
Der findes ingen bæredygtig foodservice uden økologi.
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For første gang udgiver Økologisk Lands-
forening en markedsrapport udelukkende 
med fokus på foodservice. Det gør vi, fordi 
branchen er hele omdrejningspunktet for 
den bæredygtige, grønne og økologiske 
omstilling af danskernes måltider. Det er 
hos leverandører, grossister og madprofes-
sionelle, at forandringen begynder. Det er i 
foodservice, at potentialet for vækst er stort.

Forbrugerne, gæsterne og kunderne er 
allerede indstillet på, at alle bliver nødt til at 
forandre måltidsadfærd, hvis vi skal imøde-
komme klima- og miljøudfordringerne. De 
vil have mindre madspild, grønnere menuer 
og stiller krav til, at kantinen, restauranten, 
caféen og hotellet forvalter ressourcerne 
på en intelligent måde og køber råvarer, 
der er produceret med omtanke. At agere 
og tænke bæredygtigt bliver fremtidens 
altoverskyggende konkurrenceparameter.

Derfor skal foodservice-branchen være 
klar, hvis den vil opretholde sit vækstgrund-
lag og fortsat være ledende på fremtidens 
måltidskultur. Og tiden er lige nu. Det er 
lige nu, at leverandører og grossister har 
muligheden for at sparke dørene ind med 
innovative produkter, der kan skabe den nye 
tids menuer. Det er nu, de madprofessio-
nelle sætter sig forrest i bussen og definerer 
et helt nyt, gastronomisk sprog. Ikke hver for 

sig, men sammen om en fælles sag på kryds 
og tværs af det private og det offentlige og 
på tværs af leverandør og kunde.

Bæredygtighed er et stort begreb – 
måske endda et noget abstrakt og i værste 
fald misbrugt begreb. Det skal vi sammen 
lave om på. Vi skal gøre det konkret, mærk-
bart, rentabelt og sanseligt. Vi skal simpelt-
hen sørge for økologi og bæredygtighed i 
produktudviklingen, i indkøbet og i måltids-
arbejdet, så begge dele bliver en del af vores 
nye, gastronomiske fundament.

Markedsrapporten indeholder fakta og 
tal, der naturligvis bærer præg af de seneste 
halvandet års lockdown, som har ramt 
foodservice særligt hårdt. Men rapporten 
indeholder også inspiration til at komme 
videre. At genopfinde branchen i en ny, grøn, 
bæredygtig og økologisk ramme. 

Hvis vi går til det arbejde med mod, 
opfindsomhed og vilje, vil vi opleve fornyet 
arbejdsglæde, få de mest fantastiske rå - 
varer og produkter – og ja, kunne fortælle 
næste generation, at det var os, der gjorde 
en forskel frem for at lade stå til.

Med foodservice markedsrapporten 
ønsker Økologisk Landsforening at give alle 
aktører i foodservice inspiration og viden til 
at drive en vigtig udvikling fremad.
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Hvis du spørger danskerne, hvad økologi egentlig 
er for en størrelse, vil de fleste svare, at økologi er 
dyrevelfærd og fødevarer produceret uden brug 
af pesticider. Rigtig mange danskere – faktisk 
hele 99 pct. – kender også det røde Ø-mærke. 
Men meget få ved, at økologien udvikler sig og 
arbejder ud fra fire grundprincipper, der har deres 
udspring i hele bæredygtighedstanken.

Og hvorfor er det så vigtigt at vide, når økolo-
giske fødevarer år for år slår alle salgsrekorder, og 
de fleste danskere køber ind på økologien? Det er 
det af den grund, at klimadebatten og hele den 
grønne dagsorden stiller spørgsmålstegn ved det 

VIVIENNE KALLMEYER
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KOMMUNIKATION

+45 25 42 93 02 
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BÆREDYGTIGE PRINCIPPER 
ER ØKOLOGIENS GRUND

LÆGGENDE VÆRDIER
Klimadebat og krav om handling på den grønne dagsorden gør det vigtigere  

end nogensinde, at økologien gør sine grundlæggende værdier tydelige og fortæller,  
at økologi er mere end en mærkningsordning. For økologien har siden sin spæde  
opstart bygget hele sin udvikling op omkring fire principper for bæredygtighed.

eksisterende fødevaresystem – herunder også 
økologien - og til vores måde at producere på, 
vores forbrugsadfærd og til hvordan vi skal spise 
og agere i fremtiden.

I de professionelle køkkener mærker man 
særligt det stigende pres både fra beslutningsta-
gere og kunder for at levere løsninger, der bidra-
ger til fx at få mere af det grønne på menuerne, 
minimere madspild og bruge råvarer, der ikke 
belaster miljøet. I det offentlige er klima et vigtigt 
politisk parameter, og i det private er det et klart 
konkurrenceparameter. Og for kunder, forbrugere 
og borgere generelt er det blevet en vigtig værdi 

HVAD STÅR DE FIRE ØKOLOGISKE PRINCIPPER FOR?

SUNDHED

Sundhed i økologien handler om rene, naturlige og autentiske 
råvarer frie for unødig tilsætning og syntetiske pesticider. Det 
handler om at forarbejde råvarerne under forsvarlige forhold 
med respekt og nysgerrighed, så fødevarerne bevarer deres 
unikke egenskaber som kilde til sund ernæring for mennesker.

RETFÆRDIGHED

Vi er forpligtede til at møde hinanden med respekt og sikre 
værdige arbejdsvilkår, åbenhed i produktionen og fair forret-
ningsmodeller, der gør økologi til en bæredygtig levevej for 
producenter, virksomheder og handlende. Samtidig opbygger 
vi solide forsyningskæder, der leverer økologiske fødevarer 
med høj sikkerhed og kvalitet til flest mulige mennesker.
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Arbejdet med at 
formulere og kvalificere 

de økologiske princip-
per, som er en form for 
grundlov for økologien, 
blev faciliteret af den 
internationale, øko-
logiske organisation 
IFOAM i begyndelsen 

af 00’erne, der inddrog 
økologiske organisa-

tioner fra hele verden. 
De fire økologiske 

principper sundhed, 
omsorg, retfærdighed 

og balance er en  
vision og retnings- 
givende værdier for 

økologiske producenter 
verden over.

at kunne påvirke udviklingen gennem valg af 
fødevarer og dermed også, hvor man vil lægge 
sine penge.

MEGET MERE END ET MÆRKE
Gennem de seneste 30 år har økologien mani-
festeret sig gennem Ø-mærket og siden 2009 
også gennem Det Økologiske Spisemærke. De er 
vigtige pejlemærker for forbrugere og kunder og 
stærke redskaber for de køkkenprofessionelle, 
der ønsker at arbejde kvalificeret og kontrolleret 
med økologien.

Kontrol og certificering er fundamentet for 
et troværdigt system. Det fungerer, og vi har 
tillid til, at mærkerne sikrer os, at økologien er 
det, den giver sig ud for at være. Men hvad med 
alt det andet? Alt det, som også er vigtigt for os, 
forbrugerne og kunderne, når vi taler om bære-
dygtighed, grøn omstilling og miljøhensyn?

Kan økologien levere på det?

Det er her økologiens fire grundprincipper viser 
deres styrke. Nok udspringer de tilbage fra 
de tanker og metoder, økologien i sin spæde 
opstart i 1800-tallet udviklede. Nok blev de  
skrevet ned for snart 20 år siden. Men de er 

mere aktuelle end nogensinde og viser, at økolo-
gien i høj grad kan levere på meget mere end en 
mærkningsordning.

DEN ØKOLOGISKE KÆDEREAKTION
De fire økologiske principper; sundhed, balance, 
retfærdighed og omsorg er helhedsorienterede 
og bæredygtige værdier. De arbejder sammen. 
Vi kan ikke arbejde med sundhed uden at tænke 
naturen i balance, retfærdighed i arbejdsforhold 
eller omsorg for levende væsener. Økologi er en 
form for kædereaktion. Når du gør noget et sted, 
vil det påvirke noget et andet sted. Din arbejds-
dag i køkkenet er ikke en øde ø, men en del af 
hele fødekæden fra jord til bord.

Derfor er økologien med sine fire grundprin-
cipper et stærkt udgangspunkt for at sætte 
skub i et mere bæredygtigt fødevaresystem, 
hvor vi holder hus med ressourcerne og drager 
omsorg for både mennesker, dyr og natur. De 
fire økologiske principper er ikke mål, som vi 
kender dem fra strategier og regneark. Det er 
iboende værdier, som økologiske producenter, 
virksomheder og køkkener bruger som guide og 
udviklingsgrundlag for at skabe naturlig sam-
menhæng i fremtidens fødevaresystem. 

VIDSTE  
DU AT

OMSORG

Vi ved, at vi er en del af en unik og levende fødekæde, som vi 
skal drage omsorg for og arbejde sammen med. I samarbej-
det med naturen og dyrene går vi forsigtigt frem og anvender 
i videst muligt omfang de systemer, som naturen allerede har 
opfundet. Vi forholder os kritiske til hurtige løsninger og tæn-
ker på generationerne, der kommer efter os. Derfor afviser 
økologien genetisk manipulation og anvendelse af syntetiske 
pesticider.

