


Sundhed

Individualisering

Ansvarlighed

Omsorg for
klima & miljø

Godt for mig Godt for naturen Godt for dyrene

Motik

Etik og moral
Ordentlighed

Godt for os alle

Bæredygtighed

Grøn transformation
Fairness

Godt for helheden

Skaberkraft

Regenerering
Cirkulering

Godt for fremtiden

Væredygtig økologi

Sund. Balance
Omsorg. Ordentlighed

IDEALISERET KOMMERCIALISERET KVALIFICERETGLORIFICERET VERIFICERET INTEGRERET



ØKOLOGI 
FOR ENHVER 

PRIS

ØKOLOGI 
PÅ BEKOSTNING 

AF PRISEN

ØKOLOGI 
TIL FAIR PRIS

ØKOLOGI 
AF OG TIL

NÅR TILBUD

ØKOLOGI 
OVER MIT LIG

→ LØBENDE VÆRDIFORTOLKNINGER AF ØKOLOGIEN 

FOR KONSTANT AT AKTURALISERE DEN



Vi skal tale ind i værdier

Frem for principper

Derfor er de 4 principper fortolket og transformeret til et værdisæt

Der appellerer til rigtig mange forbrugere

Og som dækker hele værdikæden

Og som deraf udnytter og styrker økologiens potentiale

I bæredygtighedens navn

→ FREMTIDENS VÆRDIER. FREM FOR FASTLÅSTE PRINCIPPER



Økologi er en omsorgsfuld, retfærdig, sund levevis

I balance

→Det gør økologien bæredygtig

Vi kan ikke tale bæredygtighed uden at tale økologi

Økologien udvikles gennem de 10 værdier



→ Læg din egen ambitiøse økologiplan
→ Husk at fortælle om dine milepæle. Løbende

→ Reducér dit sortiment
→ Skab kun nye produkter med bæredygtigt dna
→ Spred glæde gennem det bæredygtige måltid
→ Gør Det Økologiske Spisemærke til hovedret

→ Indgå i samarbejder for at styrke den økologiske indsats

GØR ØKOLOGI TIL EN BÆREDYGTIG FORRETNING



bag bæredygtig økologi



1. Nykraft

2. Væredygtighed

3. Naturpagt

4. Intethed

5. Etikette 

6. Klarsyn

7. Samsund

8. Fælles-selv

9. Analog stilhed

10. Urban-lokalitet

→ Kvalitetsliv 



TAKNEMMELIGHEDEN → JEG SKABER PÅ NY

Meningen er

I den blotte eksistens

Stor glæde over blot at være

Lige her. Lige nu

Dyb, dyb taknemmelighed

Jeg er rig, er mantraet

Behovsopfyldelse ligger i selve eksistensen

I væren. Sam-væren

Og meningen. Ud over én selv

Nyspirren er muligheden for at starte helt forfra

Leve på ny. Og drive en ny verdensorden

→

”Jeg føler mig meget privilegeret. 
Selvfølgelig har jeg ting, jeg 

tumler med. Men det betyder så 
uendelig lidt i den store 

sammenhæng. Folks selvfokus og 
brokkeri over det mindste, går 

mig mere og mere på”



Foundation for building something new



MISSIONEN → JEG PASSER PÅ VERDEN

Væredygtighed i alle aspekter

Grundlæggende, generisk værdi 

Styrende for hvert valg. Og fravalg

Balancerer sameksistens, ressourcefordeling og klima

FN17 tages seriøst. Meget seriøst

Gør det så godt man kan

Men kompromisser en del af ligningen. Endnu. Desværre

Det skyldes ikke egen vilje eller bestræbelser

Derfor krav om bæredygtighed

Helt ind i dna´et på enhver. Virksomhed som mand

Med reel vilje, indsats og højt ambitionsniveau bag

→

”Budskabet er simpelt. Træd i 
karakter eller træd ud af min 

bevidsthed. Eller rettere. Mærk 
min vrede, mit manglende 

forbrug, min offentlige 
udskamning af virksomheden

Jeg stiller dig til ansvar: Politiker, 

beslutningstager, kapitalfond, 

samvittighedsløse virksomhed, 

jer der ikke tager klimaet seriøst, 

betaler skat, forbruger sort mv.”



Activism is our shared DNA



RELIGIONEN → JEG TROR NATURLIGT

Naturdyrkelse som aldrig før

Tilbedelse af naturens liv

For optimale, naturlige livsbetingelser

Tid allokeres til naturen. Naturoplevelser

Kærligheden til naturen synes uendelig

Modpolen til en verden pakket i plast

Til alle de unaturlige produkter

Løsninger udsøges i bedste overensstemmelse 

Med naturens behov

Sparer på ressourcerne, genbruger og cirkulerer

Til gavn for natur

Til gavn for en livsstil, man finder naturlig

Bringer naturen ind i alt

Køber ind på de mest naturlige produkter

→

”Naturen er så intelligent. Vi skal 
lære af den og integrere dens 

principper i teknologiudviklingen 
og produktionen for en 

bæredygtig fremtid”



Looking to nature 
as the world 

actually works



FORSAGELSEN → JEG AFSTÅR

Materiel renselse

Intet er blevet til alt

Materialisme udskammes

En (over)forbrugsepoke er lagt bag

Manifesteret i et målrettet forbrug. Helt uden spild

Med afståelse, hvor tænkeligt muligt

Underforbrug over hele linjen

Hvor selv affaldsforbruget og overspiseriet forkastes 

Forbruger kun det, der er reelt brug for

Nøjskab og afståelse for at give og dele

For at alle kan få. For at klimaet kan ånde

Og dermed for eget ve og vel

→

”Det er rart for længst at være 
stoppet op og sige: Hvad har jeg 

brug for, hvad har jeg 
overhovedet lyst til at forbruge”

