud over basisviden om økologi er der lavet smagstest på udvalgte økologiske fødevarer og de bu-
tiksansatte har fået deres viden testet via en tipskupon.  
 
Arbejdspakke 2: Uddannelse af butiksansatte i heldagsarrangementer – jord til bord 
Der er gennemført i alt 4 heldags uddannelsesmoduler for butiksansatte, som alle har det tilfælles, at de 
arbejder med markedsføring og håndtering af de økologiske varer i butikken. Arbejdspakken har indeholdt 
modulet fra arbejdspakke 1 (Økologiens grundprincipper) samt et ca. 2 timers besøg hos en økologisk land-
mand eller virksomhed og endelig afslutningsvist en 2 timers wokshop, hvor deltagene har tilberedt retter 
med økologiske råvarer under vejledning af en kok. 
 
Arbejdspakke 3: Inspiration til ansatte på kædekontorer – markedsdata, forbrugerinformation, trends og best 
practise: 
Der er i alt gennemført to workshopmoduler for de ansætte på kædekontorerne – herunder marketing og 
indkøbere. Modulerne har indeholdt information om markedsdata, forbrugertyper og best practise på mar-
kedsføring i butikkerne. Endvidere har udvalgte kategorier indenfor økologiske fødevarer været analyseret i 
forhold til udvikling af nye økologiske varianter. Til dette har der været anvendt analyser, som har beskrevet 
de nyeste forbruger og markedstrends. Endelig er de ansatte på kædekontorerne blevet præsenteret for en 
strategi for deres økologiske satsning. 
 
Arbejdspakke 4: Viden om håndtering, markedsføring og indsigt i lokale varer til butiksansvarlige og ansvar-
lige på kædekontorerne. 
Der har været afholdt fire møder for de butiksansvarlige og ansvarlige på detailkædekontorerne for at give 
inspiration til håndtering og markedsføring af lokale varer.  
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Projektets opnåede leverancer  
Projektet har opnået følgende leverancer: 

• Ca. 300 butiksansatte har deltaget i arbejdspakke 1 – ”Økologiens grundprincipper” 
• Ca. 120 butiksansatte har deltaget i arbejdspakke 2 ”Heldagsarrangement – fra jord til bord” 
• 8 ansatte fra kædekontorerne har deltage i arbejdspakke 3 – ”inspiration til ansatte på kontorerne” 
• 25 ansatte fra kædekontoret og butiksansatte har deltaget i workshoppen om markedsdata, forbru-

gerdata, trends og best practise 
• I alt 30 ansatte har deltage i arbejdspakke 4 om viden, indsigt og håndtering af lokale varer 
• Arbejdspakkerne forventes formidlet videre til de ansatte på kædekontorerne og butikkerne, så det 

anslåes, at den viden og inspiration som arbejdspakkerne vedrører forventes bragt videre til ca. 250 
personer fordelt i butikker og på kædekontorerne. 

 
Note 4. Generation Ø 
Tilskudsmodtager: Økologisk Landsforening 
Hovedformål: Afsætningsfremme 
Projektets formål 
Projektets formål var at øge afsætningen af økologiske fødevarer og styrke målgruppens viden om økologi 
ved hjælp af en kampagne målrettet unge forbrugere mellem 20 og 30 år. Økologien har meget at tilbyde de 
unge både i forhold til udvikling af identitet, mad og måltidsvaner. Men der er også barrierer for de unges 
økologiske forbrug, blandt andet prisen og manglende viden og madlavningsevner. Projektets afsæt var 
derfor de unges hverdag med fokus på at fremme viden og positive holdninger til økologi hos fremtidens 
forbrugere med udgangspunkt i de unges situation, behov og udfordringer. 
 
Projektets aktiviteter 
Generation Ø blev bygget op om fire hovedaktiviteter: 
1. Udvikling af budskaber, der skulle styrke de unges viden om økologi. 
2. Kampagneindsats på sociale medier, der havde fokus på at skabe dialog om økologi og det at leve  

økologisk. 
3. Formidling af budskaber og viden fra kampagnen i relevante medier. 
4. En økologisk stafet, hvor de unge gav viden og gode råd om økologi videre til hinanden. Økostafetten 

blev tilrettelagt med afsæt i nyeste viden om, hvordan man bedst understøtter reelle adfærdsændringer i 
form af økologiske indkøbsvaner hos de unge.  

 
Aktiviteterne blev delt op i to spor; viden og involvering. 
 
I vidensporet kom et ekspertteam via videoklip med viden, tips og ideer til, hvordan de unge kunne få mest 
mulig økologisk mad ud af madbudgettet. Teamet bestod af madbloggere, nudging-eksperter, en økologisk 
landmand, samt ildsjæle fra et Fødevarefællesskab. Videoklippene havde to formål:  

• At formidle viden om økologi og de fordele økologien har ift. miljø, dyrevelfærd og natur. 
• At give konkrete tips til, hvordan man får mest mulig økologi for pengene, gode råd til tilberedning 

mv. 
 
I involveringssporet rekrutteredes 10 frivillige i målgruppen til en landsdækkende økostafet. De frivillige blev 
udvalgt med udgangspunkt i deres motivation for at lære mere om økologi, og med vægt på at få en geogra-
fisk spredning i hele landet. Hver frivillig skulle i løbet af en uge tilegne sig viden om økologi og opbygge 
erfaring med økologisk madlavning. I ugens løb gav hver deltager indblik i deres succeser og udfordringer 
via projektets digitale platforme og sociale medier. Hver uge blev afsluttet med at give økostafetten videre i 
form af en video, hvor hver deltager fortalte om deres vigtigste erfaringer og gav konkrete tips videre til næ-
ste deltager.  
 
Projektets opnåede leverancer  
Der blev lovet 10 videoer med eksperttips om økologi. I alt blev produceret 14 videoer med viden om økologi 
og tips til håndtering af økologiske råvarer. 
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I alt skulle der produceres minimum 10 videoer med unges erfaringer med økologi og økologisk mad. 
Der er produceret 19 videoer med de unge deltagere i projektet.  
 
I projektet blev der lovet minimum 30 posts/opdateringer om projektet på sociale medier. Dette mål er langt 
overskredet med over dobbelt så mange posts.  
 
I oktober måned blev GoCards trykt og distribueret til målgruppen via caféer, biografer og butikker over hele 
landet.  
 
Det var et mål at minimum 250.000 unge skulle eksponeres for projektets videns- og erfaringsmateriale. 
Projektet har opnået en samlet rækkevidde på sociale medier på 465.485 personer.  
 
I projektet var der et mål om 15 omtaler i øvrige medier fx studieblade, netmedier og blogs. 
På trods af en grundig indsats med kontakt til universitetsmedier, medier som MetroXpress, samt en lang 
række lokale medier i de områder, som de unge frivillige kom fra, har projektet kun resulteret i tre presseom-
taler, blandt andet i Århus Stiftstidende og Ugeavisen Odense. 
En læring af denne del af projektet er, at aktiviteter, der foregår på de sociale medier, ikke nødvendigvis skal 
kobles med en presseindsats. Projektet kom meget langt ud via online-aktiviteter, men det var svært at få 
omtale af disse via trykte medier.  
 
Note 5. Økodag 2016 
Tilskudsmodtager: Økologisk Landsforening 
Hovedformål: Afsætningsfremme 
Projektets formål 
Hovedformålet med projektet var at fastholde og øge forbrugernes viden og loyalitet overfor økologisk mælk 
og mejeriprodukter for dermed at øge salget i 2016. Dette blev gjort ved, at danskerne blev inviteret ud på de 
økologiske gårde med mælkeproduktion for at se, de økologiske køer bliver lukket ud på græs for første 
gang efter en lang vinter i stalden. 
 
Projektets aktiviteter 
75 økologiske værtsgårde havde valgt at invitere danskerne indenfor på gårdene til Økodag. 237.000 dan-
skere tog imod det tilbud og besøgte en gård til Økodag. I samarbejde med værter og mejerier blev det be-
sluttet at gennemføre nedenstående aktiviteter i projektet: 
• Der er udviklet indsalgsmateriale til detailkæderne med forslag til, hvordan kæderne kunne synliggøre 

Økodag i deres tilbudsaviser. Dette resulterede i, at Økodag blev omtalt i minimum 10 tilbudsaviser. 
• Udvikling af mælkekartonannonce til både Arla, Thise og Naturmælk. Annoncen har været synlig på 

kartonerne i perioden op til Økodag. 
• Der blev indgået en aftalte med Friland om, at de havde en reklame for Økodag i ugerne op til eventen 

på deres kødpakker i detailkæderne.  
• Annoncering i lokale medier med synliggørelse af Økodag på de enkelte gårde i nærområdet. 
• Historien ”Kan øko-køer virkelig danse?” blev udviklet i pixibog format og i alt 38.700 pixibøger blev delt 

ud på gårdene til Økodag. Bogen var populær og med til at oplyse om økologi og forlænge oplevelsen i 
familierne, længe efter de havde været til Økodag. 

• Der er udviklet et oplysnings- og inspirationshæfte med lækre mejeriopskrifter, der fik navnet Økologiske 
fristelser. Hæftet blev præsenteret i en borddisplay, der betød at hæftet blev flot præsenteret på gårde-
ne. Der blev i alt udleveret 28.000 hæfter til gæsterne til Økodag. Derudover valgte Dansk Supermarked 
at tage hæftet ind i alle Føtex butikkerne. Dette betød, at yderligere 17.800 hæfter blev distribueret via 
Føtex. 

• Der er foretaget et omfattende udviklingsarbejde i forhold til at få defineret sikkerheden på gårdene for 
gæsterne. Dette blev udviklet i samarbejde med sikkerhedsafdelingen hos Muskelsvindfonden, som har 
en omfattende viden om dette, idet de bl.a. er ansvarlige for sikkerheden på landets dyrskuer og derved 
kender til myndighedernes holdninger til dette. Konkret resulterede det i et sikkerhedsskriv til værterne 
indeholdende værktøjer og guide til, hvordan de kan nedsætte risikoen for uheld på gårdene.  

• Der er videreudviklet på formidlingen af hygiejneregler til gæsterne. Det konkrete output var et stort A 
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træskilt i formatet 60 x 100 cm, hvor hygiejneregler for færdsel på gården og omgang med dyrene blev 
beskrevet, dvs. det regelsæt, som er besluttet i samarbejde med Seges og Fødevarestyrelsen. 

• Alle gårde fik tilsendt et antal spritbeholdere afhængig af forventet antal gæster. 
• Der blev udviklet film til brug på de sociale medier – både før og efter Økodag. 
• Tekniske og visuelle opdateringer af www.økodag.dk blev foretaget. Derudover blev der påbegyndt en 

udvikling af en ny hjemmeside. 
• I forhold til at tage godt imod helt nye værter blev der arrangeret besøg ved dem. 
• Gårdene fik tilsendt træskilte med økologiske budskaber til ophæng. Derudover en kridttavle som vær-

terne selv kunne skrive på samt nogle vejrbestandige røde Ø skilte. 
• I serien af store plakater i formatet 70x100 cm er der udviklet en ny plakat i en lækker og høj kvalitet, der 

formidler budskaber omhandlende Øko-køer og mælk med titlen ”koens menu”  
• Til alle nye værter er der lavet en særlig velkomstpakke med materialer, som de øvrige deltagende går-

de tidligere har modtaget fx et stort velkommen træskilt, et Ø flag til flagstangen, store formidlingsplaka-
ter, logo og datobannere og diverse andre skilte.  

• Alle værter fik tilsendt en værtsmappe samt et idekatalog som inspiration til forberedelserne. 
• Der blev udleveret I love Øko tatoveringer og klistermærker til alle gårde. 
• Gårdene modtog diverse skilte fx rygning forbudt, vær opmærksom på at køer er store dyr, strøm i heg-

net, datobannere mv.  
• Temaet for åbningseventen var omlægning til økologi og der blev gennemført en åbningsevent, hvor 2 

omlæggere var inviteret til at ”klippe snoren” som markering af, at nu var Økodag åbnet og øko-køerne 
klar til at blive lukket ud under åben himmel. Omlæggerne fik et par gummistøvler med et fodaftryk af Ø 
mærket. Det var bl.a. med til at skabe en dialog om, det antal af landmænd der ønsker at lægge om til 
økologi. 

• Der er lavet et omfattende pressearbejde, som resulterede i 162 omtaler herunder 2 nationale TV ind-
slag samt indslag på alle regionale tv-stationer. 

• Omfattende indsatser på de sociale medier – primært på Facebook. I alt blev der lavet 31 opslag på 
Facebook, hvilket nåede ud til 859.819 danskere, hvilket er et flot resultat. Desuden blev der lavet en 
livestreaming fra åbningsgården via Facebook. Denne fungerede med svingende kvalitet, og fremadret-
tet skal vi have et bedre set-up for dette. Derudover blev der lavet en indsats på mediet Instagram. 

• 7 udvalgte gårde fik tildelt ekstra hjælp til formidling af de økologiske budskaber. 
 
Projektets opnåede leverancer  
Kampagnen var med til at skabe øget synlighed af øko-mælk i det offentlige rum, og var derved med til at 
gøre mælk mere interessant. De konkrete salgstal for økologisk mælk offentliggøres først via Danmarks 
Statistik i maj 2017. Både værter og 450 tilfældige gæster har udfyldt et evalueringsskema, som er grundla-
get for nedenstående resultater og målsætninger. 

• Der var 80 værtsgårde med til Økodag (heraf 8 helt nye værter). Målet var 75 gårde. 
• Der var 237.000 gæster. Målet var 250.000 og derfor ikke opnået. Set i forhold til at Økodag blev af-

holdt på en både kold, blæsende og i store dele af landet regnvejrsfuld dag vurderes det, at antallet 
af opnåede gæster er tilfredsstillende.  

• Økodag fik i alt 163 omtaler herunder 2 nationale indslag på TV2 Nyhederne og i TV Avisen. Derud-
over dækkede alle regionale tv-stationer Økodag. Målet var 150 omtaler med 2 nationale indslag og 
derved er målet opfyldt. Alene den 16.-18. april (dagen før, på selve dagen og dagen efter Økodag) 
opnåede Økodag 43 omtaler. Det alene resulterede i et læser/lytter/seertal på knap 2,9 millioner og 
en annonceværdi på ca. 1,2 millioner. 

• 99% af de adspurgte gæster har vurderet, at helhedsindtrykket af Økodag har være rigtig god eller 
god. Målet var 90%. 

• 86% af de adspurgte gæster har tilkendegivet, at Økodag har ændret deres syn på økologiens posi-
tive betydning for naturen. For dyrevelfærd er tallet 87%. Målet var for begge områder 80%. 

• 79% af værterne har svaret, at de gerne vil afholde Økodag i 2017. Målet var 90% og dermed ikke 
opfyldt. 21% svarer dog, at de endnu ikke har taget stilling til det. 

 
 

http://www.økodag.dk/
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Note 6. Studerende som fødevareambassadører– Økologiske Food Fighters 
Tilskudsmodtager: Landbrug og Fødevarer 
Hovedformål: Afsætningsfremme 
Projektets formål 
Projektets formål var at bidrage til øget økologisk afsætning ved at øge kendskabet til økologiske fødevarer 
og råvareproduktion blandt de kommende madprofessionelle. Projektets primære målgruppe var unge stude-
rende på erhvervsskoler, landbrugsskoler og på professionshøjskoler. 
  
Projektets aktiviteter 
Den primære projektaktivitet var en femdags læringstur rundt i det økologiske Danmark. Undervejs på turen 
rundt i Danmark besøgte de Økologiske Food Fightere først og fremmest en bred vifte af økologiske produ-
center og virksomheder, hvilket gav de unge en førstehåndsindsigt i økologiens fra jord til bord. Ligeledes fik 
Food Fighters mulighed for at møde nogle af de økologiske entusiaster og bannerførere, som kunne give 
dem indblik i økologiens mangfoldighed og volumen, udfordringer og muligheder. Holdet blev også inspireret 
i mødet med et professionelt køkken samt en dagligvarebutik.  
 
Turen indeholdte en del opgaver, der skulle løses ved at bringe de løbende indtryk og oplevelser i spil, og 
som tvang Fighterne til at forholde sig til økologien både refleksivt og i praksis. Fighterne blev kastet ud i 
Madkampen, hvor hovedtemaet var iscenesættelse af det gode måltid. Her skulle de både tænke på de fysi-
ske rammer, på servering, på maden og de gode råvarer, på oplevelsen, samtidig med, at der blev opstillet 
nogle benspænd, som de skulle indrette sig efter.  Herudover fik Fighterne undervejs på turen opgaver, som 
skulle munde ud i et større idékatalog.  
 
Efter endt tur, blev de individuelle opgaver leveret til et samlet idekatalog, baseret på erfaringer fra tiltag og 
ideer fra turen til inspiration og efterprøvning i branchen. Idekataloget var tænkt som en inspirationskilde til 
de økologiske producenter og fødevarevirksomheder direkte fra nogle af branchens indflydelsesrige, kom-
mende madprofessionelle. Derudover skulle idékataloget fungere som inspiration og oplysning om økologisk 
råvare- og måltidsproduktion til andre unge fra fødevareuddannelserne. Idékataloget blev lavet i online form 
af korte videoer, og det ligger primært på Food Fighters Facebookside, men også på Youtube. 
 
Eftersom Food Fighterne er økologiambassadører et år frem, forpligter de sig både til at ”markedsføre” øko-

logien overfor jeres medstuderende og på deres praktikplads, men de skal også være med til at udbrede 
konceptet omkring økologiske Food Fighters, og hjælpe til i rekrutteringsprocessen til næste års Food Figh-
tere. De har alle lavet minimum et oplæg på deres respektive uddannelse, og tre af dem har deltaget i pane-
let til Øko-battle.  
 
Projektets opnåede leverancer  
• Samtlige uddannelsesinstitutioner med relevante fødevareuddannelser – 23 i alt – er blevet involveret i 

rekrutteringen til Økologiske Food Fighters ved egne medier og distribution af rekrutteringsmateriale  
• Otte unge gennemfører Food Fighter-ugen inklusive diverse opgaver  
• Der blev skabt kontakt mellem de otte Food Fighters og 14 producenter, virksomheder eller restauranter, 

hvor der arbejdes proaktivt med økologien.  
• I 2016 har hver Food Fighter holdt et oplæg på deres uddannelse eller deltaget i et arrangement, hvor de 

aktivt er trådt i rollen som ambassadør for økologien. 
• Der er blevet produceret et idékatalog bestående af online film, der formidler koncept og indhold af Food 

Fighter-turen 2016.  
 
Note 7. Økologisk kød i detailhandlen – fra værdioplevelse til mersalg 
Tilskudsmodtager: Landbrug og Fødevarer 
Hovedformål: Afsætningsfremme 
Økologisk kød i detailhandelen – fra værdioplevelse til mersalg 
Udbud og efterspørgsel på økologisk kød er i stigning, der er således et stort potentiale i markedet. Projektet 
skulle derfor sættes fokus på behovet hos personalet i detailhandelen for at få viden om økologisk kødpro-
duktion og værdierne omkring økologi, men også på at de får konkret viden og redskaber til, hvordan de i 
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deres butik kan arbejde med økologisk kød uden at gå på kompromis med lovgivningen, certificeringsregler 
mv. Målet var således at inspirere og klæde personalet i detailledet på, så de får lyst til at prioritere det øko-
logiske kød, føler sig trygge ved at gøre det og dermed, at de kan være med til at biddrage til en øget afsæt-
ningen af økologisk kød. Der blev arbejdet med at arrangere to work-seminarer for slagtermestre og øvrigt 
personale med relation til kød og kødprodukter i detailhandelen. Program blev udarbejdet, foredragsholdere 
og øvrige medvirkende var på plads. Der foregik en intensiv dialog med detailhandelen, men til trods for alle 
anstrengelserne lykkedes det ikke at skaffe deltagere nok til at seminarerne. På grundlag af den interesse, 
der blev tilkendegivet fra kontaktpersonerne i detailhandelen, blev det vurderet, at det ville være muligt at 
samle deltagere i foråret 2017, hvorfor der blev ansøgt om projektforlængelse. Denne blev givet og arbejdet 
med projektet fortsatte. 
 

Note 8. Øko-battles – vi skal slå et slag for økologien på erhvervsuddannelserne 
Tilskudsmodtager: Landbrug og Fødevarer 
Hovedformål: Afsætningsfremme 
Projektets formål 
Formålet var at skabe formidlingsevents om økologi i øjehøjde med de unge, i en åben og involverende de-
bat, for at skabe kendskab og læring om økologi fra jord til bord. Målgruppen var kommende madprofessio-
nelle, og som nu og i fremtiden skal arbejde med økologiske fødevarer. Ligeledes var formålet at øge be-
vidstheden om økologi, og hvordan man kan opnå gode resultater i køkkenerne, hvor økologiske spisemær-
ker i stigende grad vinder frem. 
 
Projektets aktiviteter 
Den primære projektaktivitet var afholdelse af fire Øko-battles, hvor formidling om økologien var i fokus gen-
nem deltagerinvolvering, paneldebat og quiz-indslag. De klasser, som skulle deltage i Øko-battle fik på for-
hånd tilsendt et klassesæt, bestående af 9 spørgsmålkort, som de skulle gennemgå på klassen. Dette var for 
at forberede de unge på debatten, hvor de havde mulighed for at stille spørgsmål til panelet. Panel af specia-
lister i økologi kom på besøg, og udfordringer, fordele og muligheder med økologi bliver sat på dagsordenen, 
og hvor det faglige panel sikrede, at fakta var korrekt og myter bliver aflivet.  
 
Projektets opnåede leverancer  
• Der blev afholdt Øko-battles fire gange på i alt fire forskellige uddannelsesinstitutioner. 
• Der blev udviklet et uddannelsesmateriale om økologi til de studerende på erhvervs- og landbrugssko-

lerne samt professionsuddannelserne (klassesæt).  
• Der deltog elever og studerende fra 7 forskellige uddannelsesinstitutioner.  
• Der deltog mellem 80-100 elever/studerende pr. Øko-battle.  
• Ca. 85 % af deltagerne havde oplevelsen af, at have fået ny viden om økologi til Øko-battles.  
• Ca. 60 % skal have opnået større motivation for at arbejde med økologiske råvarer i deres fremtidige 

professionelle arbejde.  
 
Note 9. Økologi med smag, sundhed og glæde - Læremiddel til madkundskab i grundskolen 
Tilskudsmodtager: Landbrug og Fødevarer 
Hovedformål: Uddannelse 
Projektets formål 
Projektets formål er at tilbyde grundskolen et praksisnært og fleksibelt læremiddel til faget madkundskab, 
der giver skoleelever mulighed for at tilegne sig viden om økologi og indsigt i den økologiske fødevarepro-
duktion i relation til fagets kompetence- og læringsmål. Materialet sætter økologien i spil i forhold til at give 
eleverne forudsætninger for at træffe begrundede madvalg i forhold til kvalitet, smag, sanselighed, sundhed 
og bæredygtighed, som kompetencemålene for faget madkundskab siger, at eleverne have viden om. 
 
Projektets aktiviteter 
Arbejdspakke 1: - korte undervisningsfilm om økologisk produktion  
Der er lavet rå-optagelser til fem små film om:  
• Økologiske korn, frugt og grønt: hvad kendetegner økologiske dyrkning af korn, frugt og grønt 
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• Økologisk æg og fjerkræ: hvordan lever økologiske høner og kyllinger   
• Økologisk svinekød: Hvordan lever økologiske grise 
• Økologisk mælk: Hvad kendertegner den økologiske mælkeproduktion 
• Økologisk oksekød: Hvad kendetegner den økologiske oksekødsproduktion   
Der er skrevet manus til de fem film, men redigering af programmerne udestår til 2017, da der i december 
2016 opstod sygdom hos det firma, der skulle stå for redigeringen. Der blev ansøgt om projektforlængelse. 
Denne blev givet og arbejdet med projektet fortsatte. 
 
Arbejdspakke 2 – Temaark til download med information og opgaver 
Med afsæt i læringsmålene for madkendskab er der lavet fakta-ark om  
• Økologi og sundhed 
• Økologi, smag og kvalitet 
• Økologi, miljø og bæredygtighed 
• Økologi, tilsætningsstoffer og mærker 
Til hvert ark er udarbejdet elevopgaver.   
 
Arbejdspakke 3  Opskrifter med økologiske råvarer 
Der er udarbejdet et 64 sider A5 opskriftshæfte med økologiske råvarer i sæson med indbydende fotografier 
og illustrationer i ”børnehøjde”.  Opskrifterne er udviklet af Københavns Madhus. Hæftet er krydret med 
økologiske kernebudskaber og informationer om de anvendte råvarer.  
 