BALANCE

Økologien skal indrette sin produktion efter lokale forhold, 
genanvende ressourcer og være udforskende på, hvordan 
vi minimerer spild og skaber bæredygtige kredsløb mellem 
land og by. Vi er åbne over for andre og inviterer inden for i 
vores produktion, så vi skaber transparens og åbenhed i hele 
værdikæden fra jord til bord. 

05MARKEDSRAPPORT FOODSERVICE 2021



ØKOLOGI ER LIG MED FREMTIDSSIKRING
I Danmark elsker vi økologi. Faktisk er vi igen i år det land i 
verden, der køber flest økologiske produkter, og den tendens 
er stigende. I 2020 voksede det økologiske detailsalg 14 pct. 
ifølge Danmarks Statistik. 

Vi lever i en verden, hvor forbrugerne bliver stadigt 
mere bevidste om at handle økologisk og bæredygtigt. Det 
Økologiske Spisemærke er derfor en fremtidssikring af din 
forretning, fordi efterspørgslen på økologi er støt stigende 
(Firstmove, 2021). Med Spisemærket kan køkkener signalere 
og dokumentere, at de tager del i den bæredygtige om stilling.

ARBEJDSGLÆDE OG FAGLIG STOLTHED
Men det er ikke kun gæsterne, som vil have økologi. Også 
køkkenpersonalet oplever mere arbejdsglæde og menings-
fuldhed ved at arbejde med Det Økologiske Spisemærke, 
fortæller Gitte Breum, chef for mad og frivillighed, Odense 
Kommune:

”I Odense Kommune er omstillingen til økologi blevet 
en løftestang for en kulinarisk, håndværksmæssig og faglig 
udvikling af medarbejderne. Det har givet medarbejderne  
en større følelse af meningsfuldhed, fordi de oplever mere 

NICLAS KLIXBÜLL

KONSULENT/ 
PROJEKTLEDER

+45 21 63 03 61 
nbk@okologi.dk

 

MERE END BARE  
ET ØKOMÆRKE

Skal dit køkken være bæredygtigt, er der ingen vej uden om  
Det Økologiske Spisemærke. Heldigvis drejer det sig ’bare’ om seks 

knapper, der skal skrues på for at omlægge til økologi inden for 
budget. En handling, der fremtids sikrer dit spisested.

ØKOLOGI OG BÆREDYGTIGHED I FORENING
Helt unikt i Danmark har vi en statskontrolleret mærkningsordning for 
øko logi i professionelle køkkener. Det Økologiske Spisemærke, som fås 
i bronze, sølv og guld, viser, hvor stor en del af spisestedets indkøbte 
føde- og drikkevarer, der er økologiske, ligesom det er en milepæl for, 
hvor langt spisestedet er på den bæredygtige og økologiske rejse. 

stolthed over den mad, de laver og over 
deres arbejdsplads. For os har Spise-
mærket givet mere trivsel, mere faglig 
stolthed, dygtigere håndværkere, bedre 
mad, gladere borgere – økologien har helt 
grundlæggende skabt en kædereaktion 
af positive resultater.”

INGEN BÆREDYGTIGHED UDEN 
ØKOLOGI
Når en råvares bæredygtighed koges ned 
til et spørgsmål om CO2-udledning, så 
performer en økologisk og konventionel 
vare stort set tilsvarende. Men bære-
dygtighed handler om meget mere end 
CO2-udledning, og derfor er Det Økologis- 
ke Spisemærke vigtigt for ethvert køkken, 
som arbejder med bæredygtighed.

Det Økologiske Spisemærke fordrer 
en bæredygtig adfærd i køkkenet. For at 
leve op til kriterierne for Spisemærket og 
holde budgettet skal køkkenet nemlig 
reducere madspild, købe råvarer i sæson, 
arbejde med tilberedning og smag samt 
reducere mængden af kød. 

OMSTILLING INDEN FOR BUDGET
Har man de lange briller på, er der altså 
ingen vej uden om Det Økologiske Spise- 
mærke. Men som med alt andet er det 
første skridt på vejen altid det sværeste. 

En af de største hindringer for øko-
logisk omlægning er myten om, at det 
er for dyrt. Men det er forkert. Fordi så 
længe køkkenet er forandringsparat, så er 
det muligt at omlægge inden for budget. 
Det Økologiske Spisemærke handler 
nemlig ikke om konvertering, men om 
omlægning. Derfor giver det ikke mening 

DET ØKOLOGISKE SPISEMÆRKE
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at sammenligne priserne én til én.
Ved en økologisk konvertering, hvor 

køkkenet erstatter konventionelle varer 
med tilsvarende økologiske varer, vil 
driftsbudgettet stige markant – økologi 
vil i en nøgtern prisbetragtning altid tabe. 
Derimod er økologisk omlægning muligt 
inden for både budget og normering. 
Hvilket er en rejse, der øger arbejdsglæ-
den, mindsker madspild, tilskynder til 
øget forbrug af råvarer i sæson, fordrer 

SPISEMÆRKET 
GIVER ARBEJDS-
GLÆDE I ODENSE
”Man skal ikke underkende den 
faglige stolthed, det giver at få 
Spisemærket. Under corona har 
vores ni caféer været lukket, 
hvorfor vi blev nødt til at lukke 
for vores Spisemærker for så 
at generhverve dem igen, når vi 
åbner på ny. For vores medarbej-
dere har det været en rigtig svær 
tid. Flere er endda gået sammen 
om at skrive til ledelsen, hvor 
ondt det gør på dem, at Det 
Økologiske Spisemærke måtte 
lukkes. Og det viser mig, hvor 
meget Spisemærket gør for med-
arbejdernes stolthed. Det giver 
dem noget ekstra, lidt ligesom at 
få en pris.”

– Gitte Breum, chef for mad og 
frivillighed, Odense Kommune

BRONZE ER DET  
VIGTIGSTE MÆRKE
”Bronze er det vigtigste Spise-
mærke, fordi det vigtigste skridt 
på en rejse altid er det første. 
Med Bronzemærket sættes en 
bevægelse i gang. Det er en pro-
ces at finde ud af, hvad der skal 
ske, hvad der skal ændres, hvad 
mangler, og hvad der skal læres 
mere om. Al forandring er svær 
– det er nemmere at gøre, som 
man plejer. Men når først man er 
i gang, så finder man hurtigt ud 
af, hvilke knapper man nemt kan 
skrue på – også så man lander 
inden for budget.” 

– Torben Blok, foodservice 
markedschef, Økologisk Lands-
forening

UNDGÅ AT BLIVE  
FRAVALGT 

FIRE GRUNDE TIL DET  
ØKOLOGISKE SPISEMÆRKE:

1. Fremtidssikring af kundegrundlag 
og omsætning (Firstmove, 2021).

2. Økologi er et krav i flere og flere 
kommuner.

3. Viser, at du arbejder med bære-
dygtighed og FN’s 17 verdensmål.

4. Øger arbejdsglæden i køkkenet.

Mere håndarbejde Mere sæson

Mindre kød og bedre
tilberedning

Mindre madspild

Mere samarbejde og
planlægning

Optimering af indretning,
IT, og teknologi

DE SEKS KNAPPER

Mere håndarbejde Mere sæson

Mindre kød og bedre
tilberedning

Mindre madspild

Mere samarbejde og
planlægning

Optimering af indretning,
IT og teknologi

DE SEKS KNAPPER

mere klimavenlig menuplanlægning og 
sætter flere faglige kompetencer i spil.

DE SEKS KNAPPER
De mest afgørende faktorer for succes-
fuld, økologisk omlægning er åbenhed  
for forandringer og viljen til at bringe sine 
faglige kompetencer i spil. For at lykkes 
med omlægningen er der helt grund læg-
gende seks knapper, der skal skrues på:

De seks knapper er ens, uanset om køkkenet går efter et Bronzemærke eller sigter 
mod Guldmærket. Det afgørende er, hvor meget man skruer på knapperne.  

Læs mere om de seks knapper på side 44. 
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Argumentet for at vælge økologi over lokalt producerede føde-
varer er enkelt; når du køber økologiske varer, sparer du dig selv, 
din familie og miljøet for syntetiske pesticider. Samtidig er du 
med til at sikre bedre dyrevelfærd og mere natur. 

Til eksempel viser de seneste undersøgelser fra DTU Fødevare-
instituttet og Fødevarestyrelsen (2019), at der er pesticidrester i 
46 pct. af de danske ikke-økologiske æbler. Det er bekymrende 
data set i lyset af, at nogle forskere mener, at der er belæg for, 
at pesticider i kombination kan have skadelige effekter. Læs 
mere om pesticidrester i vores fødevarer på side 19, hvor Helle 
Raun Andersen, lektor i miljømedicin ved Syddansk Universitet, 
belyser området.
  