”Jeg har valgt at afstå. Det gør 
det faktisk mit liv så meget mere 

simpelt og ukompliceret”



The desire to move closer 
to reality and what it 

constitutes



ANSVARLIGHEDEN → JEG TAGER HENSYN

Socialt ansvar. Helt ned i maven

Tage ansvaret på sig. Reelt

Ordentlighed og respektfuld sameksistens

Se hinanden. Lytte og forstå. Agere ikke mindst

En livsform bygget på retfærdighed. Lighed. Ærlighed

Hvor alle føler, at de hører til

Humaniteten udfolder sit potentiale i:

Tro, lighed, integritet, ydmyghed, styrke og mod

Med rod i accepten af forskelligheden

Favner alle. I alle led. Med og uden stemme

Også helt lokalt

Etikette gør verden god. Rettere hel

→

”Det går ikke længere at have 
som mål at tjene penge. Man skal 
ville noget. Noget større og tage 

samfundsansvar reelt”



The ethos of social 
bestainability. All separate 

elements involved



TILLIDEN → JEG SER IGENNEM

Ærlighed tilskrives værdi

Handler om at finde noget sandt at stå ved

Fokuserer på ægthed

Frem for pseudo greenwashing. FN washing

Økologi washing. Manipulation

Nytænke konsekvenserne af big business

Klar, direkte og ærlig tale skaber tillid og tryghed 

Gennemsigtighed,  transparens og sporbarhed

Udgør fremtidens troværdighedsplatform

→

”Jeg er så træt af alle de her 
hellighedsclaims. Træt af 

fuskeriet i fødevareproduktionen. 
Det ødelægger det så meget for 

dem, der sætter alt på spil og gør 
en reel indsats” 



Finding new dimensions in 
trust & transparency



RETTIGHEDEN → JEG FOLDER SUNDHEDEN UD

Sundheden er ny og hel

Den er indre. Men nu især fælles

På det indre plan må livet række længe 

For det tager tid og kræver overskud at genskabe et sundt miljø 

Derfor optimeres egen sundhed 

Til at gøre mere

På det fælles plan handler det om en sund klode

Dvs. menneskehedens, dyrelivets og planterigets sundhed

Summen af sundhed definerer egen sundhedstilstand

Sundhed søges i alle dimensioner og forhold

Især samværet udfoldet i sunde relationer 

At mærke liv 

Og se, at det hele gro og trives

→

”Det er egoistisk at være 

så fokuseret på og bruge 

så megen tid på egen 

sundhed. Sundhed er 

vigtig, men det er også 

vigtig at bruge kræfter

på klodens sundhed”



Own health does not count 
in an unhealthy world



OVERLEVELSEN → JEG ER FORBUNDET

Individ 2.0 er på vej

Men egne behov er nu til gavn for det fælles

Blot behov for at ruste sig til mere

Tilhørsforholdet ikke på bekostning af selvet

Men til gavn for samhørigheden

Samfundet er så individualiseret, at vi hjælper os selv

En tragedie, der skal gøres ende på

Fællesskabet materialiseres i værdifællesskaber

Der integrerer de personlige interesser og fagligheder

Man puljer kræfterne og løfter i flok

På tværs af kulturer. Og alt muligt andet

Fælles-selv fordrer det fælles 

Med plads og rum til individet

Styrkelse af sammenholdet

For at styrke indsatsen og forandringen

→

”Kræfterne skal ikke bare 

puljes. De skal 

koordineres, så vi opnår 

størst mulig effekt. 

Mange bække små er 

ikke nok længere. Det 

rykker ikke nok”



Pushing the boundaries 
of self



FREDEN → JEG HOLDER PÅ TIDEN

Vigtigste valuta. Gennem lang, lang tid

Tid frisættes. Og er ikke til forhandling

Tiden bliver mere, fordi:

1: Vi forbruger mindre - det sparer tid

2: Corona har gjort os bevidste om tidens vigtighed. Og endelighed

Følger nye tider. Renset på faste tidspunkter

Søger derfor tid til ingenting. For at føle tiden

Ro er element af tiden. Som stilhed er den nye støj

Tiden udfolder sig i produktionen

Vælger løsninger, der beriger tiden. Og som der er brugt tid på

Høj bevidsthed om medietyranniet. Det, der binder tiden

Kommerciel kommunikation ikke velanset

For den bryder med tiden

→

”Det værste er, hvis jeg 
oplever, at min tid er spildt. 
Den holdning har jeg også til 

konventionelle varer”



The first time experience



OPHAVET → JEG TAGER DEN KORTE VEJ

Fanger livet. Mens det leves

Midt i smeltediglen af meninger og mennesker

I mødet med de mange. De mange muligheder

Er meget lokalt forankret og orienteret

Helt ned på mikroplan

Stort fokus på, hvad der er lokalt. Og som ikke er

Autenticiteten i det nære

Grænseløs dyrkelse og styrkelse af det stedsbestemte

For fornuften. For differentieringen. For sammenholdet især

Man længes også ud

CO2 og reminiscens af Corona ”pauser” det fjerne fysisk

Behovet er verden bragt ind (eller hjem) 

Mangfoldigheden. I hverdagen især

Eventyret uden den fysiske rejse

Den lokale produktion med strejf af fjerne himmelstrøg

→

”Den lokale produktion er 
essentiel for klimaet. Men 

også vigtig differentierings-
evne ift. de store og brede 

nationale som interna-
tionale produktioner”



New combinations across
dimensions – or 

fundamentals – reconnected
in new and novel ways



THE END