Projektets opnåede leverancer  
• Råoptagelser og manus til 5 undervisningsfilm om produktion af økologi i de forskellige fødevaregrup-

per.  
• Spørgsmål/øvelser som læreren kan tage afsæt i til en snak med eleverne om filmenes budskaber.  
• 4 temaark med tilhørende elevopgaver der er relevante i målopfyldelsen af færdigheds- og vidensmåle-

ne om sundhedsbevidsthed, råvarekendskab, bæredygtighed og miljø, madvaredeklarationer og føde-
varemærkning samt kvalitetsforståelse og madforbrug. 

• Opskriftshæftet ”Økologi på gaflen” med økologiske opskrifter i sæson – 64 sider med 24 opskrifter, 
sæsonopslag, der midler økologiske kernebudskaber. 

• Lærervejledning – herunder forslag til undervisningsforløb og beskrivelse af hvilke læringsmål, materia-
lets forskellige delelementer retter sig mod.  

Materialet lanceres og markedsføres samlet i foråret 2017, når filmene er færdige. Det vil være at finde på  
www.skole.lf.dk  og på www.lf.dk/viden-om/oekologi .Materialet vil også blive gjort tilgængeligt på 
www.materialeplatform.dk og det elektroniske mødested for undervisningsverdenen www.emu.dk samt på 
madskundskabforum.dk, der er L&Fs portal til madkundskabslærer.  
 
Note 10. Fremme af afsætning af bæredygtige, økologiske produkter 
Tilskudsmodtager: SEGES 
Hovedformål: Afsætningsfremme 
Projektets formål 
Formålet med dette afsætningsprojekt var at undersøge og afprøve markedet for bæredygtige økologiske 
produkter. Projektet skulle opbygge og systematisere viden om, hvordan bæredygtighed kan bruges og 
kommunikeres som markedsføringsparameter i en dansk, økologisk kontekst – og kommunikere denne vi-
den til landmænd, fødevarevirksomheder og detailhandlen. 
 
Projektets aktiviteter 
Arbejdspakke 1: Indhentning af eksisterende viden  
Denne arbejdspakke har fungeret som afsæt for de efterfølgende arbejdspakker.  Der er indhentet nationale 
og internationale erfaringer fra anvendelse af bæredygtighed i markeds- og produktkommunikationen. Den 
indhentede eksisterende viden er blevet systematiseret og gjort anvendelses- og formidlingsparat til et vi-
dens- og idékatalog til økologiske fødevarevirksomheder, der beskriver nationale og internationale erfaringer 
med bæredygtighed som markedsføringsparameter. 
 

http://www.skole.lf.dk/
http://www.emu.dk/
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Arbejdspakke 2: Testprodukter og testplan 
I arbejdspakke 2 er der udviklet testprodukter (mel, kød/gris og mælk) og testplaner. Testprodukterne har 
taget afsæt i eksisterende og nye produkter fra de virksomhedscases, som projektet har arbejdet med. Pro-
jektet har etableret en kommunikation omkring produkterne. 
 
Arbejdspakken havde tre faser: 
Fase 1: For at skabe viden om målgruppens opfattelse af bæredygtighed og økologi er der blevet gennem-
ført et fokusgruppeinterview. Spørgsmålet var: Hvilke karakteristika og hvilke værdiparametre i bæredygtig-
hed har forbrugerne interesse i - set i et økologisk perspektiv?  
 
Fase 2: For hvert produktområde (mel, kød/gris og mælk) er der udarbejdet testprodukter med konkrete hi-
storiefortællinger, grafisk arbejde og etiketter/emballager til produkterne. 
 
Fase 3: For hver produkt/butik er der udarbejdet en testplan, som har sikret input fra relevante forbruger-
segmenter på produkterne.  
 

Arbejdspakke 3: Afprøvning af markedet for bæredygtige, økologiske produkter 
I arbejdspakke 3 er de udviklede testprodukter afprøvet overfor forbrugere i forskellige kontekster. Aktivite-
terne er gennemført med henblik på at skabe kvalitative data og tilbagespil fra forbrugerne på bæredygtig-
hed som markedsføringsparameter. Der er gennemført afprøvninger med testprodukterne i :  
1) i en udvalgt Irma-butik og en udvalgt Føtex Food 
2) i forbindelse med virksomhedernes direkte salg til forbrugere (dialog med forbrugere) 
3) i forbindelse med dybdeinterviews med 11 udvalgte forbrugere i segmentet ”ideallister”, som tilkendegiver, 

at de ”altid” eller ”ofte” køber økologi. 
 
De kvalitative informationer er blevet bearbejdet og systematiseret til anvendelse i en markedsanalyse, mar-
kedskatalog og afsluttende inspirationsseminar. 
 

Arbejdspakke 4: Formidling og vidensdeling 
Projektets resultater er formidlet løbende i projektet og ved projektets afslutning. Målgrupperne for projektets 
formidlingsaktiviteter er økologiske landmænd, fødevarevirksomheder og detailkæderne. 
 
Projektets resultater er formidlet ved: 
•  2 inspirationsseminarer 
• Et åbent netværksmøde 
• ØkoBrunch 
• Workshop for bæredygtighedskonsulenter og strategirådgivere. 
 
Projektets aktiviteter og resultater er desuden formidlet løbende i relevante medier, herunder økologiske 
fagblade, på SEGES ØkologiInnovations facebookside, goderåvarer.dk, foodculture m.v. 
 
Projektets opnåede leverancer  
Der er udviklet viden om, hvordan bæredygtighed med afsæt i RISE-analyser i økologien kan kommunikeres 
til forbrugere. I forbindelse med arbejdspakke 2 er der udviklet en basis-kommunikation samt produktkom-
munikation, som kan inspirere økologiske virksomheder til, hvordan de kan kommunikere bæredygtighed. 
Der er desuden skabt et vidensfundament til inspiration for videre arbejde igennem de gennemførte forbru-
gerundersøgelser. 
 
Note 11. Sofari 2016 – mere økologisk grisekød til danskerne 
Tilskudsmodtager: Producentsammenslutningen Fremme af Økologisk Kvalitets Svinekød (FØKS) 
Hovedformål: Afsætningsfremme 
Projektets formål 
Sofaris formål er at øge den langsigtede efterspørgsel efter økologisk svinekød ved at give forbrugerne et 
oplevelsesbaseret indblik i den økologiske svineproduktions kvaliteter (dyrevelfærd, opdrætsforhold, for-
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dring mv.) og økologiens øvrige værdier, sådan at forbrugerne har kendskab til forskellen mellem konventi-
onelt og økologisk produceret svinekød og den tilhørende prisforskel.  
 
Projektets aktiviteter 
 
Arbejdspakke 1: Markedsføring og kommunikation forud for dagen  
Med bistand fra Økologisk Landsforening og Landbrug & Fødevarer blev en professionel markedsførings- 
og presseindsatsindsats iværksat for at sikre Sofaris synlighed og gennemslagskraft i forhold til målgrup-
pen. Nedenstående aktiviteter blev gennemført: 
• Det økologiske svinekøds spisekvaliteter: Der er produceret tre små film med køkkenchef Mads Haase, 

Cheval Blanc, som fortæller om sine oplevelser/vurderinger af det økologiske svinekøds spisekvaliteter 
og hvorfor de forhold grisene lever under har værdi for grisen, kødet, naturen mv.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

• Små film fra Sofari-værternes bedrifter til brug på forskellige medieplatforme: Der blev produceret en 
lille film fra hver Sofari-vært, der præsenterer værten, hans/hendes produktion og hvad man kan opleve 
på Sofari. 

• Facebook kampagne: Film med kok og værter blev anvendt til Sofaris Facebook-kampagne sammen 
med oplæg om Sofari, de økologiske grises liv og opskrifter med økologisk svinekød. Opslag blev boo-
stet i forhold til Sofaris målgruppe og værternes geografi.  Organisationer med interesse for Sofari bi-
drog med at dele og like opslag.  

• www.sofari.dk: Hjemmesiden opdateret og redigeret med nye tekster, billeder og værtspræsentationer, 
opskrifter, gps-kort mv. Anvendt som basis informationskilde vedr. Sofari, der henvises til fra alle de øv-
rige medier.  

• Freecards (postkort) på mere end 300 cafeer mv. over hele landet, der gør opmærksom på eventen. 
• Avatorials (betalte artikler) i magasinerne Femina, Spis Bedre og Mad og Bolig. Artiklerne fortæller om 

Sofari, det at producere økologiske grise, om at lave mad med økologiske svinekød incl. opskrifter.  
• Annoncering i lokale og regionale aviser omkring værterne samt på avisernes netmedier. 
• Radiospots på Fyn og Jylland i ugen op til Sofari. 
• Halmballebannere lokalt omkring værterne til at gøre opmærksom på Sofari. 
• Værtsfoldere og plakater til lokal distribution og uddeling. 
• Presseindsats: PM for alle værter og opfølgende pressearbejde, videopressemeddelelse op til eventen. 
•  2 fotografer deltog i Sofari med henblik på fotos til pressearbejde 
  
Arbejdspakke 2 – Aktiviteter og materialer til SOFARI dagen 
Nedenstående materialer/aktiviteter blev produceret til Sofari: 
• Kasketter og T-shirts til værterne og deres medhjælpere 
• Out-door Roll-ups med informationer om Øko-grisens liv 
• Genoptryk af pixiebogen Sonja på Sofari som give-away til børnene 
• Vendespil med motiver fra det økologiske griseliv – som give-away til børnene 
• Grise-handskedukker, så børnene kunne lege i grisehytter og få en fornemmelse af grisens adfærd  
• Genoptryk af diverse materialer til nye værter mv.  
• Toiletvogne til de gårde, som havde behov herfor. 
• Quiz – hvor deltagerne tester deres viden om økologisk svineproduktion  
• Fotokonkurrence – om at tage det bedste Sofari-billede  
 
Arbejdspakke 3: Projektledelse og møder 
Der er som planlagt blevet holdt nedenstående møder: 
• Opstartsmøde i styregruppe 16. januar 2016 med henblik på planlægning af projektets aktiviteter 
• Informationsmøde for årets Sofariværter 3. maj 2016  
• Evalueringsmøde for styregruppe og Sofari-værter den 21. juni 2016 
 
Projektets opnåede leverancer  
• 10 økologiske svineproducenter geografisk spredt over Danmark åbnede deres gårde den sidste søn-

dag den 29. maj 2016  
• 15.000 danskere besøgte Sofari søndag den 29. maj 2016  



Noter til supplerende oplysninger – Regnskab 2016 – National Afsætning 
 

 
106 

 

 
Note 12. Det er dyrere at spise økologi – fup eller fakta? 
Tilskudsmodtager: Københavns Universitet 
Hovedformål: Afsætningsfremme 
Projektets formål  
Projektets formål er at undersøge, i hvilket omfang et øget forbrug af økologiske fødevarer vil føre til højere 
madudgifter for en privat husholdning. Projektet giver detaljeret viden om sammenhængen mellem økolo-
gisk forbrug og madudgifter, samt om hvordan udgifter, varesammensætning og prisfølsomheden varierer 
mellem forskellige forbrugergrupper.  
 
Projektets aktiviteter  
Analysen er opdelt i arbejdspakker (AP). I AP1 estimeres sammenhænge mellem økologiforbrug, udgifter til 
madvarer og kostsammensætning. I AP2 tilpasses statistiske metoder til detaljerede analyser af hvor pris-
føl-somt det økologiske forbrug er. En bredere fortolkning og formidling af resultater foregår i AP3.  
 
AP1 Økologisk budgetandel, sammensætning af forbrug og totale fødevareudgifter  
Første aktivitet i WP1 var at skaffe adgang til GfK ConsumerScan database til de forestående analyser og 
efterfølgende rense data. Der var en del indledende arbejde forbundet med at rense datasættet for fejl som 
eksempelvis køb opgjort i kg i stedet for i stk. Datamaterialet dækker perioden 2006-2014 (det var kun for-
ventet adgang til 2013 i projektansøgningen). Husstandene blev på baggrund af deres økologiske forbrug 
grupperet i hensigtsmæssige segmenter. Derefter blev der gennemført både rent beskrivende analyser og 
regressionsanalyser af sammenhænge mellem 1) økologisk forbrug og sociodemografiske variable (ind-
komst, socialgruppe, husstandsstørrelser, antal børn (store/små), geografi (by, land, København)) samt 
mel-lem 2) fødevareudgifter og økologisk forbrug og sociodemografiske variable (her anvendte vi en instru-
ment-variabel analyse).  
 
AP2 Økologisk forbrugs prisfølsomhed  
I denne arbejdspakke blev priser i stk. og kg. bearbejdet systematisk, så det var muligt at beregne merpriser 
i både procent og kroner for en række almindelige varer – og i forskellige butikstyper - til brug for forståelse 
af fødevareudgifter for de forskellige segmenter af økologiske forbrugere. Herudover blev en gruppe økolo-
giske og konventionelle grøntsager defineret ud fra en forventning om at de udgør en gruppe af mulige sub-
stitutter (hvis prisen på en af varerne stiger, substitueres i større eller mindre grad over til en af de andre 
varer). Der opstilledes en Tobit model til estimation af sammenhængen mellem økologisk/konventionel bud-
getandel på den ene side og priser på de økologiske og konventionelle grøntsager på den anden side sam-
men med andre forklarende faktorer (generel prisudvikling indenfor varegruppen, tid, indkomst, husstands-
størrelser, antal børn (store/små), geografi (by, land, København)). Prisfølsomheden for de forskellige for-
brugersegmenter blev herefter beregnet for hhv. økologiske og konventionelle grøntsager.  
 
For varegruppen af grøntsager blev der gennemført en meget tilfredsstillende analyse. Derimod viste der 
sig at være en del udfordringer forbundet med at estimere prisfølsomhed på vareniveau (f.eks. for agurker), 
bl.a. på grund af meget små budgetandele af de enkelte varer.  
 
 
Projektets opnåede leverancer  
Projektet har givet ny viden om hvordan fødevareudgifter afhænger af både økologiforbrug og andre fakto-
rer.  
 
Der var systematiske forskelle på forbrugersegmenterne som butiksvalg, husholdningsstørrelse, bopæls-
kommune og fødevaresammensætning, som havde lige så stor betydning for fødevareudgifter som økologi-
forbrug. Efter at have korrigeret for andre systematiske forskelle mellem forbrugersegmenterne, fandt vi at 
det blev gradvist lidt dyrere jo højere økologisk forbrug. Merudgifter relateret til økologisk forbrug lå i størrel-
sesordenen 10-15 % for super forbrugere og ca. 4-7 % mere for heavy forbrugere i forhold til light forbruge-
re. Medium forbrugerne havde meget små gennemsnitlige merudgifter mellem 0-2 % i forhold til light forbru 
gerne.  
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I forhold til betydningen af butiksvalg viste analyserne, at mens det gennemsnitligt er billigere at købe økolo-
gi i discountbutikker i kroner, så er det ikke relativt billigere. Det betyder, at hvis forbrugerne sammenligner 
priser i butikken, er incitamentet til at købe økologi nogenlunde ens på tværs af butikstyper.  
 
Vi fandt at jo højere økologiforbrug desto mindre prisfølsomme var forbrugersegmenterne - dvs. at de ikke i 
så høj grad lader sig påvirke af priserne når de skal vælge varer. Desuden fandt vi for alle segmenter en 
generelt en højere prisfølsomhed for økologiske produkter end for tilsvarende konventionelle produkter. Det 
betyder, at hvis man vil øge den økologiske efterspørgsel hos de forbrugersegmenter, der ikke har et højt 
økologiforbrug (medium eller light forbrugerne), så kan en prissænkning være et effektivt virkemiddel.  
 
Herudover har projektet givet en værdifuld viden om muligheder og mangler ved det anvendte datasæt. Ek-
sempelvis at det estimerede fødevareudgifter udgør ca. 40 % af det samlede fødevareforbrug opgjort af 
Danmarks Statistik. I betragtning af at mange spørgeskemaanalyser har svarprocenter på 15-20 %, så er 
det et meget tilfredsstillende datasæt at arbejde med.  
 
Note 13. "BiLand - Landet med mælk og honning" Afsætningsfremme af økologisk mælk og honning 
Tilskudsmodtager: Naturmælk A.M.B.A 
Hovedformål: Afsætningsfremme 
Projektets formål 
Projektet har til formål at skabe afsætningsfremmende historiefortælling til forbrugerne om biernes rolle i den 
økologiske produktion, herigennem understøttes markedsmulighederne for kombinationsprodukter af økolo-
gisk mælk og honning fra Naturmælk. Desuden forberedes markedet til mere dansk økologisk honning.   
 
Projektets aktiviteter 
Arbejdspakke 1 Kortlægning af de gode historier fra ”Biland” 
Der fokuseres på at skabe et overblik over og indsamle de gode historier om bier og honning i økologisk 
produktion og på Naturmælks bedrifter. Der blev udført et desktop-studie – som skal skabte overblik over de 
gode historier.  Der blev afholdt en workshop, som sikrede at den gode historie kom ”på bordet”. Der var 

deltagelse fra Naturmælks leverandører, biavlere på leverandørernes bedrifter, selvstændige biavlere fra 
lokalområdet (som senere blev avler hos en af Naturmælks leverandører.  
 
Arbejdspakke 2 Informationskampagne: Forbrugeroplysning om biers gavn i den økologiske produktion.  
Informationskampagne er målrettet forbrugerne. Kampagnen skal oplyse forbrugerne om biernes gavn i den 
økologiske produktion og kobles op på afsætningen af produkter med ”mælk og honning” fra Naturmælk. 
   
I Supermarkeder, kunne kunder lave der egen smør med honning, ”byg din egen ABC med honning” eller 

sød din koldskål med honning.  
 
Der blev afholdt flere events hvor Naturmælk var tilstede med deres Bi-stand, med informationsskilte, bi-
stade, dragter mm, så deltagerne på eventsne kunne opleve hvad det kræver og hvad man får ud af at ar-
bejde med bier.  Den største begivenhed der blev lavet under projektet var Naturmælks Høstfest, som havde 
et overordnet hovedtema, hvor børn og voksne kunne opleve alt omkring bier, se levende bier, male deres 
egen bistade, lave lys af bivoks, se diverse voksramme klar til slyngning, udstyr der bruge til at producerer 
honning, 2 forskellige biavlerforeninger fortalte om bier, der blev fra Danmarks Biavlerforening givet et fore-
drage om biens historie, de kunne prøve bi-dragter mm.  
 
Der er i projektperioden blevet arbejdet med flere forskellige medier for at få historierne fortalt. Der er blevet 
fortalt og vist informationsmateriale på de forskellige demoer i butikker og på events, hvor Naturmælk har 
deltaget, der har være indlæg på Facebook med billeder og tekst, der er blevet sendt pressemeddelelse ud, 
der har været artikler i dagspressen og faglitteratur, der er udfærdiget et katalog med ”gode historier om bier 

i den økologiske produktion”, der er blevet lavet ”vidste du” skilte om bier, der er blevet fortalt bi-historier på 
Naturmælks kartoner, der er blevet etiketter med bi-samarbejdsfortællinger der er sat på ca. 10.000 glas 
honning produceret hos Naturmælks leverandører. 
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Projektets opnåede leverancer  
1. Katalog over ”gode historier om bier i den økologiske produktion. 
2. Forbrugeroplysninger om biers gavn i den økologiske produktion ved min. 10 events 
3. Historier og produkter formidlet gennem demonstrationer i ca. 7 Føtex butikker.  
4. Skilte sat op i blomster-striber hos Naturmælks leverandører, som formidler bi-historier.  
5. Bi-historier på 2-3 af Naturmælks kartoner 
6. Etiketter med bi-samarbejdsfortællinger sat på ca. 10.000 glas honning produceret hos Naturmælks le-

verandører.    
 
Note 14. Økologiske undervisningsmaterialer til lokale økologiske ildsjæle 
Tilskudsmodtager: Landsforeningen Praktisk Økologi 
Hovedformål: Afsætningsfremme 
Projektets formål  
At producere enkle og visuelle undervisningsmaterialer, som kan anvendes i formidlingen af økologi i priva-
te haver, på markeder, i skolehaver, i undervisning og i fælleshaver med det formål at mange flere får et 
dybere kendskab til principperne i den økologiske driftsform.  
 
Projektets aktiviteter  
Projektet er bygget op omkring en række ”skoler”, der hver består af en plakat og 3-sides baggrundsmateri-
ale. Vi har i indeværende projekt lavet kulstof-, kvælstof-, jord- og kompostskolerne, som vi har vurderet ville 
give det bedste fundament for at støtte den bæredygtige og økologiske omstilling.  
 

Arbejdspakke 1 – januar- april 2016  
Redaktion blev sammensat af projektleder og første udkast til skolernes indhold blev udarbejdet og god-
kendt af projektgruppen. Projektets indhold er blevet til ved hjælp af to cand. agro’er, som har været hoved-

åren i projektgruppen. Som frivillige i foreningen og uddannede haveambassadører kender de behovet som 
formid-lere og frivillige ildsjæle for undervisningsmaterialer. Med egen erfaring i lokal økologiundervisning 
kombine-ret med deres faglige kompetencer har de to fagpersoner skrevet baggrundsmaterialerne til sko-
lerne.  
 
For at sikre kvaliteten af materialet har en række personer været involveret i projektet. Udover de to fagper-
soner og vores grafiske team bestod projektgruppen af en projektleder, som er foreningens mediekultivator, 
to bestyrelsesmedlemmer, projektlederen for Mere Liv i Haven og vores 75 haveambassadører samt redak-
tøren på vores medlemsblad. Derudover har vi haft haveambassadørerne til at bidrage løbende med kom-
mentarer. I alt har projektgruppen bestået af 9 personer samt de frivillige haveambassadører.  
 
Arbejdspakke 2 – april – juni 2016  
Da baggrundsmaterialet og den skriftlige del af skolerne var færdige, begyndte processen med at lave det 
visuelle undervisningsmateriale. I denne proces arbejdede en grafisk konsulent med speciale i kredsløb og 
en illustrator tæt sammen med vores to fagpersoner for at lave nogle visuelt flotte og fagligt korrekte plaka-
ter.  
 
Plakaterne blev sendt ud til høring flere gange til projektgruppen og de frivillige for at sikre, at kredsløbene 
var enkle og til at forstå. For at illustrere hvor vigtig en sund og frugtbar jord er, valgte vi at lave en 5. plakat, 
altså en ekstra plakat til jordskolen, som infografik.  
 
Arbejdspakke 3 – juni- juli 2016  
Vi har ønsket at så mange formidlere som muligt havde mulighed for at bestille materialet til brug i deres for-
midling af økologien. Vi har jævnligt i løbet af sommeren fortalt om materialet i vores nyhedsbreve og på 
Ha-venyt.dk, som hver måned har ca. 150.000 besøgende. Derudover har vi sendt pressemeddelelser ud til 
en række medier og fået omtale i OrganicToday og Information. Materialet har også fået meget omtale på 
Face-book af os selv, vores medlemmer og samarbejdspartnere. Vi har desuden sendt mail ud til alle vores 
have-ambassadører, lokale netværk samt samarbejdspartnere og fortalt om undervisningsmaterialet.  
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Arbejdspakke 4 – august – september 2016  
I løbet af august blev der samlet op på de mange forespørgsler på materialet, og trykkeriet sendte materiale 
ud løbende i august og september. I alt har vi sendt 500 sæt (bestående af 5 plakater og 4 baggrundstek-
ster, i alt 2500 plakater) ud til ca. 340 modtagere.  
 
Arbejdspakke 5 – oktober-december 2016  
Projektlederen sendte spørgeskema ud til alle modtagere af materialet for at få indsigt i hvordan materialet 
blev brugt, til hvilken målgruppe og det faglige niveau i plakaterne og baggrundsmaterialet. Det er svært at 
lave undervisningsmateriale om noget så komplekst som naturens kredsløb og sætte det i et større per-
spektiv, som rammer så bred en gruppe som børn, unge og voksne. Vi har heldigvis fået mange  
positive tilbagemeldinger om, at materialet giver formidleren mulighed for selv at tilrettelægge det niveau, 
som undervisningen kræver, idet plakaterne understøtter samtaler og læring på alle niveauer. 
  
Projektets opnåede leverancer  
Vi har udarbejdet:  
• 5 plakater  
• 4 baggrundstekster  
til at forklare kulstof-, kvælstof-, jord- og kompostkredsløbene.  
 
Vi vidste, at der var et behov for undervisningsmateriale, som understøtter de økologiske principper, og som 
kunne bruges af både almindelige danskere og undervisere uden forudgående viden om økologi, men vi er 
blevet overvældet af den store interesse for materialerne.  
 