DET ER IKKE NOK,  
AT VAREN ER LOKAL

Det er ikke nok, at råvaren er lokal og i sæson. 
Vil du undgå pesticidrester, skal der økologi på menuen.

26% 70% 46%

RESTER AF PESTICIDER  
I DANSKE, IKKE-ØKOLOGISKE  
JORDBÆR, PÆRER OG ÆBLER

Kilde: DTU Fødevareinstituttet og Fødevarestyrelsen 2019.

72%

34%

RESTER AF PESTICIDER  
I DANSK, IKKE-ØKOLOGISK  

FRUGT OG GRØNT

Kilde: DTU Fødevareinstituttet og Fødevarestyrelsen 2019.

I Danmark findes der rester af pesticider i 7 ud af 10 
stykker ikke-økologisk frugt, mens der i mere end hver 

tredje ikke-økologisk grøntsag findes pesticidrester.

Tallene er for dansk, ikke-økologisk  
frugt og bær solgt i Danmark. 

VI VIL HAVE MERE DANSK ØKOLOGI
Der er stærkt momentum i det økologiske salg. På verdensplan 
har Danmark sat sig i førersædet med den højeste økologiske 
markedsandel (Danmarks Statistik, 2020). Men forbrugerne 
ønsker i stadig højere grad dansk økologi. Et område hvor 
udviklingspotentialet er stort, forklarer Torben Blok, foodservice 
markedschef ved Økologisk Landsforening, og han opfordrer 
derfor lokale producenter til at komme med på den lokale, 
økologiske rejse: 

”Vi står lige nu over for en unik mulighed for at forene ’det 
lokale’ med økologi – så vi kan øge markedet for dansk produ-
ceret økologi. Markedet er der, og det er kun blevet større de 
seneste år, hvor forbrugerne er blevet mere bevidste om at købe 
dansk. Og med den øgede klimabevidsthed vil efterspørgsel 
efter danskproduceret økologi fortsætte med at stige. Mulighe-
derne er der – grib dem og fremtidssikr din forretning.”
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DET ØKOLOGISKE  
SPISEMÆRKE 

– EN DEL AF EN BÆREDYGTIG LØSNING
Bæredygtighed fylder på de professionelle køkke-
ners dagsorden, og økologi ses som en vigtig del af 
en bæredygtig løsning. En del forbrugere har øjnene 
rettet mod Det Økologiske Spisemærke, når appetitten 
melder sig, og mærket giver mulighed for at synliggøre 
arbejdet med et økologisk, bæredygtigt køkken. Mærket 
er en gratis og statskontrolleret mulighed, som flere 
end 3.400 offentlige og private, professionelle køkkener 
allerede bruger. 

Hvis man ser på det stigende økosalg i detail under 
Corona-nedlukningen, ser forbrugernes interesse for 
økologi ud til at være intakt. I 2020 har der været vækst  
i salget af økologiske fødevarer i detailhandlen på 
14 pct. Meget tyder også på, at de professionelle 
køkkener fortsætter den økologiske rejse i takt med 
genåbning af arbejdspladser, hoteller, restauranter og 
caféer. Fødevarestyrelsen har haft en mindre stigning i 
antallet af spisesteder registreret med Det Økologiske 
Spisemærke under nedlukningen. Men set over de før-
ste 10 år med Det Økologiske Spisemærke, det vil sige 
frem til 2019, er fødevaregrossisternes salg af økologi 
femdoblet.  

Undersøgelser viser, at den økologiske omlægning hos 
spisestederne ofte skaber en sundere og mere klima-
venlig menu med mindre kød, mere frugt og grønt og 
mindre madspild. Mærket er samtidig en garanti for, 
at spisestedet gør en indsats for at beskytte natur og 
grundvand, sparer forbrugerne for sprøjtemidler og 
tilsætningsstoffer samt støtter øget fokus på dyrevel-
færd. Dette flugter med intentionerne i De officielle 
kostråd – godt for sundhed og klima og en række af FN’s 
17 verdensmål for bæredygtig udvikling.

Det Økologiske Spisemærke er både et bæredygtig-
hedsstempel og en effektiv måde at gøre opmærksom 
på spisestedets brug af økologiske fødevarer. Den 
letforståelige ”trappemodel” med bronze, sølv og guld 
skaber motivation i køkkenet og incitament til at øge 
andelen af økologiske fødevarer. De professionelle 
køkkener og foodservice-branchen spiller en vigtig rolle 
i udviklingen af dansk madkultur. Maden og måltidet 
er ikke kun en vigtig social begivenhed, men har også 
betydning for vores egen og planetens sundhed. Øko-
logiske, professionelle køkkener gør kort sagt en forskel 
for Danmarks samlede bæredygtighedsindsats.

Mærket er en gratis  
og statskontrolleret 

mulighed, som flere end 

3.400 
offentlige og private, 

professionelle køkkener 
allerede bruger.

Photo by cottonbro from Pexels
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SPISEMÆRKET  
SKABER TROVÆRDIGHED

Bæredygtighed og verdensmål er 
termer, alle kender til. Men begge kan 
synes abstrakte og svære at gennem-
skue: Hvordan omsættes det til prak-
sis? Og hvilke mål tapper mit arbejde 
egentlig ind i?

Når et spisested omlægger til 
økologi, starter det en kædereaktion 
af bæredygtige adfærdsændringer. 
Undersøgelser viser, at økologisk 
omlægning skaber sundere og mere 
klimavenlige menuer med mindre kød, 
mere grønt, mindre madspild og flere 
råvarer i sæson (DTU Fødevareinstitut, 
2019). 

Har du Det Økologiske Spisemærke, 
arbejder du direkte med fire af FN’s 
17 verdensmål. Det Økologiske Spise-
mærke er en unik indikator for spise-
stedets placering i forhold til økologi og 
bæredygtighed. Det er et håndgribeligt 
og effektivt værktøj til at signalere 

bæredygtig handlekraft – både indadtil 
og over for kunder.

Klimabevidste forbrugere, herun-
der især Generation Ø, stiller sig ikke 
tilfreds med hensigtserklæringer. Der 
skal handling bag ordene, og indsatsen 
skal kunne dokumenteres. Det under-
streger dybdegående indsigtsstudier 
fra Firstmove, og det mærker flere og 
flere virksomheder tydeligt – blandt 
andre Comwell: 

”Vores kunder stiller krav om bære-
dygtige løsninger, der kan dokumen-
teres. Det bliver derfor stadigt mere 
afgørende, at vi kan dokumentere, at 
vi arbejder med vores bæredygtige 
målsætninger,” siger Peter Hansen, 
salgsdirektør i Comwell.

Med Det Økologiske Spisemærke 
har du et konkret bevis på og doku-
mentation for, at dit spisested tager  
et bæredygtigt ansvar. 

Hensigter er gode, men ikke gode nok. Moderne forbrugere 
vil have syn for sagen, og det får de med Det Økologiske 
Spisemærke. Er du klar til, at Det Økologiske Spisemærke 

bliver en del af din fremtid? 
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Er du i tvivl om, at økologi er en del af løsningen? Lad os en  
gang for alle udviske enhver tvivl: Med Spisemærket sætter du  
verdensmålene på menuen og arbejder direkte med fire af  
FN’s 17 verdensmål – læs her hvilke:

RENT DRIKKEVAND
I økologisk produktion er det kun tilladt at  
bruge et meget begrænset antal pesticider. Med 
Det Økologiske Spisemærke arbejder du  
for at beskytte grundvandet mod pesticider,  

og du sikrer, at næste generation har adgang til rent drikkevand.
I næsten 3 ud af 5 grundvandsprøver blev der fundet 

pesticider eller nedbrydningsprodukter, viser de nyeste tal for 
grundvandsovervågninger fra 2019-20. I 23 pct. af prøverne var 
mængden af pesticider over den tilladte grænseværdi  
(De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og  
Grønland). 

ANSVARLIGT FORBRUG OG  
PRODUKTION
For at få Det Økologiske Spisemærke er det 
nødvendigt at reducere madspild og arbejde 
mere med sæsoner. Med Det Økologiske Spise-

mærke arbejder du for ansvarligt forbrug og produktion ved at 
nedsætte dit madspild.

34 pct. af al mad går tabt ifølge Tænketanken One/Third. Til 
gengæld er der en klar sammenhæng mellem et højt forbrug af 
økologiske råvarer og en reduktion af madspild (DTU Fødevare-
institut, 2019). 

 

KLIMAINDSATS
Det er nødvendigt at servere mere grønt og 
mindre kød for at omlægge til økologi inden for 
budget. Med Det Økologiske Spisemærke arbej-
der du for klimaet ved at skrue ned for kødet 

og op for de grønne proteiner, og derved nedsætte måltidets 
samlede klimabelastning.