Undervisningsmaterialet var oprindeligt tiltænkt de frivillige ildsjæle i vores lokalnetværk, samarbejdspartne-
re og haveambassadører, som jævnligt formidler økologi, så det var en overraskelse, at især højskoler, 
folke-skoler og erhvervsuddannelser har vist så stor begejstring for materialet, som de har. Vi er blevet kon-
taktet af skolelærer og undervisere af kommende gartnere, kokke, pædagoger, skolelærer, og vi har fået 
fore-spørgsler fra forældre, som har ønsket materialet til deres børns skoler, samt kolonihaveforeninger, 
som vil have medlemmerne til at få større indsigt i dyrkning af jorden. Også kommuner og stat har rekvireret 
materia-let. Den største modtagergruppe af materialet har været skoler. Undervisningsmaterialet er derfor 
kommet langt længere ud i krogene i Danmark end vi havde håbet og regnet med og formålet om at skabe 
mere liv i økologien og danskernes haver er godt på vej til at lykkes.  
 
Vi modtager stadig henvendelser fra formidlere og skoler, som har set materialet anvendt og også gerne 
selv vil benytte det i deres formidling. Vi har et lille restlager, som vi deler ud af. Også økologer i udlandet 
har spurgt ind til materialet – disse har vi sendt de trykklare filer. Materialet er desuden tilgængeligt for alle 
på vores hjemmeside, hvor det kan læses og downloades af alle og enhver, der har interesse i emnet. Det 
gør det også let for folk at dele materialet på Facebook, over mail osv.  
 
Note 15. Udbredelse og afsætning af økologiske produkter fra mindre landbrug. 
Tilskudsmodtager: Udviklingscenter for Husdyr på Friland 
Hovedformål: Afsætningsfremme 
Projektets formål 
Formålet var at øge forbrugernes indsigt i økologiske produktionsmetoder, som både er bæredygtige for dyr, 
natur og økonomi og giver særlig høj kvalitet af produktet; at styrke den økologiske afsætning i almindelig-
hed og afsætningen af økologiske produkter fra mindre bedrifter i særdeleshed; at bidrage til øget omlæg-
ning til økologisk areal, imødekomme den store efterspørgsel på økologisk kød og at skabe grobund for at få 
endnu flere mindre og alsidige husdyrbedrifter på banen og ind i markedet. 
  
Projektets aktiviteter 
Projektets aktiviteter skulle sørge for national formidling og udbredelse af konceptet Velfærdsdelikatesser 
ved hjælp af en indsats fordelt på fire områder: 1. Forbrugeroplysning i form af PR-aktiviteter om Velfærds-
delikatesser som økonomisk og økologisk bæredygtigt jordbrugssystem, der giver sundt og velsmagende 
kød fra dyr, der har levet og afsluttet livet på en god måde. 2. Markedsføring i form af folder, nyhedsbrev og 
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annoncering rettet mod forbrugerne. 3. Regionale events i form af markedsdage på fire demonstrationsgårde 
i hver af de fire regioner. 4. Deltagelse på fødevaremesserne Copenhagen Cooking og Food Festival i Århus 
2016. Som resultat skulle Velfærdsdelikatesser gennem landsdækkende og regionale medier, nyhedsbrev 
og direkte dialog nå ud til estimeret mindst cirka 700.000 danskere. Desuden skulle erfaringerne fra projektet 
bruges fremadrettet som model for mindre landbrugs fælles markedsføring og afsætning. 
 
Arbejdspakke I: Forbrugeroplysning om Velfærdsdelikatesser – fra bonde til kunde 
Der er blevet udarbejdet generisk artikel, faktark og budskabsdokument samt i alt 12 tematiserede artikler (i 
ansøgningen budgetterede vi kun med fire artikler). De tematiserede tekster er blevet anvendt til pr-indsats i 
forbindelse med projektets andre aktiviteter og har affødt omtale ud over al forventning. Desuden er tekster-
ne brugt i det eksterne nyhedsbrev, hvor de kan læses på velfærdsdelikatesser.dk under ’Nyhedsbreve’: 

http://www.dyrenesbeskyttelse.dk/Velfærdsdelikatesser%20nyhedsbrev 
Derudover har en af Velfærdsdelikatessers gårde fortalt om den sæsonbetingede naturlige økologiske pro-
duktion af grise i en artikelserie Berlingske, som udkom i tillægget ’Juletid’, se under ’Leverancer’ 
 
Arbejdspakke II: Markedsføring rettet mod forbrugerne 
Folder: Der er udarbejdet en otte siders folder, som er trykt i 20.000 eksemplarer og fordelt på markedsdage 
og fødevarefestivaler og ved åben gård arrangementer i løbet af året. Nyhedsbrev: Der er skabt et eksternt 
nyhedsbrev, som er udkommet fem gange i løbet af 2016.   
 
Annoncering: Der er annonceret i landsdækkende og regionale medier i alt fire gange. Annonceringen er 
sket i forbindelse med regional event på Fyn, regional event på Bornholm, regional event på Sjælland og ved 
deltagelse på fødevaremesserne. 
  
Arbejdspakke III: Regionale events i form af markedsdage på en demonstrationsgård i hver af de fire regio-
ner 
Der er gennemført fire regionale events, som er blevet langt større og mere succesfulde end forventet. Åben 
forårsgård Fyn blev gennemført med mange gæster på to gårde og Åben efterårsgård Sjælland blev gen-
nemført på hele seks gårde og i samarbejde med restaurant Snekken i Roskilde, som holdt en særlig Vel-
færdsdelikatesse-aften med middag med kød fra Velfærdsdelikatesser. Den regionale event på Bornholm 
blev holdt i forbindelse med Folkemøde og åbning af Velfærdsdelikatesse slagtehus på Hallegaard, som 
udover en vellykket event på Hallegaard affødte meget omtale. 
 
Arbejdspakke IV: Producenters deltagelse på fødevaremesser 
Velfærdsdelikatesser deltog på fødevaremessen Copenhagen Cooking i august med to indsatser. Der var 
Velfærdsdelikatesse workshop og kok under titlen ’Tid til at være blid ved dit kød’ og reception på den 100 

procent økologiske restaurant BOB Biomio Organic Bistro, som blev certificeret Velfærdsdelikatesse restau-
rant og i den anledning servede særlig menu med Velfærdsdelikatesser under hele fødevarefestivalen.  
 
Velfærdsdelikatesser deltog ugen efter på Aarhus Food Festival med smagsprøver og budskabet ’Nyd kødet’ 

med god samvittighed, fordi Velfærdsdelikatesser ikke tager brødet ud af munden på mennesker og tager 
klimahensyn i hele produktionen. Det var i september, og der blev uddelt 1.900 smagsprøver garneret med 
den gode historie fra mark til mundfuld. Dertil blev der uddelt opskriftshæfter og foldere om Velfærdsdelika-
tesser.  
 
Resultater 
I alt ramte vi danskerne mindst 2,36 millioner gange gennem alle slags medier, herunder websider, DBs 
medier, landsdækkende aviser, lokalaviser, lokalradio, regionale medier og fagmedier og Facebook. Dertil 
var vi i direkte dialog med danskerne på messer, restauranter og gårde, hvor vi havde i alt mindst 3.050 gæ-
ster i tale. Vi fik lavet en ny otte siders folder målrettet de mennesker, som reelt er interesseret i at vide noget 
om vores mærke. Vi har uddelt foldere til både de 3.000 danskere, som vi har mødet på messer og gårde og 
dertil til vores kunder ved årets salgs af Velfærdsdelikatesser.  
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Særlig pulje: Omlægning-, fastholdelses- og bæredygtighedstjek i primærsektoren 
 
Note 1. Omlægningstjek med forankring i den lokale rådgivning 
Tilskudsmodtager: SEGES 
Hovedformål: Rådgivning 
Projektets formål 
Projektets formål var at øge antallet af økologiske landmænd og det omlagte areal, ved: 
- at gennemføre omlægningstjek hos konventionelle landmænd, der har interesse for at omlægge til øko-

logisk produktion 
- at tilbyde grupper af landmænd deltagelse i tema- eller netværksmøder, hvor der sættes fokus på ny 

viden og udvikling indenfor den økologiske landbrugs- og jordbrugsproduktion. 
 
Projektets aktiviteter 
I projektet er der i 2016 gennemført 459 omlægningstjek og afholdt 8 temamøder for både ny omlagte og 
kommende økologiske landmænd.  
 
Et tjek 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 ud-

sendt materiale eller ved et opfølgende besøg i tilfælde af mere komplekse forhold, der skal tages i be-
tragtning for at landmanden efterfølgende kan tage en beslutning. 

 
Projektets aktiviteter har i 2016 bestået i at gennemføre omlægningstjek for i alt 459 konventionelle land-
mænd med interesse i at omlægge til økologisk produktion. Der er igennem dette projekt foretaget omlæg-
ningstjek på i alt 48.900 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 2016 er det om-
lagte areal steget og tendensen lader til at fortsætte ind i 2017 og også i de kommende år vil vi formodentlig 
opleve omlægninger til mere økologisk produktion. 
 
Derudover er der gennemført Tema- og netværksmøder om økologi, både generelle informationsmøder, 
men også netværksmøder for konkrete fagretninger indenfor økologisk landbrugsproduktion. I alt er der gen-
nemført otte temamøder/netværksmøder med 105 deltagere og minimum tre timers kompetenceudviklings-
aktivitet for nye eller kommende økologiske landmænd, nogle aktiviteter varede en hel dag.  
 
Der er foretaget en revidering af ”Drejebog for omlægningstjek”, således at materialet om gennemførelsen af 

et omlægningstjek, er opdateret og aktuel. Der er udarbejdet faktaark, der er anvendt til markedsføring af de 
gratis omlægningstjek. Faktaarkene har været tilgængelige online, anvendt af de lokale økologirådgivere, 
samt været anvendt ved Agromek og andre udstillinger/møder. Der har derudover ikke været behov for an-
noncering. Derfor er så mange midler som muligt anvendt til især omlægningstjek. 
 
Projektledelsen har overordnet koordineret de gennemførte omlægningstjek, således at projektledelsen i 
samarbejde med den lokale konsulent har planlagt og sikret fuldstændig gennemførte omlægningstjek på en 
ensartet måde, der giver landmanden et godt ståsted i forhold til sit fremtidige valg af produktionsform. 
 
Note 2. Bæredygtighedstjek på økologiske bedrifter 
Tilskudsmodtager: SEGES 
Hovedformål: Rådgivning 
Projektets formål 
Det er projektets formål at implementere mere bæredygtighed i økologien. Det gøres ved at analysere og 
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videreudvikle bæredygtigheden og dermed robustheden på hver økologisk bedrift, både til glæde for land-
manden og erhvervet, for den bevidste forbruger og for naturen.  
 
Projektets aktiviteter 
I 2016 er gennemføret 67 bæredygtighedstjek efter en fælles skabelon, der består af følgende elementer: 
• Forberedelse, herunder oprettelse af bedriften i RISE værktøjet, samt indsamling og indtastning af eksi-

sterende data om bedriften fra årsrapporter, markplaner, gødningsregnskaber, fællesskema, effektivi-
tetskontroller og MARK/GIS-kort. Denne forberedelse har sikret, at bæredygtighedstjekket baseres på de 
samme data, som anvendes i andre sammenhænge, samt at landmanden ikke bruger tid på at give op-
lysninger, der allerede er afgivet. 

• Interview på bedriften inkl. SWOT analyse (landskonsulenter med specialer indenfor f.eks. fjerkræ- og 
svineproduktion, deltager enten via videolink eller fysisk på bedriften). 

• Bearbejdning af data. Her inddrages supplerende ekspertise fra det lokale landbocenter, fx indenfor na-
tur, energiforbrug, klima og økonomi. 

• Udarbejdelse af rapport til landmanden inkl. en illustrativ bæredygtighedspolygon, score for 60 bæredyg-
tighedsindikatorer, forklaringer til hver score samt forslag til forbedrende tiltag. 

• Gennemgang af rapport med landmand samt evt. redigering af analyseresultat og rapport. 
• Prioritering af mulige tiltag i en dialog mellem landmand, rådgiver og evt. inddragelse af øvrige rådgivere. 
• Handlingsplan for øget bæredygtighed med milepæle samt tidspunkt og ansvarlig person for hver hand-

ling. 
• Eventuel opbygning af scenarier for, hvad de valgte tiltag kommer til at betyde for bæredygtigheden på 

bedriften. 
 
Evaluering af de gennemførte bæredygtighedstjek 
Der er udarbejdet et spørgeskema, og 20 landmænd blev kontaktet om et interview efter, at de har fået fore-
taget et bæredygtighedstjek. Svarene er samlet og evalueret på en workshop (16-01-2017), hvor alle de 
konsulenter, der har afholdt bæredygtighedstjek deltog. Alle bedrifter, der havde fået en RISE analyse, blev 
inviteret. På workshoppen blev der gennemgået barrierer, udfordringer og hvordan vi optimerer på bæredyg-
tighedstjekkene de kommende år. Konklusionen af evalueringsskemaerne og workshoppen var, at de land-
mænd som har svaret på spørgeskemaerne generelt havde oplevet at blive konfronteret med flere bæredyg-
tighedsemner, end de havde regnet med. Der blev opfordret til en forkortelse af proceduren ved selve tjek-
ket, da nogen synes den tog for lang tid. 
 
Foredrag for landmænd om bæredygtighed i økologisk jordbrug  
Der blev udarbejdet et ”brutto-slideshow”, som alle de deltagende parter i projektet har anvendt til at igang-

sætte diskussioner, som bevidstgjorde landmanden og sektoren om, hvad bæredygtig landbrugsdrift og 
landbrugsudvikling er. Hvordan bæredygtighed defineres internationalt, og hvilken retning vi skal udvikle os i 
for at være i toppen af bæredygtighedsskalaen. I foredraget blev tidligere resultater af bæredygtighedsanaly-
ser (eksempler på) hvad analysen er værd for en landmand, og hvad han kan anvende den til præsenteret.  
Der er afholdt oplæg på årsmøder, temamøder, samt orienteringsmøder for beslutningstagere. Det planlæg-
ges at lave et kort videoklip om processen i en RISE analyse. 
 
Markedsføring af tilbuddet til landmænd 
Hvert rådgivningscenter reklamerer i deres respektive nyhedsbreve til landmænd. Ved flere lejligheder, og i 
forbindelse med projektet RISE som markedsføringsredskab, er RISE blevet fremhævet og formidlet. Hjem-
mesiden www.bæredygtighedstjek.dk er oprettet i projektets første måned. Her kan interessenter læse mere 
om erfaringerne med bæredygtighedstjek i Danmark, om bæredygtighedskonsulenter m.m. Der er udarbej-
det et faktaark, som anvendes i rådgivernes direkte kontakt med landmændene og ved de lejligheder, hvor 
økologiske landmænd samles.  
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Note 3. Målrettede omlægningstjek 
Tilskudsmodtager: Økologisk Landsforening 
Hovedformål: Rådgivning 
Projektets formål 
Projektets formål er at fremme omlægningen til økologisk produktion - en indsats udført i samarbejde med 
rådgivningscentre under Dansk Landbrugsrådgivning, udvalgte mejerier, slagterier og kommuner. 
 
Projektets aktiviteter 
Projektets aktiviteter er fordelt i 6 arbejdspakker: 
 
Arbejdspakke 1: Omlægningstjek fjerner barrierer for næringsstofforsyning 
Der er gennemført omlægningstjek med fokus på at sikre næringsstofforsyningen gennem recirkulering, 
grøngødning og biogasgylle. I Himmerland er 5 landmænd inddraget i processen omkring opstart af et bio-
gasanlæg. På Sjælland har vi bl.a. arbejdet med landmænd omkring muligheden for brug af kildekomposte-
ret husholdningsaffald som gødningskilde. 
 
Arbejdspakke 2-4: omlægningstjek på Djursland, Fyn og Sjælland i samarbejde med mejerier 
I samarbejde med rådgivningscentre og private konsulenter er der gennemført omlægningstjek med fokus på 
at sikre den fremtidige leverance af økologisk mælk og kød.  På Djursland blev der i samarbejde med Djurs-
land Landboforening og Arla afholdt et mælkeorienteringsmøde på Ryomgård Hotel i maj 2016 for at oriente-
re om de aktuelle muligheder for at omlægge til økologisk mælkeproduktion som følge af Arlas aktuelle åb-
ning for nye økologiske leverandører. I den forbindelse blev deltagerne orienteret om muligheden for at mod-
tage omlægningstjek. En mulighed som også blev annonceret i lokalaviserne og som mange landmænd 
efterfølgende gjorde brug af. 
 
På Fyn, Sjælland og tilhørende øer er der i alt gennemført 83 omlægningstjek. Omlægningsindsatsen på Fyn 
er lavet i samarbejde med Centrovice. De 2 daværende økologiske mejerier kom ikke i en situation, hvor de 
kunne tage nye økologiske mælkeleverandører ind, men landmændene er nu mere afklarede i forhold til 
potentialet og mulighederne i omlægning, når mejerierne på et senere tidspunkt åbner for indtag. 
 
Arbejdspakke 5, omlægningstjek i samarbejde med Jysk Økologi (nu ØkologiRådgivning Danmark). 
Konventionelle landmænd i hele Danmark fik tilbudt omlægningstjek i samarbejde med Jysk Økologi og an-
dre rådgivningscentre (DLBR) / private konsulenter. Samarbejdet har givet mulighed for at trække på mange 
faglige kompetencer, hvilket er til stor nytte, da der er tale om en bred pallette af produktionsgrene og -
former. 
  
Arbejdspakke 6, specialrådgivning ved omlægningstjek. 
I denne arbejdspakke blev der tilbudt målrettet vejledning og beregninger til landmænd, der umiddelbart stod 
overfor en beslutning om omlægning til økologisk drift. Interessen har primært været indenfor opstart af fjer-
kræproduktion, hvor vi har udarbejdet kalkuler og lagt budgetter for produktionerne. 
 
Projektets opnåede leverancer  
1) Ved udgangen af året er der gennemført 250 omlægningstjek jf. fokusområderne i arbejdspakke 1-6. 

Omlægningstjekkene er udført over hele landet i samarbejde med de nævnte interessenter. Der er om-
lagt produktioner inden for både almindelige produktionsgrene og nicheproduktioner med høj specialise-
ringsgrad. 

2) Alle bedrifter der har modtaget et omlægningstjek er efterfølgende blevet kontaktet pr telefon for at få en 
evaluering af besøget. I evalueringen indgår en vurdering af den generelle tilfredshed med besøget, re-
levans for bedriften, det faglige niveau samt hvorvidt den ansvarlige for bedriften vurderer, at omlægning 
til økologisk drift nu er et reelt alternativ indenfor en kort årrække. Evalueringerne viste en udpræget til-
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fredshed med omlægningstjekket, relevans af tjekkets indhold og det faglige niveau. Ligeledes tilkende-
giver en meget stor del respondenterne, at omlægning til økologisk drift er et realistisk scenarie indenfor 
få år. 

3) De involverede interessenter blev løbende informeret og har modtaget et evalueringsskema ved indsat-
sens afslutning. I det omfang, de besøgte landmænd har udtrykt ønske om yderligere tiltag i form af 
f.eks. rådgivning eller udarbejdelse af ansøgning om autorisation, er dette iværksat af enten Økologisk 
Landsforening eller en af samarbejdspartnerne. 

 
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: Agromek og 
NutriFair, Dyrskuer: Hjørring, Åbenrå og Roskilde samt Folkemøder: Grøn Omstilling - for fælles bedste 
(Hvalsø). 
 
Landmændenes mulighed for at modtage et gratis omlægningstjek er yderligere formidlet ved faglige arran-
gementer, pressemeddelelser, annoncer i fagpressen, Økologisk Landsforenings hjemmeside og ved direkte 
kontakt i samarbejde med Brønderslev og Ærø kommuner. 
 
Note 4. Mere økologi og øget diversitet hos primærproducenter 
Tilskudsmodtager: Syddansk Kvæg, Syddanske Økologi 
Hovedformål: Rådgivning 
Projektets formål  
Formålet med projektet er at synliggøre de muligheder der ligger i den økologiske produktionsform hos både 
konventionelle og økologiske primærproducenter, hovedsagelig i Syd- og Sønderjylland. Landmanden får 
ved et tjek tilstrækkelig faglig og økonomisk indsigt til at tage en beslutning omkring driftens videre produkti-
onsform og diversitet (udvidelse med en ny driftsgren).  
 
Projektets aktiviteter 
Aktiviteter: 
Projektets aktiviteter har omfattet omlægningstjek samt grupperådgivning/orienteringsmøde. Projektets akti-
viteter er blevet gennemført via nedenstående arbejdspakker: 
 
1.Planlægning af projektet 
• Markedsføringen af gratis omlægningstjek er dels sket via hjemmesiden www.sdø.dk og på dyrskuerne, 

Åbenrå (maj 2016), Odense (juni 2016) og Ribe (juli 2016). 
• Syddansk Økologi har være med på et faktaark udarbejdet af SEGES og som er tilgængelig på land-

brugsInfo. 
  
2. Gennemførelse af omlægningstjek. 
• Der er gennemført i alt 64 omlægningstjek i 2016.  
• De mange tjek er lavet pga. en stor efterspørgsel blandt andet fra mælkeproducenter (26 tjek), da meje-

rierne åbnede op for muligheden for at få en kontrakt på levering af økologisk mælk. 
• Mange mindre bedrifter med kun planteavl har været muligt at gennemføre til en lavere pris end 1.500 

Euro enten fordi der kun har været en fagkonsulent ude eller fordi de ikke har ønsket at få lavet en øko-
nomisk beregning. Derfor har det været muligt at komme ud til flere potentielle nye økologer inden for 
budgettets ramme. 

 
3. Gennemførelse informationsmøder 
• Der blev kun gennemført 1 orienteringsmøde, d. 28/4-2016  omkring mulighederne for økologisk svine-

produktion. Mødet blev afviklet i samarbejde Friland. Deltagerantallet var 35 stk. og det blev gennemført 
over 1 dag, først med bedriftsbesøg og efterfølgende indlæg omkring produktion, bygninger, afsætning 
og økonomi. 

http://www.sdø.dk/
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4. Evaluering og projektafslutning 
Projektet evalueret ved interne møde november 2016, hvor Syddansk Økologi-rådgiverne der har gennem-
ført omlægningstjekkene tilkendegav at der havde været stor interesse for tjek. Specielt har der været meget 
fokus på mælkeproduktion 1. halvår og mange henvendelser på økologisk svineproduktion og fjerkræpro-
duktion i løbet af hele året.  
  
Projektets opnåede leverancer  
I alt 64 omlægningstjek fordelt således og følgende indgav ansøgning om omlægning: 

• 26 tjek hos mælkeproducenter, heraf har 3 fået kontrakt på levering af økologisk mælk og startet om-
lægning. 

• 12 tjek med planteavl/svineproduktion, hvoraf ingen endnu lagt svineproduktionen om til økologi. 
• 4 tjek med fokus på fjerkræproduktion, hvoraf 2 har lagt om til økologi og vil starte fjerkræproduktion. 
• 22 tjek med planteavl og evt. kødkvæg/får, hvoraf 19 har lagt om til økologisk produktion. 

 
På baggrund af de i alt 64 omlægningstjek blev der efterfølgende indsendt en ansøgning om opstart af øko-
logisk produktion på ca. 24 bedrifter svarende til 37 %. 
 
Det har dermed været muligt via projektmidlerne at få mange producenter til at tænke økologien ind som en 
mulig ny produktionsform. Specielt den animalske produktion har ønsket at få synliggjort muligheder i pro-
duktionen ved en økonomisk beregning og for mange har økologien bestemt været aktuelt. Årsagen til at 
mange ikke er nået i mål og har startet omlægning er dels deres bankforbindelser/finansielle sektor som ikke 
har ønsket at være med /bevilge den ekstra likviditet der oftest skal bruges inden driften er omlagt og kan 
sælge produkter med merpris. Anden faktor er, at nogle ikke har kunne få kontrakt hos mejerierne, og så har 
det ikke være interessant at lægge om. 
 
 
Note 5. Fart på økologien i Nordjylland – tag et økologitjek! 
Tilskudsmodtager: Producentsammenslutningen Økologi Nord 
Hovedformål: Rådgivning 
Projektets formål 
Projektet har til formål at hjælpe flere landmænd i gang med økologisk produktion. Indenfor produktionsgre-
ne mælkeproduktion, planteavl, kødkvæg, æg- og fjerkræproduktion. Gennem generelle informationsmøder 
får potentielle økologer en uforpligtende mulighed for at blive informeret om de grundlæggende regler, vilkår 
og udfordringer ved økologisk landbrugsproduktion, og derved kvalificere deres overvejelser om at undersø-
ge nærmere omkring deres egen produktion. Det giver også mulighed for at møde økologiske landmænd fra 
Økologi Nord og høre deres erfaring med den økologiske produktionsform 
 
Projektets aktiviteter og leverancer  
Omlægningstjek 
I projektperioden er der gennemført 16 omlægningstjek. Primært på bedrifter med mælkeproduktion og grise 
samt hos planteavlere, og nogle deltidsproducenter med planteavl og kødkvæg. 
 
Omlægningstjek har bidraget til at en større produktion af økologisk mælk i Himmerland. Desuden forventes 
en tilgang af økologisk planteavl på omkring 1000 ha og en enkelt bedrift som etablerer økologisk sohold 
betyder at der nu er yderligere 330 søer som producerer økologiske smågrise.  
 
Bæredygtighedstjek  
Der er gennemført 7 RISE-bæredygtighedstjek i projektet. Tilbagemeldingen fra landmændene er at de har 
stort udbytte af det tjek de har modtaget, og har fået svar på mere end de har forventet, og blevet udfordret 
på nogle områder de ikke havde fokus på.  
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Der er et betydeligt potentiale i at arbejde videre med at synliggøre værdien af RISE-analysen som værktøj 
til at skabe bæredygtig udvikling på de økologiske bedrifter. Samtidig er der også behov for at synliggøre 
værdien af den udvikling RISE-analysen skaber overfor omverdenen som fx kreditgivere.  
 
Informationsaktiviteter  
8-2 Agri-Nord kongres indlæg om økonomi i økologisk produktion og muligheder for at skaffe gødning  
25-4 Sparekassen Vendsyssel. Informationsmøde om omlægning til økologi og økologisk mælkeproduktion 
18-02 Info møde økologiomlægning i samarb. m Ålborg Kommune. Alle mælkeproducenter i kommunen blev 
inviteret.  
17-05 Stormøde om planteavl hos økologisk planteavler Erik Staun  
18-05 Stormøde om kløvergræs og robotter hos økologisk mælkeproducent Palle Trads 
2-6  Stormøde om planlægning af afgræsning og slæt hos økologisk mælkeproducent Erik Møller Andersen 
 
Note 6. Biodynamiske omlægnings- og bæredygtighedstjeks 
Tilskudsmodtager: Foreningen for Biodynamisk Jordbrug 
Hovedformål: Rådgivning 
Projektets formål 
Formålet med projektet er at gennemføre omlægnings- og fastholdelses- og bæredygtighedstjek for at 
• øge udviklingen af det økologiske og biodynamiske landbrugsareal og produktion 
• fastholde og stimulere de nuværende biodynamiske landmænds motivation og driftsmæssige 

muligheder for udvikling og evt. arealudvidelse 
• forebygge tilbagelæggelse til konventionel drift 
• styrke bedriftens bæredygtighedsudvikling 

 
Projektets aktiviteter 
Udviklingstjek 
Der er udført udviklingstjek på 5 bedrifter i 2016, hver bestående af 1-3 møder, statusopgørelse og hand-
lingsplaner, afmålt ift. hvad der er realistisk for de pågældende landmænd at nå. Hvert udviklingstjek er til-
passet bedriftens situation og behov.  
 
Omlægningstjek: 
Vi har besøgt 16 landbrug spredt over hele landet. Hvert besøg har varet 3-5 timer, enkelt mere.  
Desuden i de fleste tilfælde med efterfølgende telefonsamtaler og mailkorrespondence om individuelle 
spørgsmål og løsninger. I hvert besøg er indgået besigtigelse af bedriften, orientering om de biodynamiske 
principper og metoder, samtale om landmandens motivation og forventninger, vurdering af bedriftens aktuel-
le mulighed for at leve op til de biodynamiske Demeter-regler og evt. ændringsbehov. Ved besøget er der 
udleveret en mappe med vejledninger, principper, regler og kontaktmuligheder til biodynamikere i området. 
Ud over de fysiske besøg har vi haft samtaler (telefonisk eller på møder i anden sammenhæng) med ca. 10 
landmænd, der har ønsket oplysninger om de biodynamiske metoder i relation til deres egen situation/drift.   
 
Projektets opnåede leverancer 
Udviklingstjek 
De gennemførte udviklingstjek har stimuleret de deltagende landmænd, givet dem overblik og dermed fokus 
mht. valg af aktiviteter og rækkefølgen af aktiviteter i udviklingen af deres bedrift. Disse aktiviteter styrker 
fastholdelsen af bedrifterne og styrker bedrifternes bæredygtighedsudvikling. 
 
Omlægningstjek:  
De besøgte 16 landbrug spænder over hele registeret af produktioner og størrelser: fra 7 ha med frugtavl og 
vindyrkning over 75 ha med høns og får og 425 ha med kødkvæg og naturpleje til et meget mangfoldigt 
landbrug på 1000 ha. Tilsammen repræsenterer de besøgte landbrug i alt 2180 ha, hvilket svarer til 75 % af 
det nuværende biodynamiske areal.  
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Ved projektets afslutning havde 5 landmænd med tilsammen ca. 1375 ha tilkendegivet, at de vil begynde at 
dyrke biodynamisk. Det vil øge det biodynamiske areal med ca. 45 % og antallet af bedrifter med 12 % 
 
Projektets effekt/leverancer forventes at blive endnu bedre, hvis vi ser projektets indsats i et lidt længere 
tidsperspektiv: på grundlag af den interesse og de tilkendegivelser, vi har fået i løbet af projektet, forventer vi 
at mindst halvdelen af de besøgte landmænd vælger at lægge om til biodynamisk drift i løbet af de kommen-
de 1-3 år. 
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Særpulje: Udvikling af økologisk svineproduktion 
 
Note 1. Styrket beslutningsgrundlag og dyrevelfærd i økologisk svineavl 
Tilskudsmodtager: SEGES  
Hovedformål: Forskning og forsøg 
Projektets formål 
Projektets formål var at styrke beslutningsgrundlaget for at introducere nye gener/racer/krydsningskombi-
nationer i økologiske besætninger for robuste fravænningsgrise og søer med bedre holdbarhed. Det skete 
gennem en målrettet dokumentation af forskelle mellem krydsninger med norsk veresus dansk landrace og 
ud fra produktionsdata og egenskaber, der har betydning for pattegrises overlevelse og vækst samt soens 
holdbarhed. 
 
Projektets aktiviteter 
AP 1: Sammenligning af genetik, produktionsdata og søernes holdbarhed 
Indsamling af produktionsdata, der har både dansk og norsk genetik er påbegyndt efter den protokol, der er 
indarbejdet i GUDP projektet ”VIPiglets”. Forskelle i kuldstørrelse, dødelighed og antal fravænnede grise 

registreres for efterfølgende at kunne sammenligne søer med genetik fra Norge og Danmark. Derudover er 
der påbegyndt registrering af forskelle i søerne egenskaber for holdbarhed, huld og sundhed. 
 
AP 2: Sammenligning af moderegenskaber, temperament og kødprocent 
Søer: Der er påbegyndt dataindsamling vedr. søernes fænotypiske forskelle i moderegenskaber og tempe-
rament.                                                 
Spædgrise: Estimeret fødselsvægt og sundhed, målt som forekomst af diarre.  
Slagtesvin: Der arbejdes på at finde muligheder for at indhente data vedr. kødprocent. 
 
Projektets opnåede leverancer  
Projektet blev fra begyndelsen meget forsinket, da det ved opstart blev klart, at det ikke var muligt at gen-
nemføre de beskrevne observationer og registreringer i almindelige produktionsbesætninger. Den fysiske 
lokalisering blev derfor flyttet til Aarhus Universitets ”Øko-platform”, Foulum. Her etableredes en besætning 

med indkøbte dyr fra henholdsvis Norge og Danmark. Løsningen medførte et bedre dyremateriale og nem-
mere adgang til at gennemføre observationer og registreringer. Løsningen opleves som rigtig god, men den 
har bevirket en forsinkelse. Der blev søgt og imødekommet en ansøgning om projektforlængelse.  
 
Det forventes, at projektet får den effekt, at landmanden har et validt beslutningsgrundlag for at vælge gene-
tik til økologisk produktion. Beslutningsgrundlaget udgøres af objektive registreringer af både de traditionelle 
produktionsdata og ”blødere” egenskaber som f.eks. temperament.  
 
Note 2. Fremtidens produktionssystem: Økologiske slagtesvin henter foderet i marken (Marksvin) 
Tilskudsmodtager: SEGES 
Hovedformål: Forskning og forsøg 
Projektets formål 
Tilvejebringe viden om muligheder for et nyt produktionskoncept, baseret på integreret og udendørs produk-
tion 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 produk-
tionen af økologiske slagtesvin. 
 
Projektets aktiviteter 
Projektets aktiviteter har været inddelt i seks arbejdspakker (AP).  
AP 1 Vidensyntese om foderkvalitet, produktionsforløb, samt dyrkning af foderroer, jordskokker, foder-  
         marvkål, og mulige andre rodafgrøder til slagtesvin, både ved tildeling eller direkte afgræsning.  
AP 2 Dyrkning af foderroer til direkte afgræsning i marken. Foderroerne er dyrket som plantede roer og ren-  
         holdt ved mekanisk ukrudtsbekæmpelse. Yding Smedje og Dansk Landbrugs Frøforsyning (DLF) har  
         været behjælpelig ved processen.  
AP 3 Driftsmæssige udfordringer ved slagtesvin i mobil fold og afgræsning samt foderskift og flytning fra  
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         mark til stald. Fedning af slagtesvin i en roemark er nyt. Der er valgt at fede dem færdig i markfolden  
         og rapportere processen samt formidle resultaterne.  
AP 4 Registrering og dokumentation af vækst, næringsstofhusholdning samt arbejdsforbrug af det afprøvede  
         produktionskoncept. For at kunne dokumentere mekanisk dyrkning af roer, beregne næringsstofhus-  
         holdningen 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, vil alle resultater blive brugt. Idet der har været tale om eksplorativ forskning, vil de økonomi-  
         ske beregninger også foretages i et optimeret scenario. Opgørelsen vil blive publiceret i 2017.  
AP 6 Formidling og anden vidensdeling. Projektet har været meget i fokus. Der er givet interviews til pres- 
         sen, radio og TV. Vi har formidlet via Facebook. Vi var vært ved en velbesøgt workshop om temaet  
         svineproduktion på friland. Der var stor interesse for denne produktionsmåde - også fra Sverige.  
 
Projektets opnåede leverancer  
Projektet har leveret følgende i de pågældende arbejdspakker:  
1. Vidensyntese angående alternativ grovfoder med foderværdi samt fokus på, at dyrene selv henter foderet.  
    Vidensyntesen er skrevet og vil blive lagt på Landbrugsinfo i løbet af 2017.  
2. Artikel om mulighed for dyrkning af foderroer vha. plantede roer og mekanisk ukrudtsbekæmpelse i bladet 
    Økologi – Inspiration til landbruget nr. 2, 2017.  
3. Praktisk beskrivelse af fedning af slagtesvin i flytbar fold i marken. Beskrivelsen ligger offentligt tilgænge-  
    ligt på SEGES hjemmeside www.seges.dk  
4. Registrering og dokumentation af tilvækst ved udendørs produktion af slagtesvin med afgræsning af roer  
    er beskrevet i bladet Økologi – Inspiration til landbruget nr. 1, 2017.  
5. Facebook notitser og videoklip, som beskriver metoden.  
6. Workshop/seminar som fremmer viden og interesse for konceptet, blev afholdt den 15-11-2016.  
 
Projektnære leverancer er:  
1. Økonomisk redegørelse af konceptet: Fedning af svin i markfolde. Forventes færdig i løbet af 2017.  
2. Artikel på LandbrugsInfo om dyrkning af roer. Kommer i marts 2017.  
3. Teoretisk opgørelse af næringsstof fordeling efter opfedning af slagtesvin i marken. Er under udarbejdel-
se.  
 
Det forventes, at projektets resultater vil være med til at flere bedrifter, der ønsker at lægge om til økologisk 
svineproduktion, vil overveje slagtesvinsproduktion i marken. Beskrivelsen af de praktiske udfordringer samt 
den økonomiske vurdering vil bidrage til et mere velfunderet valg. Det forventes, at konceptet vil bidrage til, 
at flere mindre økologiske slagtesvinsproduktionsenheder kan etableres. Investering i staldanlæg kan være 
dyrt, og kræver derfor en vis størrelse. I 2016 blev der lavet omlægningstjek for svineproduktionsenheder i 
Danmark. En del af disse bedrifter var interesseret i, hvorledes en slagtesvineproduktion kan etableres uden-
for i marken. 
 
Formidling og videndeling vedr. projektet 
Formidling af projektets resultater er sket og vil ske i form af publikation af leverancer på landbrugsinfo.dk, 
SEGES.dk samt andre landbrugsmedier. Den viden, der er indsamlet og opnået gennem projektet vil løben-
de blive brugt i fremtidens rådgivning og bidrage til andre projektsatsninger. 
 
 
Note 3. Sæt retning på avl til økologisk svineproduktion 
Tilskudsmodtager: SEGES 
Hovedformål: Forskning og forsøg  
Projektets formål 
At etablere et netværk, der gennem analyse, diskussion og inddragelse af viden og erfaringer, kan afdække 
potentialer og væsentlige barrierer for anvendelse af alternativ genetik/kombination heraf med afsæt i økolo-
gisk definerede avlsmål. Netværket fokuserer på hele værdikæden fra landmand til afsætning.  
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Projektets aktiviteter 
Netværksmødet blev afholdt  21. november 2016. I mødet deltog samarbejdspartnere fra projekterne ”VIPig-

lets”, ”Differentieret avl af økologiske grise – via Danavl”, og ”Styrket beslutningsgrundlag og dyrevelfærd i 

økologisk svineavl”. Følgende institutioner/firmaer var repræsenteret: Aarhus Universitet, Udviklingscentret 
for husdyr på Friland, fem økologiske svineproducenter, Topigs Norsvin, Dyrenes Beskyttelse, Økologisk 
Landsforening, Landbrug & Fødevare  samt Rådgiverteamet Syddansk Svinerådgivning. 
 
Programmet var:  
• Præsentation af resultater fra ”VIPiglet”, produktionsdata  
• Præsentation af resultater fra ”VIPiglet”, simuleringsarbejde ang. avlsmål 
• Introduktion til projektet ”Styrket beslutningsgrundlag og dyrevelfærd i økologisk svineavl”  
• Sådan gør Norge 
• Forslag til det fremtidige arbejde 
• Debat i plenum  
• Opsamling og aftaler  
 
Projektets opnåede leverancer  
Projektet har givet mulighed for en samlet præsentation af viden om, og en status på, hvilke resultater, der er 
opnået i hidtidige avlsprojekter. Desuden har projektet givet mulighed for en grundig diskussion af og en 
retning for den fremtidige indsats. Status blev således: 
• Udbredt enighed om at kuldstørrelse, mælkeydelse/moderegenskaber og robusthed er vigtige paramet-

re. Før det er løst, kommer vi ikke videre! 
• Princippet i ”Differentieret avl af økologiske grise – via Danavl” er det, der kan gøres p.t., men effekten er 

utilstrækkelig (svarer til at forvente, at en robåd kan presse en supertanker til en anden kurs) 
• Der bør undersøges flere racer/krydsningskombinationer, inden der laves eget avlsprogram  

 
Forventningen er, at arbejdet og det kommende netværksarbejde kan fremme en fælles forståelse af, og 
anbefaling til, indsatsområder indenfor avl til økologisk svineproduktion. Forventningen er samtidig etablerin-
gen af et stærkt netværk, der fortsætter arbejdet, og som har ansvar for en ansøgning om midler til at fort-
sætte arbejdet med at sikre genetik til den økologiske svineproduktion, så man ikke er afhængig af den kon-
ventionelle genetikmasse i fremtiden.  
 
Note 4. Bedre stalde til økologiske slagtesvin 
Tilskudsmodtager: Udviklingscenter for Husdyr på Friland 
Hovedformål: Forskning og forsøg 
Projektets formål 
Formålet er at fremskaffe viden der kan gøre staldsystemerne til økologiske slagtesvin bedre for såvel grise 
som producenter. For grisene ved at berige udearealerne med rodekasser, så grisenes velfærd forbedres, 
og deres naturlige adfærd med at undersøge og rode kan udfolde sig. For producenterne ved at indrette 
stalde og udearealer så grisenes gødeadfærd styres, og de primært gøder på de (spalte-) arealer man øn-
sker de skal gøde på. Dette imødekommer et ønske fra producenterne om at få et system der kan vises frem 
med glæde og stolthed. 
 
Projektets aktiviteter 
Arbejdspakke 1: Vidensindsamling om gødeadfærd og termoregulering (januar – marts). 
• Der er gennemført en endags studietur til Sveriges Lantbruksuniversitet, Alnarp, Sverige, hvor der er 

afprøvet rodekasser på udearealerne i små stier. Rodekasserne er afprøvet i forskellige udformninger. 
• Der er også gennemført endags studietur til Thünen-Institut für Ökologischen Landbau, Trenthorst i 

Tyskland for at se på udearealer og diskutere muligheder og begrænsninger med de tyske forskere.  
• Der er lavet litteraturgennemgang om gødeadfærd, og den indsamlede viden er indgået i arbejdet med 

at udforme rodekasser samt udearealer så gødningsafsætningen kan forsøges styret.  
• Forsøgsplaner er udarbejdet.  
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Arbejdspakke 2: Berigede udearealer (januar – oktober).   
• Der er etableret rodekasser under tag i udearealet i to stier.  
• Der er indsamlet registreringer fra stierne med rodeareal samt en kontrolsti.  
• Der er observeret gødeadfærd og grisenes velfærd blev vurderet.  
 
Arbejdspakke 3: Test af gødeadfærd og termoregulering (marts – oktober). 
• Det blev udviklet og fremstillet to typer ”sølekar” til opstilling i udearealerne hos slagtesvin. Sølekarrene 

blev opsat i to besætninger og der blev observeret stihygiejne og adfærd hos slagtesvinene.  
• Den indsamlede viden bruges i GUDP projektet pECOSYSTEM i 2017, og inddrages i afslutningsrappor-

ten for pECOSYSTEM.  
 
Arbejdspakke 4: Projektledelse (januar – december).  
• Der er indhentet de nødvendige dispensationer fra Naturerhversstyrelsen og Dyrenes Beskyttelse så en 

større del af udearealet kan overdækkes i forbindelse med afprøvningen af rodekasser.  
• Der er afholdt møder for at sikre den i ansøgningen lovede koordinering til GUDP projektet ”pECOSY-

STEM” 
 
Projektets opnåede leverancer  
Projektet har givet vigtig viden om gødeadfærd og termoregulering. De i projektet gennemførte adfærds- og 
velfærdsmålinger af grise med adgang til berigede udearealer analyseres og benyttes som en del af de leve-
rede resultater i regi af GUDP projektet pECOSYSTEM.  
 
Den til projektet knyttede afprøvningsvært vurderede, at de berigede udearealer har forbedret slagtesvinean-
læggets ”besøgsværdi”, og derfor er et stort skridt i retning af producentønsket om et slagtesvinesystem der 

er lige så populært at vise frem, som faremarkerne.  Det er derfor forventeligt, at der vil være en større ar-
bejdsglæde hos de producenter der har rodekasser.  
 
Det forventes at bedre dyrevelfærd hos slagtesvin som følge af berigede udearealer og indretning af stalde-
ne under større hensyntagen til grisens artsspecifikke adfærd giver større forbrugeraccept af det økologiske 
produktionskoncept. Sidst men ikke mindst er der en forventning om, at bedre forståelse for grisenes gøde-
adfærd og betydningen af muligheder for termoregulering både sommer og vinter vil på sigt føre til forbedret 
stihygiejne. Derved formindskes arealerne med gødning, hvilket reducerer ammoniak fordampningen. 
 
Note 5. Udstyr til fravænningsgrise på friland 
Tilskudsmodtager: Udviklingscenter for Husdyr på Friland 
Hovedformål: Forskning og forsøg  
Projektets formål 
Formålet har været at udvikle en hytte og en foderstation til fravænningsgrise på friland, som både er tilpas-
set grisenes behov med mulighed for termoregulering, men som også sikrer gode arbejdsforhold for land-
manden.  
 
Projektets aktiviteter 
Arbejdspakke 1: Konstruktion af udstyr (januar 2016 – april 2016) 
Udarbejdelse af kravspecifikationer til hytte og foderstation 
Produktion af hytter og foderstation 
 
Arbejdspakke 2: Afprøvning (juni-november 2016) 
Registreringer af blandt andet temperatur i hytten, foderforbrug, rodeadfærd, tilvækst, tidsforbrug ved pas-
ning. 
Opgørelse af indsamlet data. 
 
Arbejdspakke 3: Styring og formidling (januar – december 2016) 
Afholdelse af løbende projektmøder. 
Udarbejdelse af faglig artikel. 
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Udarbejdelse af produktblade. 
Udarbejdelse af slutrapport.  
 
Projektets opnåede leverancer  
To hytter til grise fra fravænning og op. En foderstation til ca. 100 grise op til 45 kg. 
 
Udstyr tilpasset fravænningsgrise på friland øger muligheden for at etablere et fleksibelt low cost produkti-
onssystem. Dette forventes at gøre det lettere for den enkelte producent at tilpasse sig udsving i markedet.  
Der forventes ligeledes en stigning i antallet af grise fravænnet ude, som udover at øge dyrevelfærden og 
natuligheden i frilands- og økologisk produktion, bidrager til en øgning af det økologiske areal samt en øget 
omsætning i slagteridriften i Danmark. Udstyr der gør det lettere at fravænne grise på friland, øger endvidere 
muligheden for at efterkomme en forbrugerforventning om, at økologiske grise lever det meste af deres liv på 
markerne. 
 
Note 6. Udstyr til bedøvelse ved kastration i faremark 
Tilskudsmodtager: Udviklingscenter for Husdyr på Friland 
Hovedformål: Dyrevelfærd 
Projektets formål 
Formålet var at ombygge og afprøve det udstyr de økologiske svineproducenter i Holland bruger ved bedø-
velse af hangrise i forbindelse med kastration. I Holland bruges udstyret i indendørs stalde, fokus var derfor 
at udvikle et system der gjorde det muligt at gas-bedøve sikkert og nemt på friland.  
 
Projektets aktiviteter 
Arbejdspakke 1: Tilpasning af bedøvelsesudstyr til danske forhold på friland (januar-juni 2016) 
Bedøvelsesudstyr fra Holland – 2 sæt indkøbt. 
Tilpasning af vogne/kasser i to økologiske svinebesætninger til montering af bedøvelsesudstyr for kastration 
i faremark. Aftale med dansk gasselskab om leverance af bedøvelsesgas, indgåelse af samarbejdsaftale for 
projektet med relevante praktiserende dyrlæger samt indhentelse af nødvendige tilladelser fra Lægemiddel-
styrelsen. 
 
Arbejdspakke 2: Afprøvning af bedøvelsesudstyret på friland (maj-oktober 2016) 
Gennemførsel og tidstagning af ordinær kastrationsprocedure i de to deltagende økologiske svinebesætnin-
ger. Afprøvning, tidstagning og adfærdsregistreringer ved brug af bedøvelsesudstyr i faremarken. Løbende 
evaluering og tilpasning af udstyret i samarbejde med producenter og dyrlæger. Besøg på Hollandsk besæt-
ning for at indsamle erfaringer omkring brug af udstyret og diskutere de foreløbige erfaringer fra vores dan-
ske afprøvning.  
 
Arbejdspakke 3: Projektledelse 
Kick-off møder afholdt på de deltagende besætninger. Statusmøder afholdt løbende. Slutrapport skrevet. 
 
Projektets opnåede leverancer  
Udstyr der kan bruges til fuld bedøvelse med gas ved kastration er købt hjem og afprøvet i 2 økologiske 
svinebesætninger i kasse/vogn anvendt til kastration på friland. Kasse/vogn er ombygget til brug for projektet 
og indrettet med diverse udstyr til bedøvelse.  
 
Afprøvningen af gasbedøvelse viste en ustabil effekt af udstyret, med en tredjedel af grisene der blev vurde-
ret til ikke at være tilstrækkeligt bedøvet. Det var indenfor projektets tidsramme og vilkår ikke muligt at afkla-
re den faktiske årsag til den ustabile effekt, men de udendørs vejrforhold vurderes at have haft en vis effekt.   
Afprøvningen viste, at det var muligt at få indarbejdet gode rutiner ved brug af bedøvelsesudstyret på friland 
og den praktiske anvendelighed af gasbedøvelsesudstyret er dermed tilfredsstillende. Der skal påregnes en 
tidsforøgelse på et par minutter i gennemsnit pr. kuld i forhold til kastration uden bedøvelse.  
 
Længden af opvågningsfasen efter grisene har været bedøvet, vurderes ikke at give praktiske problemer i 
forhold til at sætte so og pattegrise sammen i hytten efter afslutning af kastrationsproceduren.  
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Dog har afprøvningen vist, at den efterfølgende opvågning er problematisk, da grisene har en meget belastet 
vejrtrækning, der giver anledning til ubehag for grisen. På baggrund af dette vurderes dyrevelfærdsniveauet 
ikke at være væsentligt forbedret i forhold til den nuværende kastrationspraksis.  
 
Projektet har samlet set resulteret i en erkendelse af, at gasbedøvelse ikke fungerer tilfredsstillende i forbin-
delse med kastration på friland.   
 