Koger man klima og bæredygtighed ned til et spørgsmål 
om CO2-udledning, så har økologisk og konventionel mad ca. 
samme klimabelastning. Anlægger man derimod et mere nuan-
ceret og holistisk syn på bæredygtighed, ser man, at økologi er 
et langt bedre valg på parametre som kunstgødning, pesticider, 
dyrevelfærd og biodiversitet. 

LIVET PÅ LAND
Der er 30 pct. flere vilde planter, insekter og 
mikroorganismer i og omkring økologiske mar-
ker. Det skyldes især, at økologiske landmænd 
ikke bruger syntetiske pesticider. Dertil sikrer 

økologi bedre dyrevelfærd. Fordi økologiske husdyr lever efter 
naturlige behov og adfærd – i det fri, når årstiden tillader det, og 
altid med adgang til udearealer og god plads. Med Det Økologis- 
ke Spisemærke arbejder du for at forbedre livet på landet.

Biodiversiteten er under pres, og tabet af arter er aldrig gået 
hurtigere end nu. Forskere peger på, at det vigtigste modtræk 
er at give naturen mere plads. Landbruget optager 60 pct. af 
Danmarks areal, og derfor er det nødvendigt, at vilde planter, 
insekter og dyr får mere plads. Tilbagegangen i biodiversitet ram-
mer nemlig ikke kun sjældne arter, men også de vigtige insekter 
og fugle, som holder til i markerne, og som er med til at sikre et 
robust økosystem og et landbrug i balance med naturen.

FN’S 17 VERDENSMÅL 
OG DET ØKOLOGISKE 
SPISEMÆRKE
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Kontakt Pia Rasmussen, Changing Food på +45 40 90 91 08  
eller mail: pia@changingfood.dk

FN Byen har i samarbejde 
med Changing Food vendt sit 
kantinekoncept på hovedet 
og skabt en bæredygtig, 
økologisk og klimavenlig 
kantine, der lever op til 
verdensmålene.

DU KAN 
IKKE SIGE  
BÆREDYGTIG 
MAD UDEN 
ØKOLOGI
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Som en skinnende hvid stjerne ligger 
FN Byen på spidsen af Marmormolen 
i København. Da den spektakulære 
bygning blev opført, var bæredygtighed 
et centralt element i byggeprocessen, og 
nu har FN Byen også fået en bæredygtig 
kantine, der er økologisk, klimavenlig og 
lever op til verdensmålene.

”FN har taget ansvar og sagt: Vi 
mener det. Vi vil gå hele vejen og vise 
vores medarbejdere, at det er muligt at 
spise bæredygtigt,” forklarer Pia Haaning 
Rasmussen, der er partner og senior-
konsulent inden for konceptudvikling og 
klimarådgivning i Changing Food, som er 
en rådgivningsvirksomhed, der hjælper 
professionelle køkkener med bæredygtig 
omlægning.

SÆT BARREN HØJT
FN Byen danner ramme om hverdagen 
for omkring 2.000 medarbejdere fra 108 
forskellige lande og havde tidligere en 
traditionel kantine med en stor buffet.

”Med et stort udvalg af retter kan det 
være svært at finde tiden til at lægge 
kærlighed i den enkelte ret, og denne 
type af kantine ender ofte med store 
mængder af madspild. Med more is 
more forsøgte de at gøre alle glade, men 
i virkeligheden blev ingen rigtig glade,” 
forklarer Pia Haaning Rasmussen.

FN Byen valgte at udlicitere kantine-
driften, så Changing Food inviterede en 
række leverandører til en markedsdialog, 
hvor de præsenterede FNs ambitiøse 
drømme om en bæredygtig kantinedrift, 
der både havde fokus på bæredyg-
tig mad, arbejdsglæde og diversitet i 
køkkenet samt en indretning, der inviterer 
gæsterne til at spise bæredygtigt. 

”Alle de inviterede var fyr og flamme. 
Det ville de vildt gerne være med på. Det 
viste sig, at hvis du sætter barren højt, er 
branchen klar til at flytte sig,” forklarer Pia 
Haaning Rasmussen.

Det sværeste er ifølge hende at få 
medarbejderne med på vognen, da de 
ofte er skeptiske over for nye madkon-
cepter. Hvad nu hvis jeg ikke får det kød, 
jeg plejer? Hvad nu hvis udvalget ikke er 
lige så stort, som det plejer?

”Her gælder det om at motivere med-
arbejderne til at spise mere bæredygtigt, 
for det er ikke bæredygtigt at gøre, som 
vi plejer,” siger Pia Haaning Rasmussen.

Og det stiller store krav til madkon-
ceptet. Det skal være et sublimt måltid, 
hvis det skal erstatte det traditionelle 
udbud, som mange er vant til.

ØKOLOGI OG BÆREDYGTIGHED  
GÅR HÅND I HÅND
Det er Pia Haaning Rasmussens erfaring, 
at virksomheder ofte stiller krav til økolo-
gi og bæredygtighed i deres udbud, men 
glemmer at kigge på madkonceptet. Hvis 
der stadig skal være en kæmpe buffet, 
bliver det både dyrt og umuligt at skabe 
en mere bæredygtig kantine.

”Det skal starte med et bæredygtigt 
madkoncept. Det dur ikke at pille lidt til 
og fra og måske gøre brødet økologisk. 
Du er nødt til at vende det hele på hove-
det og sige: ’Nu giver vi køkkenet lov til at 
lave dejlig, hjemmelavet mad’,” forklarer 
Pia Haaning Rasmussen.

Til FN Byen udviklede Changing Food 
derfor et madkoncept med masser af 
sjæl, kærlighed og ikke mindst økologi. 
Pia Haaning Rasmussen uddyber:

Du kan ikke sige bæredyg-
tig mad uden økologi,  

dyrevelfærd og miljø. Vi an-
befaler altid mindst 90 pct. 
økologi, og de resterende 
10 pct. skal understøtte  

bæredygtige produktioner, 
der måske bare ikke er  

økologiske endnu.
 
Ud over økologi har konceptet fokus på 
velsmag og kulinarisk kvalitet og byder 
hver dag på et tema fra hele verden med 
én varm ret, som serveres af en kok. 
Det kan være en vietnamesisk ret med 
fermenterede og syltede grøntsager, 
pocherede æg og et drys sprød landskin-
ke med en kombucha-salat ved siden af.

”Pointen er, at måltidet skal tilfreds-
stille både ens øjne og smagsløg og 
bringe alle elementer i spil, så der både 
er noget sødt, surt, salt, sprødt og blødt,” 
forklarer Pia Haaning Rasmussen.

Du får én portion, der er nok til at 
gøre dig mæt – og er du mere sulten, 
kan du altid bede om mere. Derudover 
er der en brødstation og et grønt univers 
med salater og tilberedt grønt. Alt, hvad 
du kan putte på din tallerken, passer 
sammen. Serverer kokken for eksempel 
en indisk ret, er der også indisk brød og 
indiske grøntsager.

 

ARBEJDSGLÆDE OG HYGGELIGE 
OMGIVELSER
Madkonceptet er udviklet med udgangs-
punkt i EAT-Lancet-modellen, der 
sammensætter mad, så den både er 
bæredygtig for kloden og sundheds-
fremmende for mennesker. Det betyder 
blandt andet, at der er skruet markant 
ned for kødet og op for grøntsagerne, 
men det er ikke noget, der skal italesæt-
tes ifølge Pia Haaning Rasmussen.

”Vi skal væk fra veganerdag, vege-
tardage og kødfrie dage og i stedet bare 
have fokus på dejlig, velsmagende mad, 
om det så er med kød eller ej. Den tilgang 
kan du komme rigtig langt med,” mener 
hun.

Når du som FN Byen også ønsker, at 
kantinen lever op til verdensmålene, er 
det ikke nok at have fokus på maden. 
Der skal også være glade medarbejdere 
i køkkenet, og her giver det ny madkon-
cept masser af arbejdsglæde, da der er 
mere tid til at kræse for maden og lave 
alt fra bunden.

Changing Food har også kigget på 
indretningen i kantinen, hvor de har 
tilstræbt at skabe et hyggeligt rum med 
mere lys og grønne planter, hvor medar-
bejderne har lyst til at være og hygge sig 
sammen med deres kollegaer.

”Før var der hvidt, koldt og alt for 
meget larm, så mange fyldte bare deres 
tallerken og tog den med op på deres 
plads – og det resulterede i stort mad-
spild, da mange fyldte ekstra mad på, så 
de ikke skulle hente flere gange,” forklarer 
Pia Haaning Rasmussen.

SÆT MÅL PÅ KRAVENE
Pia Haaning Rasmussen opfordrer også 
alle til at huske at sætte mål på de krav, 
de stiller i deres udbud. 

”Det gælder om at være så konkret 
som muligt. Hvor stor en del af vores 
råvarer skal være økologiske? Hvor mange 
skal komme fra lokale, bæredygtige 
producenter? Hvordan skal tallerkenen 
bygges op? Hvor meget kød, hvor mange 
grøntsager?” forklarer hun.