Som forventet, har projektet vist en praktisk anvendelig tilgang til brug af udstyret, og dermed kun en mindre 
forøgelse i tidsforbruget ved kastration. Mod forventning kunne projektet ikke påvise en sikker metode til 
bedøvelse af hangrise på friland, grundet den fundne ustabile effekt beskrevet tidligere. Yderligere var for-
ventningen at projektet ville give de økologiske svineproducenter en veldokumenteret velfærdsmæssig fordel 
frem for de producenter der ikke bedøver i forbindelse med kastration. Dog er det, som beskrevet ovenfor, 
ikke lykkes at påvise en velfærdsmæssig fordel ved brug af gasbedøvelse og ej heller en velfærdsmæssig 
acceptabel løsning på hangriseproblematikken generelt. Det vurderes derfor ikke at være realistisk eller øn-
skeligt at indføre metoden i praksis. 
 

Note 7. Mobil slagtesvinestald til storflokke – MOBILECOPIG 
Tilskudsmodtager: Hans Henrik Thomsen 
Hovedformål: Forskning og forsøg 
Projektets formål 
Projektets formål er, at udvikle og demonstrere et mobilt slagtesvinekoncept, til udendørs produktion. Fokus 
på miljøpåvirkning samtidig med høj dyrevelfærd. Desuden, at dyrene laver en jordbehandling og udnytter 
f.eks. spildafgrøde eller lign.  
 
Projektets aktiviteter 
Der er i løbet af 2016 udviklet en prototype af et staldsystem, som har huset én flok grise. Der er løbende 
foretaget vurderinger, justeringer og tilpasninger på prototypen. Der er samtidig foretaget effektivitetsopgø-
relse og tilpasninger til grisenes fodersammensætning, i forhold til hvad de finder i marken. Udviklingscenter 
for husdyr på Friland har løbende foretaget vurdering af grisene til rapport om dyrevelfærden. Endelig er der 
også taget jordprøver og lavet analyser i forhold til grisenes miljøeffekt og effekt i forhold til mark og efterføl-
gende afgrøder. 
 
Da selve fremstillingen af stalden blev forsinket, kunne det desværre ikke nås, at få to hold grise igennem 
systemet, som planlagt. Derfor blev der i december 2016 anmodet om en forlængelse af projektet, som blev 
imødekommet. 2. hold grise ankom således i januar 2017, efter en tilpasning af stalden, efter det 1. hold og 
de første erfaringer. Sideløbende har Hans Henrik Thomsen desuden været på studietur til England, hvor 
han besøgte 2 svineproducenter med forskellige udendørs systemer, ligesom der har været gennemført 
forskellige formidlingsaktiviteter, bl.a. åbent hus.  
 
Projektets opnåede leverancer  
En færdig prototype af en mobil slagtesvinestald indrettet efter det økologiske regelsæt og gennemført indle-
dende test af 1. prototype inkl. måling af produktivitet og miljø- og velfærdsparametre.  
 
Det forventes bl.a.: 
- at man kan producere slagtesvin med bedre økonomi. Dels fordi de selv kan finde en vis procentdel af 

foderet. Dels som et specialprodukt med en højere værdi. Dels pga. lavere investeringer i stalde og byg-
ninger osv. 

- at staldene indenfor 1-2 år vil kunne købes/leases 
- at der vil blive tale om et produkt, som forbrugerne vil sætte pris på, pga. den gode historie og høj dyre-

velfærd 
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Særpulje: Grønne ildsjæle for lokal afsætning 
 
Note 1. Udvikling af nye lokale veje for økologisk kødudbud til offentlige køkkener 
Tilskudsmodtager: Fonden Københavns Madhus 
Hovedformål: Afsætningsfremme 
Projektets formål 
Projektets formål har været at udvikle og afprøve en model for mere afsætning af økologisk, lokalt kød. Målet 
med projektet har været tostrenget. Dels er funktionssamarbejdsmodellen afprøvet for at undersøge om et 
funktionssamarbejde kan anvendes til at forsyne offentlige køkkener med økologisk kød. Dels er udviklet en 
udbudsskabelon for udbud af hele, økologiske stude, herunder slagtning og opskæring.  
 
Projektets aktiviteter 
Aktiviteter i relation til udvikling af et funktionssamarbejde: 

• Indledende research og dialogmøder med producent, slagtere og offentlige køkkener 
• Etablering af projektsamarbejde mellem Mineslund slagter og de to Københavnske produktionsple-

jehjem Bispebjerghjemmet og Plejecenter Sølund 
• Udarbejdelse af menuplan og/eller tilpasning til eksisterende menuplaner ud fra det hele dyr, herun-

der koordinering mellem køkkener og slagter 
• Praktisk afprøvning af levering og håndtering af det hele dyr 
• Dataindsamling på henholdsvis den praktiske del og mere overordnede data omkring kødforbrug i 

Københavns Kommune og kødmængder  
• Workshop med produktionsplejehjem i Københavns Kommune 
• Workshop med deltagende køkkener 
• Beregning og vurdering af estimerede kilopris ved indkøb af hele stude 
• Kommunikation af endelige materialer. 

 
Aktiviteter i relation til udvikling af en udbudsskabelon: 

• Udarbejdelse af funktionsudbudsskabelon 
• Kvalitetssikring hos slagtere/leverandører 
• Møder med slagteren og producenter ang. udbud 
• Kommunikation og præsentation af endeligt materiale 

 
Projektets opnåede leverancer  
Aktiviteter i relation til udvikling af et funktionssamarbejde: 

• Indledende research og dialogmøder med producent, slagtere og offentlige køkkener 
• Etablering af projektsamarbejde mellem Mineslund slagter og de to Københavnske produktionsple-

jehjem Bispebjerghjemmet og Plejecenter Sølund 
• Udarbejdelse af menuplan og/eller tilpasning til eksisterende menuplaner ud fra det hele dyr, herun-

der koordinering mellem køkkener og slagter 
• Praktisk afprøvning af levering og håndtering af det hele dyr 
• Dataindsamling på henholdsvis den praktiske del og mere overordnede data omkring kødforbrug i 

Københavns Kommune og kødmængder  
• Workshop med produktionsplejehjem i Københavns Kommune 
• Workshop med deltagende køkkener 
• Beregning og vurdering af estimerede kilopris ved indkøb af hele stude 
• Kommunikation af endelige materialer. 

 
Aktiviteter i relation til udvikling af en udbudsskabelon: 

• Udarbejdelse af funktionsudbudsskabelon 
• Kvalitetssikring hos slagtere/leverandører 
• Møder med slagteren og producenter ang. udbud 
• Kommunikation og præsentation af endeligt materiale 
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Projektets resultater  
Overordnet har projektet resulteret i en række værdifulde erfaringer.  

• Der er afprøvet et funktionssamarbejde  
• Der er udarbejdet en skabelon for et funktionsudbud for kød.  
• De to deltagende køkkener har aftaget en halv stud hver, som de har anvendt i deres daglige mad-

produktion.  
• Køkkenerne har oplevet leveringen og anvendelsen af studene som nemt og ser tidsbesparelser i at 

få kødet leveret opskåret efter ønske.  
 
Samtidig har samarbejdet også vist nogle udfordringer i forhold til at brede konceptet ud. På køkkenniveau 
er det afgørende at køkkener har den køle- og frysekapacitet der skal til for at opbevare kødet over en læn-
gere periode. Hertil skal køkkenerne besidde de kompetencer der skal til for at kunne anvende et helt dyr i 
menuplanlægning og tilberedning. Det kræver andre rutiner og tankebaner end traditionel køkkenproduktion. 
Der kan således være behov for et videns- og kompetenceløft i køkkenerne. På aftagersiden er det store 
spørgsmål hvem der koordinerer studens vej fra producent til køkkener, varetager dialogen med køkkenet, 
samt byder ind på en offentlig indkøbsaftale. Der er fortsat behov for markedsmodning, og projekter i større 
skala.  
 
Der er store potentialer i at arbejde videre med funktionssamarbejder mellem køkkener og slagte-
re/kødproducenter. Både i forhold til køkkenproduktionen, herunder de kulinariske og produktionsmæssige 
muligheder, der ligger i at anvende hele dyret og i forhold til den vidensopbygning mellem køkken- og land-
side, der sker i et funktionssamarbejde. Der er langt mere dialog end den almindelige indkøbssituation ska-
ber, hvilket igen skaber mulighed for udvikling af madkvalitet, produktion mm. Hertil kan der være et tidsbe-
sparende aspekt i forhold til køkkenernes håndtering af kødet, i og med kødet blev skåret ud efter ønske. 
Projektets resultater tyder på, at der kan være en prisbesparelse forbundet med at aftage hele dyre, men der 
er mange parametre der spiller ind, og der er fortsat brug for at afklare og afprøve om der er en reel prisfor-
bedring ved at anvende hele dyr. I den sammenhæng er det væsentligt at fremhæve at kødkvaliteten var 
markant bedre end den køkkener kender fra de almindelige kødleverancer.  
 
Projektet er ikke omfattet af statsstøttereglerne, da det vurderes, at det ikke har markedsmæssige konse-
kvenser og derfor ikke påvirker konkurrenceforholdene. 
 
Note 2. Guide for afsætning af kød fra økologiske græsningslaug 
Tilskudsmodtager: Økologisk Landsforening 
Hovedformål: Afsætningsfremme 
Projektets formål 
På baggrund af erfaringer fra 13 græsningslaug i Vejle Kommune udvikles og beskrives de bedste koncepter 
for græsningslaug og de mest velfungerende modeller testes/igangsættes i yderligere to områder i Danmark 
(omkring Århus) i samarbejde med kvægbrugere, kommuner og borgere. 
 
Projektets aktiviteter 
Projektet omfattede fire hovedindsatser og aktiviteter: 
 
1 Udvikling af ’standard-koncepter’ for græsningslaug på basis af erfaringer fra Vejle Kommune 
Følgende emner er beskrevet og systematiseret via http://okologi.dk/landbrug/viden/kvaeg/graesningslaug 
Informationen er inddelt i tre målrettede afsnit: dyreholder (D), kommune (K) og borger (B). 
-  Naturarealets karakter – herunder opfordring til, at kommuner skal kortlægge deres naturarealer (K) 
- Hegning (D/B) 
- Kvægproducenternes afstand til naturarealerne, kvægracer, antal (D) 
- Borgere i nærområdet – antal og sammensætning (B)  
- Pasningsplaner (B) 
- Slagtemuligheder (D/B) 
- ’Oplæring af borgere’ – mulige emner og form (B) 

http://okologi.dk/landbrug/viden/kvaeg/graesningslaug
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- Eksempler på fælles gode oplevelser (B) 
- Kokkeskole: Udskæringer og hvordan tilbereder man naturkød, udarbejdet brochure (B) 
- Køb og salg af kød – håndtering af bestillinger og hvornår overdrages kødet til forbrugeren. (D/B) 
- Afregningsforslag – (D) 
- Kommunikation: facebook-gruppe, mailgrupper – tilpasset målgruppen (B) 
 
2 Test af koncepter – erfaringsindsamling fra græsningslaug i Vejle og fra nye græsningslaug som iværksæt-
tes i 2016 i et samarbejde mellem kommune og borgergrupper - forventet nord og syd for Aarhus  
I samarbejde med bl.a. Aarhus kommune har Økologisk Landsforening fulgt fem forskellige græsningslaug 
for at samle og dele erfaringer: 

- Aabrinkens Kogræsser- og Naturplejeforening, Århus 
- Kasted Mose Kogræsser- og Naturplejeforening, Århus  
- Moesgaards Økologiske Kolaug, Århus  
- Søndermarkens Kogræsser Laug, Vejle  
- Randers Naturpleje- og Kogræsserforening, Randers  

 
Med henblik på at styrke borgeres engagement er følgende emner undersøgt i foreningerne: 

- Borgergrupper etableret på privat kontra kommunalt initiativ 
- Håndtering af praktiske forhold vedr. arealer og hegning 
- Uddannelse af borgere – børn og voksne i kvægets græsning, fodring og pasning 
- Slagtninger planlægges i samarbejde med lokal slagter 

 
Events over sommeren 
I samarbejde med Vejle Kommune blev der lørdag d. 20. august 2016 afholdt en event på Vejle Torv for at 
engagere endnu flere borgere i eksisterende foreninger, eller i oprettelsen af nye foreninger i samarbejde 
med Vejle kommune. På dagen kunne man, ud over at møde Vejle Kommune og Økologisk Landsforening 
tale med en dyreholder, som havde medbragt en ko med kalv på Vejle Torv, samt opleve tilberedning og 
smagsprøver på naturkød lavet af Vejle Kokkeskole.  
 
3 Udarbejdelse og formidling af guide for græsningslaug – med gode erfaringer, beregninger, cost-benefit og 
borgerevalueringer af udvalgte koncepter 
På baggrund af erfaringerne er Guide for græsningslaug beskrevet via fotoserie og suppleret med video. 
Økonomiberegninger for kommune, kvægproducent og slagter er beskrevet i guiden på hjemmesiden (se 
tidligere henvisning). Der er beregnet et økonomisk overslag over afsætningsprisen, så dyreholderen kan 
holde hus med udgifter til dyrene i græsningslauget (under Dyreholder).    
 
4 Plan for udbredelse af græsningslaug i samarbejde med kommuner tilmeldt ’økologisk omlægningstjek’ 
Økologisk Landsforening kontakter kommuner, præsenterer guide og erfaringer og medvirker til at udvikle 
græsningslaug i de kommuner, der ønsker det. Der blev d. 9. november 2016 afholdt en informationsdag 
målrettet natur- og miljømedarbejdere i kommunerne (og andre embedsmænd med interesse), hvor temaet 
var græsningslaug og naturpleje.  
 
Projektets opnåede leverancer  
Projektets formål var at beskrive og udbrede de bedste koncepter for græsningslaug samt at teste udvalgte 
koncepter i nye græsningslaug nord og syd for Aarhus. Projektets mål var at skabe fællesskab om 

- at pleje bynær natur – i et positivt samspil mellem økologisk landbrug, borgere og kommune. 
- at engagere borgere – især børnefamilier – i positive oplevelser med natur, dyr og gode bøffer. 
- at afsætte naturkødet – som er kendetegnet ved særlig smag og krav til tilberedning – til en fornuftig 

pris. 
 
Koncepterne for græsningslaug er beskrevet og udbredt online på hjemmesiden: 
http://okologi.dk/landbrug/projekter/kvaeg/koedproduktion/guide-til-afsaetning-af-koed-fra-oekologiske-
graesningslaug henvendt til borgere, kommuner og dyreholdere, der søger information om græsningslaug. 
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http://okologi.dk/landbrug/viden/kvaeg/graesningslaug  
 
Vi har testet koncepterne for græsningslaug i samarbejde med Aarhus Kommune og medlemmerne af 
græsningslaugene i Aarhus. Der er produceret en film om græsningslaug henvendt til børnefamilier. Desu-
den er der afholdt en event i Vejle sammen med Vejle Kommune, lokale dyreholdere og medlemmer af 
græsningslaug – der blev bl.a. uddelt en brochure om græsningslaug, som er udarbejdet i projektet. Økolo-
gisk Landsforening afholdt i november arrangementet ”Økologi på tværs i kommunen” med præsentation af 

guide og erfaringer vedr. græsningslaug. Efter temadagen har vi yderligere haft kontakt til kommuner, der 
ønsker mere information om opstart af græsningslaug – således har punkt 4 omkring udvikling af græs-
ningslaug i samarbejde med kommunerne et meget stort potentiale.   
 
Note 3. Giv forbrugerne nye muligheder for at finde vej til lokal økologi 
Tilskudsmodtager: De Økologiske Gårdbutikker 
Hovedformål: Afsætningsfremme 
Projektets formål 
Formålet er at gøre det nemmere for forbrugerne at finde vej til de lokale økologiske ildsjæle for herigennem 
at øge det direkte salg fra de mindre lokale økologiske producenter og gårde. Gennem de senere år er der 
opstået et stærkt forbrugerbehov for at opleve nærhed til producenten (kende vejen fra jord til bord), større 
produktmangfoldighed og friske varer produceret i nærområdet.  
 
Projektets aktiviteter 
1. Kampagne på sociale medier: Via Facebook og Instagram er der i sæsonbestemte kampagneperioder 

skabt synlighed for de to websites og muligheden for at finde vej til lokal økologi. Der har været kampag-
neperioder op til skolernes sommerferie og forårets helligdage, samt i høst- og juletiden, hvor der er me-
get at opleve ude ved de økologiske gårdbutikker. Målgruppen for den sociale medieindsats har primært 
været kvindelige forbrugere mellem 25 og 60 år.   

2. En bred PR-indsats: PR-indsatsen gjorde opmærksom på mulighederne for via de to websites at finde 
vej til lokale økologiske fødevarer, gårdbutikker, spisesteder og oplevelser. PR-indsatsen var fordelt ud 
over året med særligt fokus på kampagneperioderne nævnt under projektaktivitet nr. 1. PR-indsatsen 
blev målrettet landets lokale og regionale medier, online-medier, helse- og livsstilsmedier, samt madma-
gasiner. 

3. Annoncer: En særlig annonceindsats via sociale medier fokuserede på at nå børnefamilier og folk, der 
går særligt op i madlavning. 

4. Go cards: I forsommeren (juni) blev 33.000 Go cards om lokal økologi delt ud via caféer, biografer og 
butikker over hele landet, samt også nogle via selve gårdbutikkerne.  

5. Udvikling af sites: De eksisterende sites blev udviklet med en ny funktionalitet, der sikrer, at data overfø-
res automatisk, så kortet altid er opdateret med den nyeste information, samt ved forbedringer der imø-
dekommer brugerens behov i den måde sitet anvendes på i praksis.  

 
Projektets opnåede leverancer  
• Der er trykt 4 artikler om projektet i landbrugsfaglige medier. Her var målet 5 artikler. 
• Der er bragt omtaler af projektets websites i magasiner, online-medier, lokale og regionale medier. Pro-

jektet har fået omtale i medier som Mad & Venner, Familiejournalen, Erhvervsmagasinet Hotel og Re-
staurant, Mad og bolig, Fritidsmagasinet, Barneguiden.dk, Ude og Hjemme, samt diverse regionale og 
lokale medier. En del af de medier, vi som kontakter i PR-indsatsen, er ikke en del af Infomedias over-
vågning. Derfor er det svært at være helt præcise i måling af presseklip, men det er vores vurdering at 
målet om i alt 50 omtaler er nået.  

• Projektet er samlet set nået ud til 513.481 mennesker via sociale medier. Dette er nået via både opslag 
og annoncer på Facebook og opslag på Instagram og Twitter. Dette tal er dobbelt så højt som det for-
ventede. Til gengæld er antallet af visninger på selve hjemmesiderne lavere end forventet. Det er en læ-
ring, at modtagerne i stigende grad primært får deres information via Facebook.  

• 33. 000 Go Cards er uddelt på caféer og i gårdbutikker, primært i juni måned. Der var lovet 25.000 Go 
Cards.  

http://okologi.dk/landbrug/viden/kvaeg/graesningslaug
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Mange økologiske producenter har et stort ønske om at afsætte lokalt og kunne fortælle om- /formidle deres 
ideer og produkter, ligesom de økologiske forbruger gerne vil kende producenten og fødevarernes vej fra 
jord til deres bord. Projektets aktiviteter gør det nemmere for begge parter at finde hinanden og få opfyldt 
disse ønsker. Projektet giver økologiproducenterne en større synlighed, og giver dermed mulighed for et 
større kundegrundlag for direkte salg - og dermed mulighed for en større omsætning/indtjening.  
 
Note 4. Lokale, økologiske produkter fra de danske nationalparker 
Tilskudsmodtager: SEGES 
Hovedformål: Afsætningsfremme 
Projektets formål 
Projektets formål var at styrke den lokale, økologiske afsætning med afsæt i de danske nationalparker. Pro-
jektet skulle samle op på den eksisterende indsats og professionalisere samarbejdet om lokal afsætning 
mellem de økologiske landmænd / fødevareproducenter og de danske nationalparker.  
 
Projektets aktiviteter 
Projektet havde 3 arbejdspakker:  
 
1) Kick-off møder for landmænd og producenter 
Der er i hver nationalpark afholdt et kick-off møde (i alt 3 møder), hvor lokale landmænd og fødevareprodu-
center inviteredes ind til at høre om projektet og de fremadrettede perspektiver for at skabe historiefortælling 
og lokal afsætning i samarbejde med nationalparkerne. Både lokale perspektiver i samarbejdet med den 
enkelte nationalpark og på tværs af nationalparker blev tegnet op. 
 
2) Vidensopsamling – fra 3 cases 
Projektet har fulgt tre cases omkring lokal afsætning af produkter der er koblet til en konkret nationalpark og 
deres historiefortælling. Hver case repræsenterede et samarbejde mellem en nationalpark og en økologisk 
landmand.  For hver case er der indsamlet viden om økonomi, afsætningskanaler, barrierer og samarbejds-
muligheder. De tre cases var Jens Chr. Sørensen i Nationalpark Thy, Carsten Bech i Nationalpark Mols 
Bjerge, Ole Andreasen i Nationalpark Vadehavet. 
 
Denne viden er systematiseret, og med udgangspunkt heri er der lavet et inspirationskatalog, der beskriver 
erfaringerne fra de tre cases og de barrierer og muligheder, der tegner sig. Materialet er gjort tilgængeligt for 
landmænd og interessenter på www.landbrugsinfo.dk og www.seges.dk.   
 
3) Videnformidling – fra og på tværs af nationalparkerne 
I arbejdspakke 3 er der afholdt et vidensformidling-seminar på tværs af de danske nationalparker, hvor den 
indhentede og systematiserede viden er formidlet til nationalparkerne og afsætningsaktører. Dette er i sam-
spil med inspirationskataloget fundamentet for en professionalisering af samarbejdet mellem landmand / 
producent og nationalpark og har styrket udviklingen på tværs af parkerne. 
 
Inspirationskataloget, som er udarbejdet i arbejdspakke 2, er formidlet aktivt til landmænd og producenter, 
som har interesse i at samarbejde med nationalparkerne, via www.landbrugsinfo.dk  og www.seges.dk   
 
Projektets opnåede leverancer  
• Tre kick-off møder – et i hver nationalpark – afholdt med samlet deltagelse af ca. 87 deltagere. 
• Et inspirationskatalog, der beskriver erfaringerne fra de tre cases og de barrierer og muligheder, der 

tegner sig. 
• Et videnformidlingsseminar afholdt, hvor erfaringer fra de tre cases har inspireret til professionalisering af 

samarbejdet mellem nationalparkerne. 
 
Det forventes, at projektet umiddelbart har øget professionaliseringen for de landmænd, der i forvejen arbej-
der med lokal afsætning med afsæt i de enkelte nationalparker. 

http://www.landbrugsinfo.dk/
http://www.seges.dk/
http://www.landbrugsinfo.dk/
http://www.seges.dk/
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Desuden har der i projektperioden været stor interesse fra landmænd og producenter til at gå ind i nye sam-
arbejder med nationalparkerne. Ideerne til et nationalparkkoncept til detailhandlen er blevet født og vil få stor 
betydning for afsætningen af fødevarer fra områderne. 
 
Note 5. Det’ Naturkød - et nyt koncept for økologisk kød 
Tilskudsmodtager: Foreningen Smag på Landskabet 
Hovedformål: Afsætningsfremme 
Projektets formål 
Projektets formål var at opnå flere producenter der kan levere kød til ”Det’ Naturkød”, et nyt koncept for na-

turplejekød udarbejdet af ansøger; ”Smag på Landskabet”, gennem en opkvalificering og organisering af de 
mange mindre levebrug med kødkvæg i naturpleje. Projektet skulle derfor opkvalificere de små producenter 
lokalt ved etablering af en producentsammenslutning, til at kunne levere et samlet volumen, for at gøre drif-
ten rentabel og sikre stabile forsyninger. Overordnet forretningsplan udarbejdet. Assistance til lokale produ-
centsammenslutning, frem mod stiftelse, så de ved projektets afslutning var klar til drift. 
 
Projektets aktiviteter 
Smag på landskabet koordinering, lokal koordinering og konsulenthjælp v/Agri Nord i sammenhæng: 
 
I arbejdspakke 1 blev producentsammenslutning stiftet og forretningsplan udarbejdet for den lokale produ-
centsammenslutning/forening.  
Bestyrelsen i Smag på Landskabet gennemgik forskellige organiseringsmodeller for forpligtende fællesska-
ber, til fremlæggelse for potentielle leverandører på generalforsamlingen i Smag på Landskabet og ditto i 
den lokale naturplejeforening for Jammerbugt Kommune. I processen blev udarbejdet forretningsplan, der 
blev lagt budget og arbejdet med forskellige modeller, særligt A.M.B.A vs. Aps organisering. For at sikre 
fremdriften, blev der udarbejdet en proces- og aktivitetsplan med milepæle, som bestyrelsens rettesnor. For-
arbejdet har også været præsenteret til oplæg i landboforeninger og til kommune arrangementer. Lokalt i 
Jammerbugt Kommune, var indstillingen overvejende begrænset interesse for at gå ind i et selskab, men 3 
personer ville gerne investere, med hjælp fra projektet. Dette blev starten på Naturkød Jammerbugt, som os 
bekendt er den første lokale fælles afsætningsplatform af økologisk naturkød. De 3 lokale ildsjæle, fik i pro-
jektet hjælp fra Smag på Landskabet og juridisk bistand fra Agri Nord, til selskabsstiftelse ved Erhvervssty-
relsen, vedtægt, budget og forretningsplan – sidstnævnte stort set sammenfaldende med de udarbejdet i 
Smag på Landskabet. Status er at selskabet blev stiftet 30. maj 2016, der er indgået aftaler med de første 
leverandører og det første halvår er der gjort erfaringer med lokalt salg af primært halve/hele slagtedyr til 
restauranter. Tillæg til landmanden for naturkød har været 3-5,5 kr. oveni økotillæg og salget af de 10 første 
prøvesalg viser, at salg af økologisk naturkød, hvor værditillægget tilgår landmanden, samtidig også kan 
sælges til en merpris hos forbrugerne, så det kan løbe rundt for afsætningsledet. Afsætningsledet skal dog 
være uhyre opmærksom på at holde værdikæden kort og gennemsigtig. Afsætningsledet har vist sig at være 
altafgørende mht. at sikre kunderne kvalitet og troværdighed, som opnås gennem kriterierne. Afsætningsle-
det sikrer også at budskabet om naturpleje og biodiversitet når ud til forbrugeren. Indtil videre har Naturkød 
Jammerbugt opnået gode erfaringer og en positiv start, men hvor det store timeforbrug i arbejdet stadig er 
ulønnet. Men dette må betragtes som almindelige vilkår i opstartsfasen. Der er en forventning om, at firmaet 
snart er mere sikker drift og der også kan være en form for aflønning til de mange timer, der går med koordi-
nering, markedsføring, salg og kontrol. Kriterierne for at levere til Naturkød Jammerbugt ligger tæt opad 
Smag på Landskabets, og har derfor mulighed for at koble på organiseret salg derfra, hvis dette bliver aktu-
elt. 
 
Tilkendegivelsen fra medlemmer af Smag på Landskabet var, at de frem for selv at skyde kapital i et sel-
skab, så foreningen som afsætningsled. Dermed var ambitionen om Det Danske Naturkødskompagni - en 
A.M.B.A. i arbejdspakke 2 ikke realistisk. Men der blev arbejdet videre med muligheden for organiseret salg 
ud fra den forretningsplan og budget der var blevet lavet og potentiale for samarbejde med andre aktører 
som kan imødekomme de slagtemæssige udfordringer, jf. oprindelig ansøgning. Da muligheden for at etab-
lere samarbejde med grossist viste sig, blev der arbejdet målrettet hermed. Dette arbejde førte til 3 møder 
med kødgrossisten i slutningen af 2016 og der blev lavet en aftale, hvor Smag på Landskabet som er-
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hvervsdrivende forening skal styre koordinering og afregning med medlemmerne og kødgrossisten bliver 
ansvarlig for salget. Aftalen underskrives og offentliggøres inden foreningens generalforsamling ultimo marts 
2016. 
 
Dermed blev det overordnede mål med stiftelse af lokal afsætningskanal, som kan understøtte naturplejein-
citamentet for landmanden gennem et tillæg til noteringen, nået. Der har i løbet af projektet være presseom-
tale af flere aktiviteter i Smag på Landskabet/den lokale naturplejeforening, afledt af projektet.  
 
Smag på Landskabet er derfor ovenud tilfredse med fremdriften i 2016 – og ser frem til yderligere positiv 
vækst som naturlig forlængelse af de flotte resultater foreningen har opnået – ikke mindst på baggrund af 
bevillingen fra Økologifonden. 
 
Projektets opnåede leverancer  
- Forretningsplan, budgetter, vedtægter (både for amba og Aps) udarbejdet 
- Lokalt selskab stiftet, vedtægt, afklaringer med fvst om egenkontrol program mv., selskabet i drift, sam-

arbejdsaftaler og første salg. Kriterier for økologisk naturkød leveret til lokalt selskabet udarbejdet 
- Smag på Landskabet udarbejdet samarbejdsaftale med grossist om organiseret salg af naturkød på 

landsplan 
 
Note 6. Fælles lokal afsætning fra netværk af ’Mols Bjerge-gårde’ med små og mangfoldige produkti-

oner 
Tilskudsmodtager: Helge Bülow 
Hovedformål: Afsætningsfremme 
Projektets formål 
Projektets formål var at skabe lokal afsætning fra en række ’Mols Bjerge-gårde’ (biodiversitetsgårde), som 

danner overgang mellem Nationalpark Mols Bjerge og de omkringliggende landbrug. Projektets mål er: 
 At udvikle en ny fælles identitet og et fælles produktsortiment med lokale karakteristika  
 At styrke afsætning af produkterne til lokale dagligvarehandler og butikker samt fra egne gårdsalg  
 At sikre vidensudveksling og kompetenceopbygning omkring biodiversitetsproduktion  
 At øge lokalt samspil med Nationalpark Mols Bjerge og udbydere af lokale oplevelser    
 
Projektets aktiviteter 
Projektet er gennemført som planlagt med nødvendige mindre justeringer. Der var oprindeligt planlagt 12 
delaktiviteter, som er gennemført således: 
1) Udvikling af biodiversitetskoncept: Der er beskrevet koncept for biodiversitet, dvs. om, hvordan der kan 

skabes forretningsmæssige og faglige sammenhænge mellem små driftsgrene inklusive i samarbejder 
mellem producenter.  

2) Fælles årshjul til brug for fælles afsætning: Der er udviklet årshjul for producenterne, som kan bruges til 
markedsføring over for aftagere, og således at markedet dækkes bedst muligt med fælles produkter.  

3) Kompetenceopbygning i Mols bjerge-gårdenes kreds: der er afholdt studietur til Sverige og udviklet kon-
cept for fælles og fremtidige aktiviteter.  

4) Analyse af samarbejds- og afsætningsmuligheder i lokalområdet: Der har været afholdt møder i lokalom-
rådet med restauranter, Mols Bjerge, lokale turistaktører, Kalø Landbrugsskole, lokale avlere, dagligva-
rehandel oma. Konklusionen er: der er et netværk og fælles forståelse om muligheder for afsætning. 
Kort: åbnet døre. Konkret er fx Nationalpark-logoet på produkter fra Mols Bjerge-gård.  

5) Fælles afsætningskoncept til dagligvarehandlen: Der er udviklet lokale brands og lokale identiteter i for-
hold til dagligvarehandlen. Kalø Økologi mfl. Der afsættes til dagligvarehandler og specialhandler, fx: 
Topkærgård, Vrinners Brugs, Tved Brugs og Helgenæs Brugs, Kvickly i Ebeltoft mfl. samt fra egne gård-
salg og egen café. 

6) Afsætningskoncept på de enkelte gårde, udvikling af forretningsplaner og storytelling for egne gårdsalg: 
Der foreligger forretningsplaner og gårdenes storytelling er opdateret. Lille Raneladegård har opstartet 
egen restaurant i Ebeltoft (i samarbejde med kollega). Vejbod ved Kalø og stalddørssalg er udviklet i 
samarbejde med andre producenter. Målgruppen er lokale forbrugere, turister og sommerhusgæster.   



Noter til supplerende oplysninger – Regnskab 2016 
 
 
 

131 
 

7) Events i 2016, mad- og naturoplevelser: Forårsmarked, økologisk høstmarked, fødevarefestival Ridehu-
set, flere julemarkeder bl.a. Kalø og Ridehuset, Madfødevarefestival på Godsbanen, Madmared i Ebel-
toft, Madmarkeder på Kulbroen, Århus, Fiilsø Fødevarefestival, Bilka-event, Havnefest Ebeltoft, Brand-
bygegård sommerevents, Amstrup madmarked, Foodcourt Kolding, Streetfood Marked, Food Festival – 
og mange andre. Ansøgerne har været ved og arrangeret mange mad-events med fokus på Mols Bjerge  

8) Evaluering af salgsaktiviteter 2016 i løbet af efteråret: Evaluering er gennemført. Året har været spæn-
dende og mulighederne har foldet sig ud i takt med kontakter, events og salg. Forventet 1/3 øget om-
sætning næste år, i 2017. Konklusion: der er mulighed for en fornuftig forretning på basis af mindre pro-
duktioner. 

 
Projektets opnåede leverancer  
Både Mols Bjerge og Kalø er kendte i lokalområdet for arbejde med lokal fødevareproduktion og afsætning 
af lokale varer, samt for indsats omkring biodiversitet. Det har affødt interesse fra andre som har interesse i 
udvikling nye projekter og initiativer på Djursland – forankret i Kalø og MolsBjerge gårde. Molbordet er blevet 
stærkere lokal forankret via projektet, ligesom indsatsen omkring Café l’Croq i Ebeltoft. 
 
Note 7. Lokal afsætning fra Ostebørsens nystartede økologiske osteri 
Tilskudsmodtager: Ostebørsen 
Hovedformål: Afsætningsfremme 
Projektets formål 
Projektets idé er at skabe en model ”short supply chain” for økologiske fødevarer, hvor vi mobiliserer lokal-

samfundet til at blive ambassadører for lokal fødevareforsyning. Projektets mål er at udvikle modeller for 
lokal afsætning fra Ostebørsens nystartede økologiske ostemejeri i Slagelse. 
 
Projektets aktiviteter 
Projektet bestod af følgende arbejdspakker: 
 
AP 1. Analyse af potentialer og barrierer for lokal afsætning  
• Græsmælksprodukter fra Ostebørsens nye mejeri skal først og fremmest afsættes lokalt til Vemmelevs 

2.500 indbyggere, sommerhusgæster ved Storebæltskysten samt borgere fra Korsør og Slagelse. Af-
sætning sker primært via Ostebørsens butik, således at fortællingen om græsmælken fra naturarealerne 
i Tude Ådal, håndværket og lokal ejerskab bliver knyttet til produkterne fra gårdmejeriet. Græsmælks 
ostene forventes også afsat lokale restauranter, kantiner og enkelte lokale supermarkeder. Græsmælk 
og mikromejeri rammer trenden med hyperlokale fødevarer. 

• Barrierer - prisen for græsosten bliver relativt høj pga. af de højere mælkepriser for græsmælk og høje 
arbejdsomkostninger ved håndværksproduktion.  

• Analysearbejdet har mundet ud i en strategi, hvor vi laver frisk ost, da der kun går ca. 5-6 l mælk pr. kg 
frisk ost, samt at friskost har en hurtig omsætning (ingen lagring og derved ingen likviditetsbinding). Der-
ved kan vi levere unikke lokale friskoste baseret på lokal græsmælk -  lokalt produceret og afsat lokalt. 
På længere sigt vil vi udvikle egne faste og lagrede oste. 

• Vi vælger at holde prisen nede på egne græsmælksprodukter og græsosten, da vi pt betragter det som 
en branding- og kommmunikationsplatform, først på længere sigt kommer der volumen på produktionen. 

 
AP 2. Engagere borgerne og samarbejdspartnere i lokalområdet i at skabe lokal osteproduktion  
• Den lokale værdikæde, forankring og salg er centralt for vores nye Gårdmejeri. Derfor har vi haft særligt 

fokus på, at udvikle et lokalt natur-græsmælkskoncept i samarbejde med en lokal mælkeleverandør. I 
den anden ende af værdikæden har vi haft i fokus, at engagere lokale borgere i projektet, dvs. skabe et 
pull i lokalmarkedet. 

• Ostebørsen har indgået partnerskab med lokal mælkeproducent Michael Andersen, Tøvestensgård om 
levering af græsmælk til mejeriet. Der er 5 km mellem mælkeproducent og mejeri. Vi har lagt vægt på at 
etablere et lokalt partnerskab med mælkeproducent. Samarbejdsaftale er udarbejdet. Derudover har vi 
lavet en foreløbig aftale med en gedemælkeproducent også på Vestsjælland.  

• Københavns Universitet (Fergal Patrick Rattray, Departement og Food Science), SEGES, Gefion, Tor-
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kild Nissen ( Kalø), Naturforvaltningen Slagelse Kommune og Viventes har deltaget i konceptudviklingen 
af græsmælk. Vi har analyseret erfaringer fra USA og Tyskland, holdt 2 workshops, adskillige møder. 
Forsøgsproduktion og laboratorie analyser af græsmælken blev foretaget i sommer-efterår 2016. Måle-
resultaterne viser at græsmælken har et højt indhold af omega 3 i forhold til omega 6, hvilket er et af 
græsmælkens ekstra selling points.  

• Konceptet for græsmælken er i første omgang baseret på 30 ”græskøer” på Tøvestensgård, der skal 

græsse på naturarealerne i Tudeådal, hvor de malkes om sommeren i et mobilt malkeanlæg. Om vinte-
ren er dyrene på stald og fodres med hø fra Tude Ådal. Det giver smagfuld og sund mælk, samtidig med 
at dyrene har det godt. Græsområderne i Tude Ådal er naturbeskyttet, de gødes og sprøjtes ikke, men 
kan pt ikke certificeres som økologiske. Tøvestensgård arbejder på at få engarealerne øko-certificeret. 

• Crowdfunding. Møde med lokale Vemmelev borgerne blev afholdt den 5. december 2016. Ca. 100 lokale 
borgere deltog og fik rundvisning og en introduktion til Ostebørsen og det nye mejeri. Der blev solgt 70 
crowdfunding beviser inden for kort tid. Det har givet enorm omtale i lokalpressen og vi har fået mange 
gode ambassadører for hvem det lokale spiller en afgørende rolle. 

 
   
AP 3. Udvikling af samarbejdet omkring afsætning gennem lokale partnere: Gårdbutikker, food ser-
vice, offentlig bespisning, detail, specialbutikker og restauranter  
• Der er udarbejdet informationsmateriale og udkast til visuel identitet om Ostebørsens Gårdmejeri/lokale 

oste. Der er udarbejdet pjece om ”Crowdfunding”  
• Der er blevet afholdt ca.15 osteskoler/arrangementer på Ostebørsen i 2016 omkring ost, hvor vi har haft 

en god dialog og brugerinddragelse i fht. vores visioner med det nye gårdmejeri og græsmælk samt lokal 
afsætning. Personalet har været involveret i disse dialogmøder, i form af specifik ”on the job training”. 

• Vi har løbende holdt dialogmøder med restauranter, kantiner og high end supermarkeder i lokalområdet 
om afsætning og udvikling mejeriprodukter. Ostebørsen forventer at producere specialoste til enkelte re-
stauranter på deres recepter.  

• Vi oplever meget stor interesse fra publikum i vores butik og samarbejdspartnere i forhold til det nye 
mejeri og lokale produkter. 

 
Projektets opnåede leverancer 
1. Projektet har skabet 2 nye arbejdspladser (mejerist + kommunikationsmedarbejder) på Ostebørsen samt 1 
ny arbejdsplads på Tøvestensgård til produktion af græsmælken. I 2017 forventer Ostebørsen yderligere at 
ansætte en mejerist mere.  
2. Ostebørsen oplever en fantastisk lokal interesse og opbakning i forhold til jobskabelse gennem fødevare-
produktion. Vi har udviklet en strategi for produktion af græsmælk, produktion i det nye mikromejeri samt 
afsætning lokalt. 
3. Borgermøde og crowdfunding afholdt med ca. 100 deltager. Derudover er ca.15 arrangementer med dia-
log omkring græsmælk og mikromejeriet afholdt. 
4. Informationsmateriale – pjece og visuel identitet til Gårdmejeri er udarbejdet. 
5. Samarbejdsaftale er indgået med mælkeproducent/Tøvestensgård. Kontakter med restauranter, kantiner 
og detail (high end) er initieret. 
6.  Vores nye gårdmejeri har en fantastik branding effekt, der skaber synergi mellem lokal råvareproduktion, 
produktudvikling og afsætning. Opskalering af produktion vil ske i 2017. 
 
Der er skabt en meget stor interesse for vores nye lokale mejeri og græsmælksprodukter. Vemmelev bor-
gerne er vores ambassadørkorps, som har købt crowdfunding beviser til mejeriet. Forud for lancering af me-
jeri, græsmælk og osten, har vores strategi været at skabe en markedsmæssig præparering, og parathed, 
der skal sikre afsætning fra første produktionsdag (pull i lokalmarkedet). 
 
Gårdmejeriet og græsmælk har en helt klar branding effekt. Vi har skabt opmærksomhed i branchen, ved at 
vise modellen for en ”short supply chain” -  dvs. tæt samarbejde mellem mælkeleverandør og håndværks-
produktion af græsmælksprodukter - restauranter/kantiner – hvor hyperlokal mejeriproduktion er nu en mu-
lighed i Danmark. Ostebørsen er i branchen blevet omtalt som ”den frække dreng i klassen” – det tager vi 
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som et kompliment, når der bliver holdt øje med hvad vi laver. Vi forventer at Ostebørsen bliver et fyrtårn, der 
viser vej for andre iværksættere, som kunne have lyst til at producere mejerivarer i en lokal værdikæde i et 
lokalt marked. Det er for tidligt, at afgøre om vi kan opskalere så vi når et produktionsmæssig profitabelt 
niveau. Men græsmælk og ostehåndværk er ”hot” og udbredt i visse områder af USA og Tyskland, så vi har 

en klar forventning om at se det sammen i Danmark. 
 
 
Note 8. Økologisk Mikroslagteri på Midtsjælland 
Tilskudsmodtager: Hegnsholt Hønseri  
Hovedformål: Afsætningsfremme 
Projektets formål 
Afdækning af markedsbehov, detailbeskrivelse af koncept, projektering, planlægning samt markedsføring af 
et mikroslagteri på Midtsjælland.  
 
Projektets aktiviteter 
Afdækning af markedsbehov: 
Der manglede et slagteri til slagtning af fjerkræ. I løbet af projektet kom der dog et fjerkræslagteri på Sjæl-
land, som dog fortsat er i opstartsfase. Der mangler mulighed for forarbejdning af fjerkræ. Det nye fjerkræ-
slagteri og nærmeste fjerkræslagteri på Lolland laver ikke forarbejdning (såsom opskæring, rensning og 
pakning af feks. fødder, kamme mv.). Medium behov for flere slagtemuligheder af husdyr. Dog kom der i 
projektperioden to nye slagtehuse (Ros Slagtehus, som både afliver og parterer og forarbejder) samt Spis 
Min Gris (som kun parterer og forarbejder). Begge slagterier er under opbygning.  
 
Med de nye initiativer blev behovet for at kunne aflive på et mikroslagteri mindre signifikante. Der er dog 
behov for at kunne lave opskæring og forarbejdning af fjerkræ især. Undersøgelse viste samtidig, at det fø-
devarelovgivningsmæssigt ville være kompliceret at få lov til at håndtere både fjerkræ og klovdyr i samme 
slagteri. Og at et slagteri til fjekræ ikke kunne etableres for under DKK 2.000.000 og samtidig leve op til fø-
devarekrav til grossistvirksomheder. Samtidig ville driftsomkostningerne blive så høje, at det ville være nød-
vendigt at kunne sikre drift af slagteriet ca. 200 dage pr. år for at sikre rentabilitet.  
 
Ideen med at lave et fjerkræslagteri blev besluttet lukket grundet 1) andet fjerkræslagteri på vej, 2) høje 
etablringsomkostninger, som der ikke umiddelbart var en finansieringsplan for, 3) risikoen for at driften ikke 
ville være rentabel pga risiko for at der ikke ville være nok fjerkræ at slagte. Det blev herefter besluttet at 
arbejde videre med en løsning på Hegnsholt, hvor man kunne slagte en del af gårdens kyllinger (jf. den nye 
stalddørspakke, som blev fuldt implementeret i december 2016), samt etablere et forarbejdningslokale med 
tilhørende frys og køl på Hegnsholt. Som skal kunne opskære og forarbejde gårdens og andre små produ-
centers – især – fjerkræ, samt også andre typer kød. Forarbejdning omfatter vask, rensning og pakning af 
eksempelvis kamme, fødder og kråser, opskæring og pakning af fjerkræ, samt opskæring og pakning af 
andet kød. 
 
Detailbeskrivelse af koncept 
Etablering af mikroslagtelokale til slagtning af 500 stk. fjerkræ.  
Forarbejdningslokale med tilhørende fryse- og kølelokale samt lokale til opbevaring af emballage. 
 
De nye faciliteter vil være med til at bringe Hegnsholt tættere på målet om at holde hele værdikæden – og 
vejen fra jord til bord – på gården. 
 
For Hegnsholt og andre små producenter i området vil det være muligt at øge værdien af de produkter, der 
produceres, ved at kunne forarbejde dem. Samtidig vil man kunne øge salget til kunder – både til private og 
til videresalg, feks restauranter, ved at kunne tilbyde opskæringer. Eksempelvis har Hegnsholt mange fore-
spørgsler fra restauranter på feks vinger og lår. Det vil også betyde, at et betydeligt spild vil kunne undgås, 
hvis alle kamme, fødder og kråser kan renses og pakkes og sælges til restauranter.  
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Fjerkræslagtelokalet kan kun benyttes af Hegnsholt jf. lovgivning. Det vil give fleksibilitet ift. til at kunne leve-
re mindre batches af kyllinger til restauranter. 
 
Projektering 
Projektet udmundede i et investeringsbudget, et driftsbudget samt en skitse for indretning. Projektet opdeles 
i flere pakker: 

1) Forarbejdningslokale med tilhørende emballagelager (DKK. 0,3 mio.) 
2) Køl og fryselokale (DKK 0,1 mio) 
3) Modtagesluse (DKK 0,05 mio.) 
4) Fjerkræslagtelokale (DKK 0,1 mio) 
5) Omklædningsfaciliteter (DKK 0,1 mio.) 

 
Investeringsbudgettet baserer sig på køb af nyt inventar og brug af professionelle håndværkere. Ved brug af 
brugt inventar og ved at lægge majoriteten af håndværkstimer internt i Hegnsholt, kan dette tal reduceres 
signifikant. Tallene indeholder ikke interne timer. Tallene inkluderer ikke en renovering (skift af tag, reparati-
on af murværk, isolering og udskiftning af port) af de ydre rammer – en uudnyttet staldbygning. 
 
Forarbejdnings- og slagtelokale placeres i forlængelse af nuværende gårdbutik og med direkte adgang til 
gårdbutik. I eksisterende, uudnyttet staldlænge på Hegnsholt.  
 
Projektplan 
Der er udarbejdet projektplan (overordnet for hele projektet, detaljeret for forarbejdningslokale). Realiserings-
tidspunkt afhænger af finansiering.  
 
Markedsføring 
Private forbrugere:  
Der er udarbejdet ny hjemmeside for forarbejdningslokalet. Der ligger også pages klar til at udvide med øvri-
ge faciliteter. Der er også udarbejdet brochure. Forarbejdningslokalet bliver præsenteret som en gårdslagte-
butik. Hvor man som kunde kan svinge forbi hver weekend og købe ferske koteletter, nyhakket kød eller en 
middagsret med hjem. Baseret på kød fra gårdens egne dyr, og fra økologiske dyr på gårde på Midtsjælland. 
 
Projektet markedsføres overfor den private forbruger med fokus på dyrevelfærd, kvalitet, lokal produktion, liv 
på landet, oplevelser, og skabelsen af lokale arbejdspladser. Crowdfunding kampagnen har været god mar-
kedsføring for projektet. Det har sikret stort generelt kendskab til projektet i lokalsamfundet, og skabt com-
mitment – mange har støttet feks. med køb af gavekort til produkter til forarbejdningslokalet. Der er lavet 
fysisk skiltning til gården og til butikslokalet.  
 
Grossist/Restauranter: 
Der er udarbejdet lille folder til restauranter, hvor projektet markedsføres med fokus på fleksibilitet (slagte-
tidspunkt, udskæringer efter kundens ønsker), kvalitet (modning efter kundens ønsker, friskhed, samlet vær-
dikæde fra jord til bord holdt på gården), dyrevelfærd, samt mulighed for at købe helt unikke produkter (ny-
slagtede, økologiske kyllingefødder, hanekamme, kråser samt fjerkræ af specialracer og i små batches pro-
duceret specielt til den enkelte kunde). 
 
Leverandører: 
Sjællandske bedrifter tilbydes mulighed for at leje sig ind i lokalet. Man vil kunne låne lokalet inkl. uddannet 
slagter og selv kunne opskære, forarbejde, pakke og emballere. Lokalet vil også kunne benyttes til feks. at 
lave færdigretter, marmelader og lign. Produkter fra andre leverandører kan afsættes via Hegnsholts gårdbu-
tik, engrosvirksomhed (salg til restauranter i Kbh) eller eksempelvis via det netværk, som 24 midtsjælland-
ske, økologiske små gårde er ved at etablere (”Fødekæden” – går live i foråret 2017).   
 