På den måde får du et bedre overblik 
over, hvilke ønsker du har til din kantine-
drift, og om du er i mål, selvom du ifølge 
Pia Haaning Rasmussen aldrig kommer 
helt i mål med det bæredygtige køkken.

”Du kan hele tiden forsøge at gøre lidt 
mere. Kan vi spare mere på vandet? Kan 
vi spilde mindre mad? Kan flere råvarer 
være økologiske?” slår hun fast.
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FRA RÅD 
TIL HANDLING 
MED SUCCES

DE NYE KOST OG KLIMARÅD

Økologisk Landsforening 
og Dansk Vegetarisk

Forening har etableret 
Plantebaseret Videnscen-
ter for at fremme et mere 

økologisk og plante-
baseret fødevaresystem 

og madkultur.
Klimaforandringerne 
kalder på markante 

kostforandringer. Derfor 
er der behov for at styrke 

vidensgrundlaget for 
økologisk, plantebaseret 
kost og en bæredygtig, 

plantebaseret fødevare-
produktion.

Fødevarer er uløseligt forbundet med bæredygtighed og 
menneskers sundhed. Derfor betyder klimaforandringer 
også kostforandringer. Fødevarestyrelsens nye kost- og 
klimaråd er anbefalinger til mad og drikke, der er både 
sunde og klimavenlige. Det betyder mere grønt og mindre 
kød på tallerkenerne fremadrettet. Men hvordan omsætter 
foodservice råd til handling? 

GRØNTSAGER PÅ SKOLESKEMAET
Hverdagen i mange køkkener er præget af travlhed. Derfor 
kan den økologiske og bæredygtige omstilling forekomme 
uoverskuelig. Men der er flere metoder til at nå i mål på en 
god måde, understreger Katrine Ejlerskov, centerleder for 
Plantebaseret Videnscenter, som er stiftet af Økologisk 
Landsforening og Dansk Vegetarisk Forening:

”Først og fremmest er kompetenceudvikling vigtigt. 
Mange kokke er ikke uddannet i grøn, økologisk madlavning, 
derfor er der behov for efteruddannelse, så man får  
værktøjer til fx at håndtere bælgfrugter, får kendskab til 
de basale greb og forskellige tilberedningsmetoder, der fx 
forstærker smagen af umami i grøntsagerne samt lære at 
bruge ingredienser som miso, soja, svampe, harissa, syltede 
citroner og fermenterede grøntsager.”

Dertil er samarbejde, sparring og vidensdeling i køk-
kenerne kolleger imellem også en vigtig kilde til læring, 
fortæller hun:

”Konkurrencer i køkkenet kan give ekstra broccoli på 
tanden, som vi siger. Det kan være at udregne de indkøbte 
fødevarers klimabelastning og sætte mål for forbedringer 
eller at afprøve en ny, grøn ret om ugen og sammen i køkke-
net kommentere på retten.”

MAD DER TALER TIL SANSERNE
En ting er grønne opskrifter, noget andet er, hvordan retter-
ne italesættes. Ordvalg har betydning. Det er nemlig vigtigt 

De nye kost- og klimaråd anbefaler langt mindre kød, end de fleste 
danskere er vant til. Derfor er det ikke uden udfordring at tage de 
nye råd til sig. Katrine Ejlerskov fra Plantebaseret Videnscenter  
belyser, hvordan køkkenerne går fra råd til handling med succes.

KATRINE  
EJLERSKOV

PLANTEBASERET 
VIDENSCENTER

+45 81 11 92 43 
kte@videnscenter.dk

at tale til sanserne, for som undersøgel-
ser viser, kan appetitvækkende navngiv-
ning hæve salget af grønne retter med til 
op til 76 pct. (World Resources Institute, 
2019). 

”Man skal vælge appe-
titlige navne og undlade 
at kalde det vegetarisk, 
vegansk, kødfri eller lig -

nende, fordi så fokuserer 
man på, hvad man skal 

undvære i retten, fremfor 
hvad man får. Derfor er 
det vigtigt at fokusere  

på det sanselige og lækre 
ved maden, når man 

navngiver grønne retter.” 
Katrine Ejlerskov 

Noget andet er at understøtte sine 
gæster i at træffe det klimavenlige valg. 
Det gør man ved at lade de klimavenlige 
retter være normen, fortæller hun:
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3 GRUNDE TIL AT SERVERE MERE  
KLIMAVENLIG MAD

1) 57 pct. ønsker at spise mindre kød (Coop Analyse & DVF, 2020).  

2) Flere friske grøntsager og planteproteiner samt færre animalske 
fødevarer er godt for klimaet og menneskers sundhed  
(EAT-Lancet rapport, januar 2019). 

3) Rødbedebøffer er billigere end svinekoteletter.  
Skab luft på bundlinjen med mere grønt  
og mindre kød.

”Over halvdelen (57 pct.) af den 
danske befolkning ønsker at spise mindre 
kød, så nu skal vi igennem en holdnings-
ændring, hvor vi ikke længere tilbyder 
kødretter som udgangspunkt. Det gør vi 
ved at vende det om, så udgangspunktet 
bliver velsmagende og mættende, grønne 
retter, hvor de, der gerne vil, kan tilvælge 
kødet. Samt lade de grønne retter være 
en naturlig del af menukortet og ikke en 
sektion for sig. På den måde viser man, at 
de plantebaserede retter er for alle.”

INGEN KLIMAMAD UDEN ØKOLOGI
De nye kost- og klimaråd ligger i fin 
forlængelse af de seneste års økologiom-
lægninger i de professionelle køkkener. 
Her er fokus allerede på mere grønt 

og mindre kød samt at mindske mad-
spild ved fx at bruge hele grøntsagen. 
Omvendt kan de nye råd fungere som en 
løftestang til økologisk omstilling for de 
køkkener, der endnu ikke har omlagt til 
økologi.

”Kost- og klimarådene er et ekstra 
incitament til økologisk omlægning, så 
man i processen med at implementere 
de nye kostråd samtidig får omlagt til 
økologi. Fordi køkkenerne skal på en ny 
rejse, hvor de skal omstille sig til at få 
meget grønnere menuer. Og så giver det 
bare rigtig god mening, når man nu er i 
transition, at man også tænker økologi  
og dermed den bredere tilgang til bære-
dygtighed ind i omstillingen med det 
samme,” afslutter Katrine Ejlerskov.

3 FEJL DU SKAL UNDGÅ, 
NÅR DU LAVER KLIMA-
VENLIG MAD 

1) Tal til sanserne, når du be skri ver 
dine kødfrie retter. Fx ’Gartneri-
ets sicilianske lasagne’ i stedet 
for ’Vegetarlasagne’.

2) Grønt skal være udgangspunktet.  
Vi mennesker kan bedst lide 
at gøre som de andre. For at få 
succes skal de grønne retter 
derfor være udgangspunktet og 
kød et tilvalg.  

3) Vælg altid økologi i sæson.  
På den måde undgår du 
pesticidrester. Det samme gør 
sig ikke gældende for lokale, 
ikke-økologiske grøntsager.  
Vil du servere bæredygtig mad 
og undgå syntetiske pesticider, 
skal du vælge økologi.
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ER DU OGSÅ BLEVET

Livet er for kort til fejlagtige fakta. 
Derfor punkterer vi de fem mest 
sejlivede myter om økologi med 
forskning og valide undersøgelser, 
så du ved, hvad der er fup  
eller fakta.

MICHAEL MINTER

PROGRAMCHEF  
FOR FREMTIDENS 

FØDEVARER I 
CONCITO
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1 DET ER UMULIGT AT BRØDFØDE  
VERDEN MED ØKOLOGI

> Det korte svar: Forkert

Forklaring:
Frem mod 2050 forventes det globale befolkningstal at stige til 9,7 mia. 
– det vil sige en tilvækst på ca. 2 mia. mennesker. Det er derfor naturligt 
at stille spørgsmålet: Hvordan skal vi lykkes med at brødføde så mange 
mennesker, når næsten 690 mio. mennesker lider af sult i dag? Og med 
den lavere arealudnyttelse hos den økologiske produktion – grundet 
fraværet af pesticider – synes det ikke at være en mulig løsning. Men 
det er en forkert slutning. 

Økologi er ikke en hindring for at brødføde klodens stigende befolkning, 
men det vil kræve store ændringer i forbrugsmønstre og arealanven-
delse. Konkret skal kosten være mere planterig, mens kødforbruget skal 
reduceres kraftigt, fortæller Michael Minter, programchef for fremtidens 
fødevarer i CONCITO. 

”I dag bruger vi ca. 7 pct. af klodens areal til 
plante produktion til fødevarer og 27 pct. til 

husdyr produktion. Det er helt centralt at ændre 
denne balance, hvis vi skal brødføde en stigende 
verdens befolkning – og det er uanset, om der er 

tale om økologisk eller konventionel produktion.” 