Projektets opnåede leverancer  

• Afdækning af markedsbehov: Kunde- og leverandøranalyse udarbejdet. 
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• Detailbeskrivelse af koncept: Forretningsplan udarbejdet. 
• Projektering: Investeringsbudget udarbejdet. Driftsbudget for forarbejdningslokale udarbejdet. 
• Finansiering: Projektet er kun i mindre grad finansieret. Der arbejdes fortsat på at finde fuld finansie-

ring. 
• Projektplan: Overordnet projektplan færdig (dog uden deadlines, da der ikke er fundet fuld finansie-

ring). Detaljeret projektplan for forarbejdningslokale udarbejdet. 
• Eksekvering: Ibrugtagning af forarbejdningslokale forventes ca. 1. august, 2017 
• Markedsføring: Udrulningsplan klar. Alle elementer i planen er færdige (hjemmeside, brochurer, 

pressemeddelse mv) og klar til offentliggørelse.  
 
Note 9. Er Økoskabet den nye salgskanal i byen? 
Tilskudsmodtager: Seerupgaard Udvikling IVS 
Hovedformål: Afsætningsfremme 
Projektets formål 
Er at teste og videreudvikle det selvbetjente Økoskab. Kan Økoskabet være den nye måde at afsætte sine 
varer på ved fx skoler og i virksomheder, og derved give landmanden en direkte salgskanal uden fordyrende 
mellemled. 
 
Projektets aktiviteter 
Grundet barsel er selve opsætning og testen udskudt til år 2017, hvilket der også er blevet søgt og givet 
tilladelse til hos Fonden for økologisk landbrug. Derudover viste det sig også svært at finde små producenter 
der var klar til at levere varer i 2016. Der er dog blandt andet sket en positiv udvikling på dette punkt, så det 
tegner lyst for afprøvningen i 2017. Der er lavet aftaler om opsætning af Økoskabet et par steder i Køben-
havn. 
 
Reglerne på området er blevet udforsket, og de har informeret udviklingen af konceptet og den fysiske ud-
formning. 
 
Skabet er blevet videreudviklet, så det nemmere kan sættes op forskellige steder og produceres til en pris, 
der giver mening. Hjemmesiden og derved butikken er klar til at blive lanceret, når Økoskabene er sat op til 
test omkring juni 2017. 
 
Projektets opnåede leverancer  
• Nyudvikling af en sikker selvbetjeningsløsning for direkte salg fra gården - uden fordyrende mellemled 

og med flere fordele for landmand og kunde. 
• Systemet er fysisk blevet testet og opdateret. 
• Hjemmesiden er blevet videreudviklet, så den kan håndtere flere brugere på en gang.  
• Der er i samarbejde med fødevarerådgivningen Comida, afklaret hvilke regler, der gør sig gældende på 

denne afsætningsform. Og der er udviklet et regelsæt for brug af Økoskabet for både producenter og 
forbrugere. 

• Grundet barsel for den projektansvarlige er kundeevaluering, samarbejde med andre landmænd, samt 
den endelige evaluering og formidling udskudt til 2017 efter tilladelse fra Fonden.   

 
Projektet vil gøre det muligt for mindre landbrug med en travl hverdag på gården at sælge deres varer  
direkte og nå et større kundegrundlag i byen. Der forventes forbedrede muligheder for at øge lokalsalg og 
direkte salg fra gården betydeligt pga. øget tilgængelighed. For forbrugerne betyder Økoskabet nemmere 
indkøb og mulighed for at få dagfriske, lokale varer. 
 
Note 10. Havredal Grøntsagshave – med kartofler 
Tilskudsmodtager: Havredal Praktiske Uddannelser 
Hovedformål: Afsætningsfremme 
Projektets formål 
At fremme afsætning af økologiske produkter fra Havredal Grøntsagshave, via arrangementer, flyers, an-
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noncer, skiltning, salg til restauranter og hoteller samt dokumentation af erfaringer og resultater. Projektet 
skal skabe praktik- og arbejdspladser til unge med særlige behov, ved at drive Havredal Grøntsagshave. Der 
skal ske landsbyudvikling, via involvering af beboerne i dyrkningen og brugen af økologiske grøntsager, til 
fremme af en sundere kost, til inspiration for hele regionen. 
 
Projektets aktiviteter 
Havredal Grøntsagshave:  
• Har produceret økologiske kartofler og grøntsager. Arbejdet er udført af skolens medarbejdere og elever 

i fællesskab 
• Haft god omtale i lokale medier; Karup Ugeavis, Viborg Stifts Folkeblad og Kjellerup Avis, desuden onli-

ne eksponering via Facebook, hjemmeside og de skrevne mediers hjemmesider. Endvidere har der væ-
ret bragt et indslag i TV Midtvest. 

• Åbning af vej bod og efterfølgende udvidelse til gårdbutik, begge dele beliggende ved Havredal Prakti-
ske Uddannelsers hjemadresse. Der er til dette brug tilvirket skiltning ved vejen, og informationsplakater 
og prisskilte til butikken. 

• Samarbejde med 3 lokale dagligvareforretninger om afsætning af varer. Der har i sæsonen været shop-
in-shop løsninger med skiltning for projektet.   

• Har været praktik- og arbejdsplads for 4 unge i havesæsonen 
• Har i havesæsonen været arbejdsplads for 2 deltidsmedarbejder på kanten af arbejdsmarkedet  
• Har etableret kontakter til sæsonen 2017, for afsætning til kroer, restauranter og kantiner 
 
Projektets opnåede leverancer  
Udvidelse af haven til 25000 m2 i 2017 
At få skabt et navn for produkterne hos bevidste forbrugere 
Få udviklet grønne opskrifter i samarbejde med lokale kokke og interesserede 
At få udgivet / udbredt kendskabet til grønne opskrifter via trykte og digitale medier 
At afsætte produkter til spisesteder med en grøn og social profil 
At udbrede kendskabet til grøntsagers vej fra jord til bord 
At etablere en abonnementsordning, hvor forbrugerne selv henter hvad de har brug for 
At være inspiration til ”det gode grønne liv” gennem abonnenter, medier, foredrag og temadage 
At gennemføre en markedsanalyse på digitale medier 
At blive økonomisk rentabel på markedsmæssige vilkår  
At være arbejdsplads for 1-2 ansatte på kanten af arbejdsmarkedet (flex- / skåne jobs) 
At være praktik og arbejdsplads for 4 unge i havesæsonen 
At projektet kan vise vej til etablering af økologiske grøntsagshaver både på landet og i byer 
 
Note 11. Økologiske landmænd som grossister 
Tilskudsmodtager: Økogårdene Skjern Enge 
Hovedformål: Afsætningsfremme 
Projektets formål 
Er udvikling af: 
- Forpligtende samarbejdsmodel mellem lokale landmænd 
- Samarbejdsaftaler med relevante forarbejdningsvirksomheder 
- Et lokalt lagersystem, som sikrer den ønskede forsyning til dagligvarehandlen af friske varer, som har 

faciliteter til evt. køl, mærkning og pakning for de mindre producenter – på sigt. 
- En logistik og distributionsløsning – evt. i samarbejde med professionel distributør 
- Økonomi-aftaler mellem landmænd og mellem landmænd og aftagere 
- En fælles marketingstrategi 
- Overordnede økonomiske betragtninger – kan det betale sig.  
 
Projektets aktiviteter 
Undervejs i projektforløbet har vi været i dialog og samarbejde med: 
       -     Landmænd 



Noter til supplerende oplysninger – Regnskab 2016 
 
 
 

137 
 

- Fødevareproducenter 
- Erhvervsråd Ringkøbing-Skjern/Center for Fødevareudvikling, der er operatør på kommunens fødevare-

politik 
- Kulinarisk Vestjylland, forening der samler lokale fødevareproducenter 
- Vestjysk Landboforening 
- Forarbejdningsvirksomheder samt professionelle aftagere. 
 
1. Forpligtende samarbejdsmodeller mellem lokale landmænd og producenter 
Efter dialog og drøftelser med – og mellem - aktørerne, var det tydeligt, at der skulle tænkes i større strategi-
ske partnerskaber og samarbejder på tværs af landbrug, producenter, offentlige myndigheder og fødevare-
foreninger, for at skabe et professionelt set-up, der gør det attraktivt for landmænd og producenter, at udar-
bejde forpligtende modeller for samarbejde og aftaler.  
 
Vi har derfor i projektet arbejdet med, at undersøge muligheder for at skabe det fundament, der kan være 
omdrejningspunktet for strategisk partnerskab og samarbejde mellem økologiske landbrug, lokale producen-
ter m.fl. om synlighed, salg, volumen, logistik, distribution og leveringssikkerhed ved egnsspecifik afsætning 
og derigennem udarbejde forpligtende samarbejdsmodeller. 
 
Det er nødvendigt at skabe en samarbejdsplatform der har en fysisk location for udførelse af ovenstående 
områder. En sådan platform, vil først og fremmest styrke landbruget og producenternes evne til at imøde-
komme den efterspørgsel, der måtte være efter lokale fødevarer, men også skabe bedre og attraktive mulig-
heder, for at indgå i forpligtende samarbejdsmodeller. 
 
Vi har taget udgangspunkt i en andelsbaseret udviklingsmodel, som finder sin form i mødet mellem den op-
rindelige danske andelstanke og det moderne samfunds vilkår, udfordringer og muligheder, hvor formålet er 
at virke til fremme af deltagernes interesser, gennem deres deltagelse i en fælles platform - som aftagere, 
leverandører eller på anden lignende måde. Et stærkt fællesskab med lokalt afsæt og en unik storytelling. 
 
Vi tror på værdien af medejerskab i form af en kerne af virksomheder, i et samarbejdsplatform, som 
vil stå sammen om at udvikle mulighederne og dermed skabe mersalg ved større samlet udbud til aftagerne. 
Næste skridt er dels, at skabe efterspørgsel gennem salg og markedsføring, og få flere landmænd og produ-
center med i samarbejdsplatformen, således udbuddet af økologiske produkter øges.  
Det er ikke på nuværende tidspunkt muligt, at udarbejde samarbejdsaftaler på flere niveauer, dette drøftes 
og udarbejdes efterfølgende, når der er flere partnere i samarbejdsplatformen, og konkret efterspørgsel på 
produkter og volumen kendes. Der er derfor heller ikke brugt juridisk bistand i projektforløbet og udarbejdet 
db kalkulationer. 
 
2. Samarbejdsaftaler/dialog med forarbejdningsvirksomheder. 
Der er stor vilje til samarbejde mellem landmænd og forarbejdningsvirksomheder. Det er dog vigtigt at  
samarbejdsmodellerne sikrer, at hver virksomhed kun beskæftiger sig med deres kernekompetencer – og 
derfor er målet, at skabe bæredygtige klyngesamarbejder.  
- Økogårdene Skjern Enge har etableret samarbejde med Dalby Mølle og Funkisfood om produktion og 

salg af økologisk glutenfri havre. Samarbejdsmodellen er beskrevet her:  
Økogårdene producerer økologisk glutenfri havre efter bestilling fra Dalby Mølle af xx antal hektar havre 
pr år. Dalby Mølle opkøber og forarbejder havren, hvorefter produktet købes af  
Funkisfood, der pakker og sørger for afsætning til dagligvarehandlen i Økogårdenes emballage. 

- Økogårdene samarbejder med Engesvang Økologi. 
- Økogårdene samarbejder med slagteri, som forestår slagtning og forarbejdning af det økologiske kød. 

Økogårdene sælger primært selv det forarbejdede kød. Samarbejdsmodel med slagter er beskrevet her: 
Aftale er indgået med slagteren om, at salg af økologisk kød fra Økogårdene til enggros virksomheder, 
som slagteren skaber, afregnes med en aftalt procentsats af antal solgte kg. pr. okse eller gris. Således 
bliver det et aktivt, værdifuldt og skabende samarbejde for begge parter. Slagteriet ser muligheden for at 
være en del af samarbejdsplatformen, som attraktivt.  
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Projektet har endvidere givet anledning til tanker om opstart af opskærestue og pakkeri i Fødevarepar-
ken. 

- Økogårdene samarbejder med større køkkener og kantiner omkring afsætning af egen og evt. andre 
lokale økologiske produkter. Samarbejdsmodel er beskrevet her: Køkkener aftager halve og kvarte øko-
logiske dyr. Ved f. eks bestilling af økologiske grøntsager fra Skjern Enge, vurderes hvor mange kg. / ton 
pr. år, der skal bruges, og Økogårdene eller andre medlemmer af samarbejdsplatformen kan lave mark-
planer herefter.  
 

3. Lokalt lager. 
Fødevarepark Skjern Enge er etableret i 2016, og ejes af tre lokale fødevarevirksomheder, hvoraf den ene er 
Økogårdene Skjern Enge. Fødevareparken rummer 10.000 m2 hvor bl.a. samarbejdsplatformen skal foran-
kres. Der er unikke muligheder for lagerplads til tørvarer, korn m.m. Der er lokale sat i stand til ”gårdbutik” 

hvor medlemmerne af samarbejdsplatformen kan få deres produkter på hylderne. I projektet er der investeret 
i ”opstarts” køle og fryse faciliteter, for at kunne tilbyde plads til andre, som led i arbejdet med at skabe fæl-
lesskabet. 
 
4. Logistik og distributionsløsning. 
At indlede samarbejde med professionel distributør som cater virksomhed eller foodservice, anser vi ikke 
som værende muligt, på nuværende tidspunkt. Krav, retningslinjer og regler omkring levering, volumen, ens-
artethed i produkter, ekstraordinær fødevaresikkerhed m.m. gør, at producenter eller landmænd, skal have 
en vis størrelse, for at efterkomme de krav der er. En samlet levering fra flere producenter, vil også have sine 
udfordringer jf. dialog med bl.a. Hørkram. Der er lagt op til løbende dialog med foodservice og der arbejdes 
fra begge sider på, at løse de udfordringer der på nuværende tidspunkt er. Der er behov for en guide eller 
andet materiale, der tydelig gør de krav der skal opfyldes, for at blive leverandør til f. eks foodservice eller 
cater virksomhed. 
Aktørerne i det vestjyske, vil derfor selv arbejde med at etablere et logistik- og distributionsselskab, med 
base i den nye Fødevarepark Skjern Enge. Man vurderer, at fordelene ved at have både salg, logistik og 
distribution under samme tag vil være større.  
Der er derfor i slutningen af 2016, indledt samarbejde med Center for Fødevareudvikling og Kulinarisk 
Vestjylland, om samarbejde omkring distributionscenter. Udvikling af forretningsmodel for distribution i Føde-
varepark Skjern Enge er undervejs, og alle parter ser dette som en naturlig del af samarbejdsplatformen.  
 
5. Priser/leveringsaftaler med dagligvarehandel/engros/foodservice 
Økogårdene har været i dialog og forhandling, med både Dansk Supermarked og COOP om afsætning af 
Økologisk kød og evt. pålæg og gryn til kæderne. Prisforhandlinger viste, at det ikke på nuværende tidspunkt 
er interessant for Økogårdene at indlede samarbejde med dagligvarekæderne. Konklusionen er, at virksom-
heden ikke vil satse på volumen produktion. Der er i stedet indledt samarbejde med bl.a. offentlige køkkener, 
kantiner, gourmet-slagtere og restauranter, hvor hele eller dele af dyret kan aftages. Forarbejdning og pro-
duktudvikling er stadig en stor del af forretningsgrundlaget – bl.a. til det private segment, hvor der bl.a. ar-
bejdes på at udvikle restprodukter til gourmetprodukter i samarbejde med slagter og kok. 
 
6. Fælles marketingstrategi 
I arbejdsgruppen omkring udvikling af fælles identitet og brand har vi arbejdet med proces henimod styrker, 
svagheder og muligheder for et fælles brand. Der er afholdt workshop / kursus i opbygningen af den ”gode 

historie”. Arbejdsgruppen har arbejdet med – fordele og ulemper - om værdien af en fælles identitet og mar-
kedsføring. Research og besøg hos fødevareaktører, fødevaremesser, fødevareforeninger m.m. har vist, at 
der er visse fordele, ved at ”brande” sig sammen som område, men der er også, rigtig mange ”mærkninger” i 

Danmark.  
Konklusionen er blevet, at de landmænd og producenter, der bliver en del af ”Fødevarepark Skjern Enge’s” 

samarbejdsplatform, markedsføres samlet under ”Smagen af Vestjylland”. 
Medlemskab af samarbejdsplatformen vil også indebære samlet markedsføring, og der skal afsættes ca. 
10% af den samlede omsætning til markedsføring. Første fase af opbygning af kendskab og markedsføring, 
finansieres af den indskudte kapital, der bliver gældende for medlemmer af platformen. 
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Markedsføringsstrategi vil primært være on-line, der kan genere salg fra webshop. Derudover planlægges 
større event og arrangementer i Fødevareparken, for lokale borgere, turister og øvrige interessenter.  
Match-making arrangementer for det professionelle erhverv, hvor landmand/producent møder indkøber, kok 
og økonoma. 
Vi har i slutningen af projektforløbet, fået information om, at Center for Fødevareudvikling er med i et projekt i 
samarbejde med bl.a. Aarhus Universitet, omkring lokalisering af produkter med lokal stamtavle. Projektets 
formål er bl.a. at undersøge, hvor Skjern Enge og Økogårdene samt andre lokale producenter, adskiller sig 
mht. produktionsform, jord og natur. Her er det oplagt at vi samarbejder omkring fælles identitet og branding 
af ”egns-specifikke” terroir produkter fra området.  
Målet er, at der efter rapportens konklusioner om jord, natur, produktionsform m.m. i Ringkøbing-Skjern 
Kommune, udvikles et fælles brand -  som aktører – både økologiske og konventionelle i området, ville kun-
ne bruge aktivt i markedsføringen.  
 
7. Økonomivurderinger for den enkelte landmand 
Det er ikke muligt, at udarbejde realistiske beregninger på nuværende tidspunkt, for den enkelte landmand. 
Projektet har udviklet sig i løbet af 2016 til et væsentlig større opgave, og vi fortsætter med de igangsatte 
strategier og aktiviteter ind i 2017.  Platformen og evt. andelsmodellen skal etableres i løbet af 2017/18 og 
dette kræver flere interessenter med samme værdier og ambitioner. I samarbejde med Økologisk Landsfor-
ening og Vestjysk Landboforening arbejdes der på, gennem målrettet indsats, at flere økologiske landmænd 
påbegynder niche-produktion, som imødekommer den efterspørgsel der arbejdes på at skabe, omkring pro-
dukter fra området. 
Konkret efterspørgsel på lokale økologiske produkter fra detailhandel, storkøkkener m.v. skal være til stede, 
for at kalkulere hvorvidt det vil være en god forretning for den enkelte landmand. Dette skal også ses i sam-
menhæng med den økonomiske investering i samarbejdsplatformen, som ikke er endelig fastsat endnu.  
 
8. Kan det betale sig 
Hvorvidt ovenstående kan ”betale” sig, er ikke muligt, at sige på nuværende tidspunkt. Dertil skal etablering 

af platformen for samarbejder, og reelle ordre og efterspørgsel først være til stede. Men vi tror på, at når 
fundamentet er bygget, og de udfordringer som alle står med enkeltvis, kan håndteres under samme tag, vil 
det være muligt, at skabe attraktive forretningsmuligheder for den enkelte landmand, producent eller forar-
bejdningsvirksomhed, der er medlem af platformen. 
 
Note 12. Lejre Grøntsagskonsortium 
Tilskudsmodtager: Ballegaarden 
Hovedformål: Afsætningsfremme 
Projektets formål  
At etablere et afsætningsselskab blandt en gruppe grøntsagsproducenter i Lejre Kommune, som ønsker at 
drage forretningsmæssig gavn af et sådan samarbejde. Man ønsker herigennem at finde fælles løsninger 
på især kommunikations, salg og logistik.  
 
Projektets aktiviteter  
1) Etablering af afsætningsselskabet Lejre Øko Grønt IVS: Bestyrelsen for Foreningen Lejre Økologiske 

Grøntsagskonsortium, som udgøres af fire grøntsagsproducenter (Erik Holst, Kim Kanstrup, Kirsten Si-
vertsen og Tim Hollænder) besluttede på bestyrelsesmøde d. 9. februar 2016 at danne et fælles sel-
skab Lejre Øko Grønt og registrere det som et IVS. På dette møde blev selskabets formålsparagraf 
gennemgået og vedtaget. Selskabet er registreret hos Erhvervsstyrelsen d. 19.maj 2016. Vedr. ar-
bejdsmodul: Roller blev fordelt i bestyrelsen, hvor Erik Holst blev direktør, Kim Kanstrup kasser og Tim 
Hollænder praktisk-udfører. Kirsten Sivertsen ville primært bidrage med grøntsagsdyrkning, idet hende 
bedrift (Stensbølgård) står for størstedelen af grøntsagsproduktionen i konsortiet.  

2) Opstart af afsætning og distribution: Vedrørende opstart af fælles afsætning i selskabet besluttede be-
styrelsen, at man i opstartsperioden ville satse på salg til institutionskøkkener dels i Lejre Kommune og 
dels i København. Man opstartede således medio 2016 en salgspraksis, hvor der blev udsendt nyheds-
brev med bestillingsliste til interesserede aftagere og man opbyggede derigennem en mailingliste. Der 
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blev udsendt nyhedsbrev med bestillingsliste hver uge i perioden fra juli til oktober.  
3) Udvikling af økonomisk model: Der er i 2016 blevet arbejdet med en kompleks model, hvor arbejdskraft, 

kørsel samt værdi af varer indgik som elementer i modellen. I praksis har modellen været for omstæn-
dig at administrere, hvorfor der i 2017 bør arbejdes videre med en enklere model, hvor logistikken vare-
tages af de enkelte producenter og hvor der tilbageholdes en mindre øreafgift til brug for drift af selska-
bet, som i praksis vil bestå af udsendelse af nyhedsbrevet, opdatering af hjemmeside samt håndtering 
af bestillinger.  

4) Opstart af mentoraktivitet: I vinteren 2016/17 blev der inviteret og afholdt første mentorarrangement i 
LØG. Her blev nye og gamle medlemmer inviteret (11 deltagende i alt). Lars Skytte fra Skyttes Gartneri 
på Fyn holdt oplæg om opstartsfase – muligheder og faldgruber som ny grøntsagsproducent. Mødet var 
en succes og der blev udtrykt ønske om at gentage mødeformen i 2017.  

5) Udvikling af hjemmeside: I forbindelse med projektet er der blevet udviklet en hjemmeside 
(www.lejreøkogrønt.dk) som vil kunne kommunikere både producentforeningen Lejre Økologiske 
Grøntsagskonsoritum OG afsætningsselskabet Lejre Øko Grønt IvS’ aktiviteter. Hjemmesiden er pro-

grammeret i et open source cms (WordPress), som gør den nem og omkostningsneutralt at vedligehol-
de. Der er i hjemmesidens CMS indlejret mulighed for web-shop og bestilling direkte fra siden, hvilket 
forventes med tiden at blive selskabets praksis i forhold til håndtering af bestillinger (se screenshots af 
hjemmesiden vedhæftet i bilag 4). Design af hjemmesides web-shopdel er udført i forbindelse med pro-
jektet, ligesom foto-bibliotek og visuel identitet for LØG er udarbejdet.  

 
Projektets opnåede leverancer  
1) Afsætningsselskab etableret (Lejre Øko Grønt IvS, cvr. 37701750)  
2) Bestyrelse og roller blandt bestyrelsesmedlemmerne etableret. Tre årlige bestyrelsesmøder.  
3) Opnået erfaring med brug af kompleks model for finansiering (tidsforbrug, logistik, varer). Modellen blev 

afprøvet men af selskabets bestyrelse fundet for kompleks, hvorfor der arbejdes på forenkling.  
4) Mentorordning igangsat. Der arbejdes blandt medlemmerne på, at ordningen kan fortsætte i 2017 og 

frem.  
5) Visuel identitet udarbejdet. Hjemmeside lanceret (www.lejreøkogrønt.dk). Praksis for udsendelse af 

nyhedsbrev med bestillingsliste etableret (10 nyhedsbreve udsendt).  
 
Note 13. Flere kunder til Blakgårdens kundebonde fællesskab 
Tilskudsmodtager: Blakgården v/ Janus Z. Sølvsten 
Hovedformål: Afsætningsfremme 
Projektets formål 
Projektet ”Flere kunder til Blakgårdens kundebonde fællesskab” har til formål at markedsføre initiativet over 

for relevante målgrupper i lokalområdet ved Silkeborg og herigennem sikre de flere medlemmer, der kan 
gøre denne alternative, lokale afsætningsmodel økonomisk bæredygtig. 
 
Projektets aktiviteter 
Arbejdspakke 1: Udvikling af markedsføringsstrategi 
Målgruppeanalyse dannede baggrund for valg af ny lokalitet i forbindelse med en økologisk butik i Silkeborg. 
At udarbejde kernefortælling i sammen med en konsulent gav et godt grundlag. 
Udvikling af grafisk udtryk var en stor opgave som tog lang tid, men resultatet blev rigtigt godt. 
 
Arbejdspakke 2: Institutioner som målgruppe 
Der blev taget kontakt til børnehaver og institutioner i området. Det blev undervejs vurderet ikke at satse for 
meget på denne del. Men der er indledt drøftelser med en skole om oprettelse af skolehaver. 
 
Arbejdspakke 3: Private husholdninger som målgruppe 
Første workshop den 30. januar 2016, der var indbudt en oplægsholder som kunne fortælle om CSA gårde i 
andre lande og generelt om konceptet. Deltagelse af ca. 35 personer. 
Foliering af kundebondevogn så den er blevet synlig og informativ. 
Mediemæssig opmærksomhed med flere interviews i løbet af sommeren.  
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Høstmarked første weekend i september med 2-300 besøgende. 
Omdeling af folder 16. september. 
Opstart på den nye lokalitet 1. november med forudgående informationsaften på stedet. 
Gennemførelse af annoncering i radio og aviser samt ophængning af plakater forud for work-
shop/planlægningsmøde. 
Anden workshop 19. november med fokus på bæredygtige aspekter af landbrugsdrift og afsætning. Delta-
gelse af ca. 45 personer. 
 
Projektets opnåede leverancer  
• Der er udarbejdet en markedsføringsstrategi for 2016 
• En målgruppeanalyse med afsæt i befolkningssammensætningen i Silkeborg 
• Kernefortælling som grundlag for det øvrige markedsføringsmateriale og hjemmeside. 
• Nyt grafisk udtryk og logo 
• 2 workshops for potentielle og eksisterende kunder 
• 1 høstmarked i samarbejde med Økologisk Landsforening 
• 1 køletrailer folieret med det nye grafiske udtryk. 
• 1 folder om konceptet er udviklet og trykt i 10.000 eksemplarer og uddelt i lokalområdet 
• 4 forskellige plakater udviklet og ophængt på relevante lokaliteter. 
• Hjemmeside opdateret med nyt udtryk 
• 3 annoncekampagner i lokale aviser, i alt 11 visninger. 
• 1 radiospot afspillet i lokalradio, i alt ca. 300 gange. 
• Artikel i Midtjyllands avis, Silkeborg-nyt, JAK bladet, Pengevirke, Kristeligt dagblad og dr.dk 
• Omtalt i information og Politikken 
• Radioindslag i P4 Østjylland 
• Der er opstået en mailingliste til nyheder fra Blakgården med pt. 117 interesserede. 
• Rundvisninger og samtale med min. 4 andre som er interesserede i at starte noget lignende op. 
 
De gennemførte tiltag har i løbet af 2016 fået udbredt kendskabet til Blakgårdens kundebonde fællesskab og 
fået sat de tanker som ligger bag konceptet på dagsordenen, både i de lokale-, de landsdækkende- og de 
sociale-medier på internettet. Dette giver et godt afsæt til flere lokale kunder. Medlemstallet er i projektperio-
den steget fra 40 til 100, derudover er der pt. 49 mennesker på venteliste til næste sæson. Nogle medlem-
mer falder dog også fra pga. flytning m.m. 
 
Projektet har givetvis øget kendskabet til CSA-modellen både blandt forbrugere og landmænd – og kan der-
med understøtte udviklingen af nye lignende initiativer. CSA-modellen er en lokal afsætningsmodel, der invi-
terer forbrugerne ind til at være med til at tage ansvar for den økologiske produktion. En sådan afsætnings-
model er med til at skabe øget interesse, tillid og kendskab til den økologiske produktionsform i befolknin-
gen. 
 
Note 14. Mindre producenters mærkning af egenproducerede fødevarer 
Tilskudsmodtager: Comida Fødevarerådgivning 
Hovedformål: Afsætningsfremme 
Projektets formål 
At give de mindre producenter et praktisk værktøj til at mærke produkterne korrekt, således at producenten 
via en spørgeguide selv kan mærke de mest almindelige produkter med de nødvendige oplysninger herun-
der næringsdeklaration. Løsningen indeholder også mulighed for at producenten kan udforme og udskrive 
mærkningsetiketter i flere formater. 
 
Projektets aktiviteter 
Udvikling af elektronisk mærkningsguide og udformning af tekst og forklarende tekster til guiden. 
 
Projektets opnåede leverancer 
Der er udviklet en elektronisk løsning, der kan fungere som beslutningsstøtte eller guide til mindre producen-
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ter, der skal udforme mærkning til egne færdigpakkede fødevarer. Guiden kan hjælpe producenten med at 
finde frem til om der er krav til fuld mærkning ved hjælp af en række spørgsmål, som producenten svarer på 
trinvis. For produkter, hvor der er krav om næringsdeklaration, kan hjemmesiden ligeledes hjælpe med en 
deklaration, der lever op til lovgivningens basale krav til næringsdeklarationer. Der kan benyttes standard-
næringsværdier fra offentlig tilgængelig database, men hvis producenten anvender helt særlige ingredienser 
skal der indtastes næringsværdier for disse. Der kan downloades Word og PDF-filer af de fremkomne 
mærkninger. Mærkningsguiden findes i tilknytning til hjemmesiden lokalafsaetning.dk. 
 
Værktøjet hjælper producenten til at træffe beslutning om nødvendige om mærkningsoplysninger på det 
enkelte produkt, så lovgivningen overholdes og forbrugeren er tryg ved produktet.  
  
Mærkningsværktøjet hjælper med at forenkle opgaven med mærkning af egne produkter fordi producenten 
bliver guidet hele vejen igennem mærkningen og ender med at have et eksempel på en mærkning, der op-
fylder reglerne med de ændringer der trådte i kraft i december 2016. 
 
Værktøjet vil medvirke til, at flere mindre producenter får mulighed for at producere og sælge egne færdig-
pakkede produkter uden at producenten føler sig rådvild og hæmmet af reglerne vedr. mærkning. Samtidig 
får producenten et udkast til en simpel etiket, som giver mulighed for grafisk videreudvikling eller etiketten 
kan bruges som den er i en meget enkel form. 
 
Det forventes at værktøjet vil medvirke til, at flere små producenter får energi til og mulighed for at producere 
og (videre)sælge egne produkter – og dermed øge indtjeningen og øge udbredelsen af økologiske produk-
ter. 
 
Note 15. Økologisk kaninproduktion – et pilotprojekt 
Tilskudsmodtager: Landbrug & Fødevarer 
Hovedformål: Forskning og forsøg 
Projektets formål 
Formålet med projektet var at afdække mulighederne samt skabe fundamentet for, at en dansk økologisk 
kaninproduktion kan blive udviklet og bidrage til direkte afsætning fra den økologiske bedrift. 
  
Projektets aktiviteter 
1) Økologisk kanin i primærproduktionen 
I projektet blev 4 forskellige kaninracer fordelt på 24 moderdyr avlet på tre økologiske bedrifter.  
På bedrifterne blev der arbejdet med forskellige management strategier i bestræbelserne på, at få lavet ef-
fektive mobile opstaldningssystemer. De forskellige racer blev vurderet i forhold til deres egnethed til de for-
skellige vilkår på de økologiske bedrifter. Produktiviteten blev vurderet ud fra registreringer af kuldstørrelse, 
fravænningsprocent, tilvækst, slagtevægt/-alder og sygedomsforekomst. 
 
Slagtemuligheder blev klarlagt i projektet, særligt med henblik på privat slagtning i overensstemmelse med 
Fødevarestyrelsens retningslinjer for hjemmeslagtning og lokalt salg. Der blev ligeledes arbejdet for godken-
delsesmuligheder for professionelle slagterier og deres muligheder for er erhverve det kompetencebevis der 
blev krævet af Fødevarestyrelsen. Samtlige kaniner der blev avlet i projektet blev slagtet på Dannemare 
Fjerkræ- og Vildtslagteri efter deres godkendelse, og stort set alle de slagtede dyr blev leveret til Hotel og 
Restaurantskolen i København samt Christian Puglisis restauranter i København. 
 
2) Økologisk kanin i køkkenet 
De forskellige racer og effekten af de to forskellige fodringsstrategier blev vurderet af Hotel og Restaurant-
skolen i København samt Christian Puglisis restauranter i København. Hotel og Restaurantskolen brugte 
kaninerne som en del af undervisningen på skolen. 
 
Projektets opnåede leverancer  
• Projektet har initieret, at den økologiske kaninproduktion er påbegyndt i Danmark, og dermed til et nyt 
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økologisk produkt til det danske marked. 
• Der blev leveret ca 120 økologiske kaniner til vurdering og bearbejdning hos madprofessionelle. 
• Oversigt over produktionsresultaterne på bedrifterne. Dermed indikationer af de forskellige racers præ-

station i det økologiske system, samt betydningen fodersammensætning af hhv. grovfoder og kraftfoder.  
• Indsigt i forskellige opstaldningssystemer og forskellige fodringsstrategier, samt fodringens effekt på 

kødproduktet. 
• Indsigt i de 4 forskellige racers præstation i den økologiske produktion. 
• Interesse for økologisk kaninproduktion hos kommende aftager af økologisk kaninkød. 
• Oversigt over umiddelbare afsætningsmuligheder. 
• Medieomtale - Artikler til den brede presse, landbrugsmedierne og relevante tidsskrifter. 
 
Note 16. Madhuset i Halkær Ådal – et økologisk afsætningsløft til hele Nordjylland 
Tilskudsmodtager: Halkær Kro og Madhus 
Hovedformål: Forskning og forsøg 
Projektets formål  
Madhuset i Halkær Ådal, vil lave mad med nordjyderne. Via kursusaktiviteter og events og med lokale og 
sæsonbetonede råvarer som udgangspunkt, vil vi bidrage til at øge forståelsen for årstidens råvarer, og 
læringen om håndværk fra jord til bord.  
Landmandsudfordringer, vi vil med en øget og anderledes afsætningsmulighed, give bud på løsning af 3 
lokale økologiske landsmænds 3 forskellige udfordringer:  
1. Afsætte på nyt lokalt marked. 2. bidrage til generationsskifte. 3. skabe en afsætningskanal  
 
Projektets aktiviteter  
• FolkeKøkken; Vi har fortsat og udviklet FolkeKøkken, som blev startet i 2015. Mad af årstidens lokale 

økologiske råvarer, sidste torsdag i hver måned. En aktuel landmand præsenterer leverede råvarer.  
• Børn og Bønder; I samarbejde med Køkkenlinjen på Erhvervsskolerne i Aars, har vi lavet et 3-dages 

kursus, for bedsteforældre og børnebørn. Der laves økomad, med udgangspunkt i besøg hos en lokal 
økologisk svineproducent.  

• Egnsret fra Halkær; i forbindelse med den årlige Slagtefestival på Halkær Kro, var der en egnsrets-
konkurrence, baseret på tilgængelige lokale økologiske råvarer.  

• Appetit på bondens årstider; Vi har afholdt 2 kurser a 1 dag. Bagekursus med med møller og landmand, 
Nils Foged. Det gode ostehåndværk i eget køkken, Thise-leverandør bidrog med mælk og faglig orien-
tering. 1 koncertarrangement med Livø som madtema, med oplæg om økoprodukterne fra Limfjordsø-
en.  

• Smageworkshop; I samarbejde med Slowfood Nordjylland, sætter vi kødets kvalitet til bedømmelse og 
debat ved at smage os frem. Vi skal smage svinekød, kylling og ørred.  

 
Projektets opnåede leverancer  
• Folkekøkken – hvor der laves hverdagsmad af lokale økoråvarer, er blevet en fast månedlig begiven-

hed.  
• Vi har udviklet en Egnsret, og støbt grunden for en årlig tradition omkring udpegning af årets Egnsret.  
• Via udvikling af kursusaktiviteter er der etableret et samarbejde med Nordjyllands største folkeoplys-

ningsforbund Fokus Folkeoplysning, som vil give endnu mere fokus på lokale økologiske råvarer og 
godt madhåndværk.  

• Vi har etableret samarbejde med Køkkenlinjen på Erhvervsskolerne i Aars  
• Der er i og omkring Halkær Kro skabt øget bevidsthed om de muligheder og evt. barrierer der ligger i 

lokal økologisk råvareforsyning.  
• Der er skabt et væsentlig tættere producentnetværk rundt om Halkær Kro  
• Der er skabt øget fokus blandt kroens brugere om de lokale økologiske landmænd  
• Der er skabt en øget lokal omsætning af lokale økologiske råvarer  
• Projektet har været stærkt medvirkende til Aalborg Kommunes 2½ årige støtte til at ansætte en ½- tids 

koordinator  
• Der er støbt et idemæssigt og praktisk fundament under tankerne om et økologisk Madkulturhus i Hal-
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kær  
• Hvilket har resulteret i en bevilling fra Real Dania og Aalborg Kommune til forundersøgelse og bære-

dygtighedsvurdering af Halkær Madkulturhus.  
• Og så er der sået frø til mere grundlæggende at tage fat på generationsskifteudfordringer.  
 
 
Note 17. Oplevelser som spydspids for lokalt salg af økologiske kvalitetsfødevarer 
Tilskudsmodtager: Kernegaarden Fejø 
Hovedformål: Afsætningsfremme 
Projektets formål 
Gennem oplevelser at øge det lokale salg af økologiske kvalitetsfødevare 
 
Projektets aktiviteter 
Kontakt til deltagere og drøftelse af mål for indsatsen. 
Udarbejdelse af tekster til pressetur og markedsføringsmateriale. 
Layout for invitation ti pressetur og gavekurve. 
Forankring af gavekurvs konceptet hos Kernegaarden og Fejø Permakultur. 
 
Projektets opnåede leverancer  
Udarbejdet tekster til invitation og markedsføringsmateriale 
Drøftet og igangsat formatet for markedsføring af ture. 
Udarbejdelse af invitation til pressetur. 
Forankring af gavekurvs konceptet. 
Gennemførelse af pressetur og færdiggørelse af markedsføringsmateriale og gavekasser sker i 2017 
 
Projektet har skabt yderligere forståelse for det økologiske salgs potentialet i oplevelsesturisme. 
  
Projektet vil gennem oplevelser og formidling direkte til ende forbrugeren synliggøre Fejøs økologi, omstil-
ling, bæredygtighed, Permakultur og kvalitetsprodukter på baggrund af lokal frugt. Projektet vil bringe flere 
turister og helårsbeboere til Fejø samt øge det lokale salg fra gårdbutikker. Gennem indsatsen og den fort-
satte markedsføring vil antallet af busser med besøgende vil blive øget med  
 
Note 18. Stalddørssalg af slagtefjerkræ 
Tilskudsmodtager: Udviklingscenter for Husdyr på Friland 
Hovedformål: Forskning og forsøg 
Projektets formål 
Projektets formål er at udvikle en bedøvelses, aflivnings og slagtemetode der fungerer lokalt, således at det 
tilladte stalddørssalg af slagtefjerkræ kan gennemføres dyrevelfærdsmæssigt, hygiejnisk og praktisk forsvar-
ligt. 
 
Projektets aktiviteter 
Der har været gennemført forsøg med forskellige bedøvelsesmetoder. Der er afprøvet forskelligt slagteudstyr 
egnet til små besætninger. Der har været gennemført forsøg med forskellig slagtealder for gæs og kyllinger 
(Dansk Landhøne og Dansk Land gæs). Der har været gennemført forskellige former for skånsom tilbered-
ning. 
 
Projektets opnåede leverancer  
Der foreligger nu endelig en godkendt bekendtgørelse som omfatter både gæs og slagtekyllinger som kan 
sælges direkte som ”Stalddørssalg” fra bonde til kunde, og som er åbnet på bedriften (max 500 stk. fjerkræ 
og max 100.000 stk. æg).  
 
Bedøvelsen sker bedst med et slag i nakken hvorefter fjerkræet anbringes i ”cones” og hoved adskilles fra 

kroppen og fjerkræet af bløder. 
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Den bedste kødkvalitet ved landrace fjerkræ opnås ved tidlig slagtning, kyllinger ved max. 500 gr. og gæs 
ved 3.000 gr. De meget små kyllinger tilberedes bedst i en stege so, her er der tale om et nyt produkt med 
meget høj spisekvalitet som lever op til kravet som ”Velfærdsdelikatesse®”. 
 
Det forventes, at de nye regler for stalddørs salg vil betyde en voldsom vækst i lovligt ”staldsdørssalg” af 

slagtefjerkræ og æg. Anvisningen på bedøvelse, slagtning, slagtealder og skånsom tilberedning af Landrace 
fjerkræ, betyder at der sker under bedste velfærdsmæssige forhold og med høj kvalitet som resultat. Selv om 
det er små slagtedyr der er tale om, så kan der opnås en god forretning fordi der er tale om en høj kvalitet og 
fjerkræet vurderes at kunne sælges for 100 kr. pr. kg og æg for 3 kr. stk. 
 
 
Note 19. Mobile Hønsehuse – græsbaserede højværdiæg til direkte salg 
Tilskudsmodtager: Landboforeningen Gefion/Økologisk rådgivning i alt 
Hovedformål: Forskning og forsøg 
Projektets formål og aktiviteter 
De planlagte aktiviteter for 2016 var: 
Færdiggørelse af følgende leverancer 
- 1. Der udarbejdes et byggeblad, der teknisk beskriver de mobile hønsehuse, samt de lovmæssige krav 

og tilladelse disse skal opfylde. Byggebladet publiceres på Landbrugs Info i samarbejde med NaturEr-
hvervstyrelsen/Miljøstyrelsen. 

- 2. Der udarbejdes et produktions- og sundhedsblad, der beskriver produktionen i de mobile hønsehuse. 
Der beskrives også de sundhedsmæssige og veterinære forhold man skal være opmærksomme på i 
produktionen. Dette blad publiceres på Landbrugs Info. 

- 3. Der udarbejdes en række løsningsforslag til hvad nye mobile hønsehuse skal kunne opfylde af behov 
set fra både producent, forbruger og myndigheder. 

- 4. Der vil blive informeret om resultaterne på bl.a. Roskilde Dyrskue 3.-5.juni 2016, og der bliver lagt 
videoklip på vore hjemmesider.  

 
Vi forventer, at det udarbejdede byggeblad for alvor vil åbne op for etablering af produktioner med mobile 
hønsehuse. Mange kommuner har afventet byggebladet og mange producenter ligeså. Vi forventer, at der i 
Danmark vil blive etableret mellem 2-300 mobile hønsehuse indenfor de næste 3 år. Disse vil primært un-
derstøtte det lokale fødevaresalg. Ser man trenden i detailhandlen er ”lokale varer” et stærkt voksende seg-

ment. Vi forventer ikke, at højværdi æggene vil indgå i detailhandlen, men tværtimod blive solgt direkte til 
slutbruger eller gennem gårdbutikker. Men detailhandels trenden viser at forbrugerne er meget opmærk-
somme og købevillige til denne type produkter.  
 
De mobile hønsehuse vil indgå som helt centrale elementer i etableringen af små økologiske landbrug med 
multifunktionel produktion. Disse kan danne rammen for nystartede unge økologer, og dermed fremme ge-
nerationsskiftet i landbruget.  
 
Note 20. Godt Begyndt er Halvt Fuldendt – økologisk morgenmad – hele dagen! 
Tilskudsmodtager: Landboforeningen Syd 
Hovedformål: Afsætningsfremme 
Projektets formål 
Projektet primære formål er at fremme afsætningen af økologiske fødevarer. Det gøres ved smagsprøver, 
formidling og åbent køkken. Projektet foregår i Økologiens Telt, som er et mødested mellem forbrugere og 
økologiske landmænd. Økologiens telt formåls er at fremme den økologiske udvikling og synliggøre miljø-
venlige alternativer for forbrugeren.  
 
Projektets aktiviteter 
På trods af, at Økologi har været markedsført i almindelige dagligvarebutikker gennem årene, og selvom 
antallet af økologiske varetyper vokser, er der fortsat mange, som ikke rigtig ved, hvad forskellen på økologi-
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ske og konventionelle produkter er. Det har vi forsøgt at påvirke samtidig med, at vi har vist den store variati-
on af økologiske fødevarer. De besøgende har fået mindeværdige oplevelser bestående af morgenmads 
workshop i vores kom-ind-fra-gaden køkken under kyndig vejledning af en dygtig kok med forstand på øko-
logi. Vores levende plakatsøjle og øko-entertainer – konferencier Jan Michael Madsen sikrede, at alle, som 
nærmede sig teltet, vidste hvad der foregik, hvad teltet bød på og hvorfor økologi er godt for miljø og dyrevel-
færd. Teltet bød desuden på: Mange økologiske stillere, infostand, cafe og smagsprøver i stor variation og i 
rigelige mængder.  
 
Projektets opnåede leverancer  
Med assistance fra kok og madentusiast Lasse Frandsen fra Frugtformidlingen lavede teltets gæster enten 
en morgenmads yoghurt med frugt og gryn eller en krydrede rugbrødstoast med løg, krydderurter, ost og 
krydret pølse. Hurtig og lækker morgenmad, som rigtig mange gæster fik lavet og spist. Vores mål var 300 
spisende gæster, og målet blev indfriet.  
 
Vi ønskede, at antallet af besøgende skulle være 10.-13.000 i løbet af de to dage. Vejret spiller ofte ind på, 
hvor mange der kommer til Dyrskuet. Er det varmt, vælger folk stranden, regner det, bliver man hjemme, 
men på en almindelig forsommer dag med lidt skyer og moderate temperaturer kan antallet af besøgende 
blive meget højt. I år blev dyrskuet godt besøgt. Der var i alt 21.000 besøgende – og vi vurderer, at mindst 
halvdelen af de besøgende, var i Det Økologisk telt for at handle, smage på de mange varer og tale med 
landmænd, producenter og konsulenter.  
 
Projektet gav deltagerne en oplevelse, de ikke glemmer foreløbig. Oplevelsen af velsmag, dufte og kyndig 
vejledning af en dygtig kok forventes at påvirke deltagerne over længere tid. Det indtryk, vi forventer, delta-
gerne er gået hjem med er: økologi er spændende, tilgængeligt, og velsmagende. Og til sidst men ikke 
mindst: det er let at lave en lækker økologisk morgenmad.  
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Særpulje: Afsætningsindsats for økologiske produkter 
 
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 mar-
ked 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 2016 består af nedenstående tre overordnede arbejdspakker: 
1. CNCA møder dansk økologi i Danmark 
2. CNCA og kinesiske kontrolorganer i Danmark 
3. Kompendium med sammenstilling af økologiregler i Kina og Danmark  
 
Projektet blev ikke blevet afsluttet i 2016 som planlagt, da projektet er meget afhængigt af hastigheden af 
vores netværkssamarbejde med de kinesiske myndigheder ”CNCA”, og derudover af de danske myndighe-

ders samarbejde/mødeaktivitet med de kinesiske myndigheder. 
 
Arbejdspakke 1 er fuldført i juli 2016, hvor vi havde besøg af CNCA, hvor der foruden møder bl.a. var besøg 
hos en økologisk landmand og virksomhedsbesøg hos Arla Arinco. Dermed kunne CNCA både se, hvordan 
økologiproduktion foregår i Danmark og hvorledes myndighederne udfører økologikontrol herhjemme. Der 
blev fra kinesisk side udtrykt stor tilfredshed med begge dele. 
 
I forbindelse med besøget blev der forhandlet om en administrativ smidiggørelse af markedsadgangen for 
økologiske fødevarer til Kina, og der var i store træk enighed om en ny samarbejdsaftale herom – en aftale, 
der efter kinesernes ønske skulle underskrives på højeste niveau i forbindelse med statsministerens besøg i 
Kina i efteråret 2016. På grund af regeringsændringen blev det udskudt til et tidspunkt i 2017. 
 
Der er således primo marts 2017 endnu ikke underskrevet en ny samarbejdsaftale om, hvordan vi kommer 
tættere på det endegyldige mål om en mere smidig økologicertificering til det kinesiske marked – og dermed 
lettere adgang for danske økologiske fødevarer til det kinesiske marked. Aktiviteterne i arbejdspakke 2 og 3 
er dermed ikke tilendebragt, men er i forberedende proces. Sammenstillingen af økologireglerne er ligeledes 
godt i gang og skal endelig afsluttes i forbindelse med et case-study. 
 
Projektets opnåede leverancer  
De foreløbige leverancer kan opgøres som: 
• Dialog, netværk og videndeling med de kinesiske myndigheder og kontrolmyndigheder CNCA om dansk 
økologi generelt og i særdeleshed det danske økologikontrolsystem 
• Fremvisning af dansk økologiproduktion hos landmand og virksomhed samt herunder hvordan økologikon-
trol udføres i praksis i Danmark 
• Udkast til en ny samarbejdsaftale mellem Danmark og Kina på økologiområdet 
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