Michael Minter

Konklusionen er klokkeklar: Det er muligt at brødføde den voksende 
befolkning, også med økologisk landbrugsproduktion, fordi den primære 
årsag til klodens sult ikke er et resultat af, at landbruget ikke producerer 
nok, men derimod, at 33 pct. af den producerede mad ender som mad-
spild, og at store mængder landbrugsproduktion benyttes til dyrefoder i 
stedet for til fødevarer. 

”I teorien kan det godt lade sig gøre at brødføde verden med økolo-
gi, men et generelt lavere udbytte per areal i den økologiske produktion 
vil kræve, at vi ændrer vores kost til at blive primært plantebaseret. Det 
vil være forudsætningen for, at vi på globalt niveau både kan sikre sund 
og næringsrig mad til alle samt mere plads til naturen,” forklarer Michael 
Minter. 

De nye kostråd sætter klimaet på menuen. Det betyder flere grønt-
sager og bælgfrugter, mere fuldkorn og mindre kød. De nye kostråd 
viser retningslinjerne for en balanceret kost, hvor sundhed og klima er i 
centrum, og ifølge Michael Minter er det et vigtigt skridt på vejen mod 
at imødekomme fremtidens stigende fødevarebehov:

”De nye kostråd handler om at spise mere planterigt, og det vil 
være en helt afgørende forudsætning for at kunne bespise en stigen-
de befolkning med økologisk mad. Den klart vigtigste faktor i dette 
regnestykke er at nedbringe forbruget af kød og mejerivarer markant 
og dermed også mængden af afgrøder til dyrefoder, som i stedet kan 
omlægges til afgrøder til konsum.”  

2 LOKALE, DANSKE  
RÅVARER INDEHOLDER 

IKKE PESTICIDRESTER
 
> Det korte svar: Forkert

Forklaring:
I både Danmark og EU er det tilladt 

at bruge syntetiske pesticider i føde-
vareproduktion. Undersøgelser fra DTU 
Fødevareinstituttet og Fødevarestyrelsen 
fandt i 2019 pesticidrester i 46 pct. af 
danske, ikke-økologiske æbler, i 43 pct.  
af danske, ikke-økologiske agurker og i  
26 pct. af danske, ikke-økologiske pærer. 

Økologisk frugt og grøntsag indehol-
der ikke rester af syntetiske pesticider. 
Hvis der en sjælden gang findes rester 
af syntetiske pesticider i en økologisk 
produktion, skyldes det ofte afsmitning 
fra en konventionel nabomark. Derfor 
er dansk og udenlandsk økologi et 
sikkert valg, hvis du vil spare dig selv, din 
familie og miljøet for rester af syntetiske 
pesticider.
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4 REGLERNE FOR ØKOLOGISK  
LANDBRUG ER MILDERE I UDLANDET 

> Det korte svar: Forkert

Forklaring:
Både dansk og udenlandsk økologi produceres efter et klart de-
fineret regelsæt. De regler, der gælder i Danmark, er de samme 
regler, der gælder i alle EU-lande. For at sikre høj tillid foretages 
der gennemgribende kontrol i alle led af værdikæden fra jord 
til bord. I Danmark varetager Miljø- og Fødevareministeriet 
kontrollen, mens økologikontrollen i de fleste andre EU-lande er 
lagt ud til private aktører. 

Når der importeres økologiske varer, der er produceret uden 
for EU, skal det dokumenteres, at varerne er produceret og 
kontrolleret efter det samme regelsæt, som gør sig gældende i 
EU. For at sikre at der ikke opstår huller i kontrollen, samarbejder 
de danske myndigheder med de øvrige EU-lande. Der er således 
omfattende regler og kontrol på økologiske varer – danske  
såvel som udenlandske – hvorfor der ikke er tvivl om, at  
udenlandske økoprodukter er underlagt samme regler og 
kontrol som danske. 

3 DET ER MERE  
BÆREDYGTIGT AT  

SPISE LOKALE RÅVARER 
END ØKOLOGISKE  
RÅ VARER

> Det korte svar: Forkert

Forklaring:
Bæredygtighed er mere end CO2-udled-
ning. Bæredygtighed handler også om 
biodiversitet, grundvand, dyrevelfærd og 
pesticider, og ud fra en helhedsforståelse 
er der derfor ingen tvivl om, at økologi er 
det mest bæredygtige valg. Hvis man sæt-
ter lighedstegn mellem bæredygtighed og 
CO2-udledning, bliver det et meget kom-
pliceret regnestykke. Transport fremhæves 
typisk som et tungtvejende argument for, 
at lokale råvarer udleder mindre CO2 end 
udenlandske, økologiske varianter. Det er 
dog ikke tilfældet i alle henseender. 

Lokale råvarers CO2-udledning afhæn-
ger i høj grad af, om varen er i sæson, og 
om klimaet tillader, at fødevaren naturligt 
kan produceres i Danmark året rundt. For 
eksempel udleder danske drivhustomater 
omkring otte gange så meget CO2 som 
tomater dyrket på en spansk mark – og 
det er efter, CO2-påvirkningen fra trans-
port til Danmark er medtaget i regnestyk-
ket (Li Xue, 2020).  

Hvis man anlægger et holistisk 
perspektiv på bæredygtighedsregnskabet 
og ikke blot koger det ned til et spørgsmål 
om CO2, bør man vælge økologi, som er 
produceret lokalt i sæson. Hvis ikke det 
er muligt, bør økologi i sæson vælges, for 
det bliver aldrig bæredygtigt at bruge 
pesticider. 
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5 DET ER IKKE FARLIGT AT SPISE FØDEVARER  
MED RESTER AF PESTICIDER

> Det korte svar: Sandsynligvis forkert

Forklaring:
Syntetiske pesticider er en fælles beteg-
nelse for forskellige, kemiske stoffer, som 
bruges i fødevareproduktionen til at 
bekæmpe skadedyr, ukrudt og svam-
pesygdomme. Der findes over tusinde 
forskellige pesticider, og i Europa er det 
tilladt at bruge mere end 400, fortæller 
Helle Raun Andersen, lektor i miljømedi-
cin ved Syddansk Universitet. 

”Pesticider omfatter mange forskel-
lige, kemiske grupper med forskellige 
egenskaber, men grundlæggende er alle 
aktivstofferne i pesticider farlige, fordi 
de er designet til at slå organismer ihjel, 
og derfor alle har toksiske egenskaber. 
Om pesticider udgør en helbredsrisiko for 
mennesker, afhænger dog af ekspone-
ringsniveauet,” understreger Helle Raun 
Andersen.

Spørgsmålet er så, om eksponerings-
niveauet er tilstrækkeligt lavt i vores 
fødevarer til, at skadelige virkninger fra 
pesticider kan afvises. Grænseværdier-
ne for pesticider i danske fødevarer er 
fastsat af Fødevarestyrelsen. Forskning 
på området stiller dog spørgsmålstegn 
ved grænseværdierne, hvilket Helle Raun 
Andersen bakker op om: 

”Grænseværdierne er primært fastsat 
ud fra dyreeksperimentelle undersøgelser 
på rotter, men det er problematisk, for 
rotters hjerner udvikler sig anderledes 
end menneskers, hvorfor resultaterne 
ikke kan overføres direkte til mennesker. 
En rottes hjerne udvikler sig først for 
alvor, når rotten er født, mens hjernen 
hos et menneske oplever stærkest vækst 
i 3. trimester,” fortæller Helle Raun Ander-
sen og fortsætter: 

”Dertil kommer, at man tester og 
regulerer pesticiderne enkeltvist, og 
der tages derfor ikke højde for kombi-
nationseffekten af flere pesticider, når 
grænseværdierne fastsættes. Vi ved ret 
sikkert, at for pesticider, som virker via 
de samme mekanismer og på de samme 
organer, skal effekten af pesticiderne 
faktisk adderes.”

Netop denne kombinationseffekt af 
forskellige pesticider er et af de fakta, der 
giver medvind til debatten om, hvorvidt 
pesticidrester i vores mad kan være 
problematisk. 

”I konventionelt producerede føde-
varer i Danmark overskrider vi sjældent 
grænseværdierne for de enkelte pesti-
cider. Det hjælper dog ikke meget, hvis 

vi får mange forskellige pesticider, som 
alle enkeltvist er under grænseværdierne, 
men som, når de adderes, samlet set 
giver en problematisk effekt,” fortæller 
Helle Raun Andersen og fortsætter: 

”Jeg mener, at der er belæg 
for at sige, at der er pestici-
der på markedet i dag, som 
– især kombinationsekspo-
neringsmæssigt – kan have 
skadelige effekter. Vi kan i 

hvert fald ikke udelukke, at 
det kan være medvirkende 
til nogle af de hormonfor-

styrrelser, vi ser.” 

Selvom flere studier påviser, at der kan 
være skadelige effekter af pesticidrester 
i vores fødevarer, er det en lang proces 
at opbygge tilstrækkelig dokumentation 
for det. Tidligere eksempler – såsom 
pesticidet chlorpyrifos – viser, at der kan 
gå mange år fra, at et pesticid mistænkes 
for at have skadelige effekter, til pestici-
det forbydes i fødevareproduktionen. 

”Et af de dilemmaer, vi har, er, at det 
er svært at dokumentere skadelige effek-
ter i mennesker for enkelte pesticider, og 
derfor tager det mange år, før man har 
tilstrækkelig evidens til at sandsynliggøre 
skadelige effekter af et enkelt pesticid. 
Det er en omfattende og langvarig 
proces, og man vil simpelthen aldrig blive 
færdig, hvis det skulle gøres for hvert 
pesticid,” afslutter Helle Raun Andersen. 
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I fremtiden bliver tallerkenen grønnere og mere  
økologisk, og det stiller ubekendte krav til foodservice. 
Tendenserne peger på, at økologi i stigende grad er  
en klar forventning, når gæster vælger spisesteder,  
og en arbejdsplads vælger leverandør.

ET SPØRGSMÅL OM TID
Tendenserne peger på, at fremtidens tal-
lerken bliver mere grøn. Det sker især som 
følge af Fødevarestyrelsens nye kost- og 
klimaråd, og det betyder automatisk en 
øget efterspørgsel efter økologi, forklarer 
Louise Byg Kongsholm, som er fremtids-
forsker og administrerende direktør for 
pej gruppen:

”Overordnet set bliver tallerkenen 
mere grøn, og når man siger grøn, tænker 
mange danskere automatisk økologi. 
Kunderne vil inden for få år komme til at 
have en forventning om økologi i food-
service, som de allerede har i detail.”

Udover gæsternes efterspørgsel vil 
omstillingen til økologi også ske natur-
ligt indefra som følge af køkkenernes 
voksende efterspørgsel efter gode råvarer, 
fortæller kogebogsforfatter og tv-kok, 
Anne Hjernøe:  

”Der er mange spisesteder, som ikke 
fokuserer på økologi, men som fokuserer 
på gode råvarer. Det er rigtig positivt, 
fordi gode råvarer er det allerførste skridt 
på vejen mod økologi.” 

SPISEMÆRKET ER FREMTIDSSIKRING
Selvom Spisemærket ikke er slået 100 
pct. igennem, så har det tiden med sig, 
viser Firstmove rapporten om Det Øko-
logiske Spisemærke. Først og fremmest 
fordi det økologiske segment konstant 

vokser. Forskning viser, at økoforbru-
gerne holder fast samt udvider det, de 
efterspørger. Derfor peger tendenserne 
på, at Spisemærket bliver noget, folk vil 
navigere efter, ligesom de spisesteder, 
som undlader mærket, vil blive mere og 
mere synlige i fraværet. John Thøgersen, 
professor ved Aarhus Universitet, tilføjer: 

”Spisemærket gør det nemmere at 
finde de steder, der går op i økologi, og 
så er det med til at skubbe til tendensen 
om mere økologi uden for hjemmets fire 
vægge.”

ATTRAKTIV ARBEJDSPLADS
Spisemærket kan medvirke til at til-
trække medarbejdere, fordi det viser, 
at arbejdspladsen tænker bæredygtigt, 
konkluderer Firstmove rapporten. Det 
skyldes især, at køkkenansatte er vant til 
at handle økologi privat, forklarer Liselot-
te Kira Gregers Andersen, inspirationskok 
ved KEN storkøkken og ambassadør for 
Økologisk Landsforening:

”Man ser tendenser til, at ansatte 
i kantiner efterspørger gode råvarer. 
Det skyldes, at de som detailkunder 
efterspørger det røde Ø-mærke, og det 
samme kræver de, når de er på arbejde.”

Dertil er Spisemærket medvirkende 
til at fastholde medarbejdere. Forskning 
viser, at økologi skaber både arbejdsglæ-
de og motivation.

Forbrugerne efterspørger i 
stigende grad varer, der er 
produceret etisk og miljø-
mæssigt forsvarligt, og den 
tendens videreføres også  
til foodservice. Samtidig  
vil der i fremtiden komme 
et øget fokus på at spise 
klimavenlig mad både 
hjemme, men i særdeleshed 
også ude – fordi det er 
begyndt at gå op for folk, 
hvor skadelige nogle varer 
er for vores klode. Dertil er 
danskerne blevet vant til et 
stort udbud af økologi i 
detail, og de forventer at se 
det samme i foodservice.

JOHN THØGERSEN
 
PROFESSOR VED INSTITUT FOR 
VIRKSOMHEDSLEDELSE, AARHUS 
UNIVERSITET

ØKOLOGI VIL  
FYLDE MERE  
PÅ FREMTIDENS  
TALLERKEN 
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Selvom jeg spiser 98 pct. økologisk hjemme, så rør det mig ikke 
helt så meget, at en restaurant ikke er økologisk. Som det er nu, 
går forbrugerne efter helhedsoplevelsen. Det er nemmere at 
træffe det rigtige valg i supermarkedet, hvor den konventionelle 
og økologiske vare står over for hinanden. Når man spiser ude, 
sætter forbrugerne sig lige nu ikke ind i, om det er økologisk.  
Jeg tror, det kommer, men det vil være med et par års forsinkelse 
i forhold til detail.

ANNE HJERNØE
 
KOGEBOGSFORFATTER, TV-KOK OG AMBASSADØR FOR ØKOLOGISK LANDSFORENING

Jeg tror, forbrugerne kommer til at 
forvente, at alle gode spisesteder 
går op i økologi og så vidt muligt 
har økologiske grøntsager, frugt, 
mejeri, gær og æg, og så er det kun 
positivt, hvis også kødet er øko-
logisk. Men kødet – og de dyrere 
varer – vil tage længere tid, fordi 
prisforskellen er mere markant.

LOUISE BYG KONGSHOLM
 
FREMTIDSFORSKER OG ADMINISTRERENDE 
DIREKTØR FOR PEJ GRUPPEN

Jeg tror sagtens, foodservice 
kan omstille til 100 pct. økologi, 
hvis man får mejeri og kød til at 
være smagsgivere og grønt og 
planteprotein til at være hoved-
komponenten på tallerkenen. 
Det handler om at blive bedre 
til at holde hus ligesom i gamle 
dage og bruge de råvarer, vi har 
til rådighed, til fulde.

LISELOTTE KIRA GREGERS ANDERSEN
 
INSPIRATIONSKOK VED KEN STORKØKKEN 
OG AMBASSADØR FOR ØKOLOGISK  
LANDSFORENING
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I dag er det ikke tilstrækkeligt, at spise-
steder serverer lækker mad og har et højt 
serviceniveau – de skal også bidrage til 
en grønnere fremtid. En fremtid, der er 
mere klimaorienteret, og hvor bæredygti-
ge valg er en selvfølgelighed. 

Det stiller nye krav til kompeten-
cerne hos fremtidens medarbejdere i 
de professionelle køkkener, som skal 
forstå sammenhængen mellem økologi 
og bæredygtighed, styrke deres grund-
teknikker, øge råvarekendskabet, kende 
rejsen fra jord til bord, klædes på til at 
tage bæredygtige valg samt besidde en 
større vifte af kreativitet og teknikker for 
at udnytte råvarerne bedst muligt. 

Sådan konkluderer rapporten 
”Fremtidens køkkenmedarbejder”, som er 
udarbejdet af Changing Food for Økolo-
gisk Landsforening i juni 2020.

HVAD SKAL JEG SOM  
KØKKENMEDARBEJDER  
KUNNE?

Krav om bæredygtig omstilling i køk-
kenerne betyder, at mad, menuer og 
koncepter skal tilgås på nye måder.  
Helt konkret peger rapporten på tre 
essentielle kompetenceområder, som 
fremtidens køkkenmedarbejder skal 
mestre for at leve op til fremtidens krav, 
hvor bæredygtighed og økologi skal 
øverst på dagsordenen. 

1)  RÅVAREKENDSKAB  
– FRA JORD TIL BORD

Viden om råvaren fra jord til bord samt 
kompetencer i at udvælge, opbevare, 
klargøre og tilberede råvarer er betydelige 
evner for dels at sikre bæredygtige valg 
i køkkenet, men også kulinariske ople-
velser med ernæringsmæssig kvalitet. 
Fremtidens køkkenmedarbejder skal 
tilegne sig stor viden om fødevarernes 
bæredygtighedsprofil for at kunne træffe 
de rigtige beslutninger. 

2) INDRET MENUEN EFTER  
SÆSONERNE 

Menuplanlægningen skal tage udgangs-
punkt i sæsonerne, og i det arbejde er 
indgående fagligt kendskab til sæson- 
erne en uvurderlig kompetence. I for- 
længelse deraf skal medarbejderne være 
bedre til at mestre en alsidig og kreativ 
brug af råvarerne, så når en råvare er 
i sæson, serveres den med forskellige 
udtryk, så hele den sensoriske smags- 
palet dækkes.

APPETITTEN EFTER  
BÆREDYGTIGHED STILLER  
NYE KOMPETENCEKRAV TIL 
KØKKENMEDARBEJDEREN
Vi befinder os i en tid, hvor der stilles stadig højere krav til køkkenmedarbejdernes 
kompetencer og faglighed, men manglende viden om økologi, bæredygtighed  
og klima gør det svært at leve op til fremtidens gastronomiske krav.  
Derfor skal fagligheden højnes, konkluderer ny rapport.

ØKOLOGI I FOODSERVICE  
PÅ FINANSLOVEN

er der afsat på finansloven i perioden  
2021-2024 til at støtte kompetenceud-
vikling i klimavenlig økologiomlægning  
i professionelle køkkener.

Denne udvikling kunne styrkes yderligere gennem flere politiske mål- 
sætninger på området – som for eksempel en målsætning om, at alle 
statens kantiner skal have Det Økologiske Spisemærke i sølv.

54  MIO.  
KR.
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3) UDBYG FAGLIGE TEKNIKKER
Kompetencer inden for råvarebehandling 
og tilberedningsteknikker er kun blevet 
vigtigere i forlængelse af de nye kost- og 
klimaråd, hvor køkkenet skal mestre 
velsmagende, grøn mad, som tilfreds-
stiller alle sanser, samtidig med at man 
mindsker madspild. Det kræver kendskab 
til nye råvarer, samt at der er styr på 
tilberedningsteknikkerne.

FAGSKOLERNE SKAL TILPASSES 
UDVIKLINGEN, OG EFTERUD-
DANNELSE PRIORITERES

Økologisk og bæredygtig omlægning stil-
ler krav til øget faglighed. Der skal andre 
værktøjer til for at løfte de nye opgaver. 
Her er kurser og efteruddannelse oplagte 
til at skabe det nødvendige, faglige 
kompetenceløft.

Det er vigtigt, at skolerne forstår 
efterspørgslen for kompetencer inden for 
bæredygtighed på det marked, som de 
uddanner elever til. I dag fylder økologi og 
bæredygtighed ikke meget på skolebæn-
ken på trods af, at det kræver særlige kom-
petencer at mestre. Der er derfor behov for 
både at efteruddanne i økologiske, grønne 
måltider, men også at økologi og bære-
dygtighed bliver en del af de madfaglige 
erhvervsuddannelser, så de nyudlærte 
besidder disse kompetencer som en del  
af deres faglige grund-dna. 

Sidder du med tanker om eller 
ønsker til efteruddannelse?  

Så ræk ud til foodservice-teamet 
i Økologisk Landsforening, som 

kan hjælpe dig godt på vej: 

TORBEN BLOK , MARKEDSCHEF 
+45 29 61 69 34, tob@okologi.dk

NICLAS KLIXBÜLL,  PROJEKTLEDER
+45 21 63 03 61, nbk@okologi.dk

MALENE JENSEN , PROJEKTLEDER
+45 40 63 35 15, mje@okologi.dk
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Af forståelsespapiret fremgår en mål-
sætning om at fordoble det økologiske 
areal, eksport af økologi samt dansker-
nes økologiforbrug i 2030.

Det er ambitiøse målsætninger for 
et land, der allerede er verdensmestre i 
økologi målt per indbygger. Men de flug-
ter godt med ambitionerne på EU-niveau 
om 25 pct. økologisk jordbrug i 2030.

I Danmark sker der en markedsdrevet 
udvikling af økologien, men samtidig kan 
markedet understøttes af politiske mål-
sætninger og indsatser. Der skal sikres 
en fornuftig balance mellem udbud og 
efterspørgsel, så økologiske produkter 
er tilgængelige til en fair pris – både for 
producenten og forbrugeren. 

DE OFFENTLIGE KØKKENER SOM 
FRONTLØBERE
De offentlige køkkeners mere end 
800.000 daglige måltider har i flere år 
været drivkraft for økologisk og klima-
venlig omstilling af danskernes mad. 
Køkkenerne skal også fremover være 
en væsentlig drivkraft. Den økologiske 
omstilling af offentlige køkkener har ikke 
alene fremmet økologien, men også vist, 
at omlægningen medfører en sundere 
og mere klimavenlig sammensætning af 
menuen med mere grønt, mindre kød og 
mindre madspild. Økologisk omstilling 
af de offentlige køkkener understøtter 
derfor også implementeringen af De 
officielle kostråd – godt for sundhed  
og klima. 

PULJEMIDLER TIL ØKOLOGISK  
OMSTILLING AF KØKKENER
Puljemidler til økologisk omstilling af 
offentlige køkkener har tidligere vist sig 
som en effektiv indsats. Regeringen og 
partierne bag finansloven for 2021 har 
bevilget 40 mio. kr. til en køkkenomstil-
lingspulje, som skal støtte klima- og 

økologiomlægningen i de offentlige køk-
kener. Midlerne udmøntes i 2021-2024, 
og de allokeres til kompetenceudvikling 
af personale i offentlige køkkener. 

Der er samtidig behov for, at endnu 
flere hoteller, restauranter, caféer og 
kantinekæder tager springet og via  
deres store indkøbsvolumen skubber 

MINISTERENS BIDRAG TIL MARKEDSRAPPORT OM ØKOLOGISK FOODSERVICE 2021

ØKOLOGI STÅR HØJT PÅ DEN 
POLITISKE DAGSORDEN
Regeringen har store ambitioner for udviklingen af økologien i Danmark og ser de 
professionelle køkkener og deres efterspørgsel som en vigtig drivkraft for udvikling 
af et mere bæredygtigt og klimavenligt fødevareforbrug i Danmark.

2424 ØKOFAKTA

til at støtte kompetence- 
udvikling i klimavenlig
økologiomlægning i
professionelle
køkkener.

54 MIO.
KR.

til en køkkenomstillingspulje,
som skal støtte klima- og
økologiomlægningen i de
offentlige køkkener.

40 MIO.
KR.

14 til en pulje, der skal fremme
de nye, officielle Kostråd
i professionelle køkkener
gennem omstilling til mere
grøn, økologisk kost.

MIO.
KR.



markedet i den rigtige retning. Pandemi-
en har selvsagt været en stor udfordring 
for udespisning, men en vækst i salget 
af økologiske fødevarer i detailhandlen 
på 14 pct. i 2020 viser, at forbrugernes 
efterspørgsel efter økologiske fødevarer 
fortsat er intakt.

Der er afsat 14 mio. kr. til en pulje, der 
skal fremme de nye, officielle kostråd 
i professionelle køkkener gennem omstil-
ling til mere grøn, økologisk kost. Disse 
midler udmøntes i årene 2021 og 2022 
og kan også søges af private, professio-
nelle køkkener. 

Der afsættes dermed i alt 54 mio. 
kr. til at støtte kompetenceudvikling i 
klimavenlig økologiomlægning i profes-
sionelle køkkener, og de første projekter 
starter i 2022. 

INDKØBSPOLITIK
Indkøbspolitikken er en anden effektiv 
måde at fremme økologi. Regeringen 
har i sin Strategi for grønne, offentlige 
indkøb fra oktober 2020 meldt ud, 
at de statslige køkkener skal opnå en 
økologiandel på min. 60 pct. svarende til 
niveauet for Det Økologiske Spisemærke 
i sølv. 

DET ØKOLOGISKE SPISEMÆRKE 
Det Økologiske Spisemærke har været 
en markant succes og en nyskabelse 
på det danske foodservice-marked. Der 
er i dag ca. 3.400 offentlige og private, 
professionelle køkkener, der anpriser 
deres indsats og økologiprocent med 
Det Økologiske Spisemærke ud fra de 
tre niveauer for økologiandel (guld, sølv, 
bronze). Forskning viser, at Det Økolo-
giske Spisemærke med sin bronze, sølv, 
guld ”trappemodel” har potentiale til at 
øge økologiprocenten i de professionelle 
køkkener.

I de seneste år har der været en 
tydelig tendens til, at væksten i antal 
Spisemærker ses inden for kategorierne 
guld og sølv, som angiver at økologi- 
andelen ligger mellem 60-100 pct. Det 
totale antal Spisemærker er de sidste tre 
år vokset med ca. 1.000 stk. Ca. 150 af 
disse har været bronzemærker. Dermed 

tyder meget på, at ”trappemodellen” 
virker, og at Spisemærket er med til at 
fastholde og øge forbruget af økologi 
i de professio nelle køkkener. I dag er 
næsten to ud af tre Spisemærker regi-
streret i kategorierne sølv og guld.

Meget tyder også på, at Spisemær-
ket har haft en positiv indflydelse på 
det totale salg af økologi i foodservice. 
Fødevaregrossisternes salg af økologi 
til offentlige og private, professionelle 
køkkener er i perioden 2009-2019 fem-
doblet. Et flertal i Folketinget har afsat 
midler til en fortsat drift og udvikling af 
Spisemærket.

HORECA HAR POTENTIALE
Potentialet for mere økologi i de private, 
professionelle køkkener er til stede. Dan-
marks Statistik vurderer, at den gennem-
snitlige økologiprocent i de offentlige 
køkkener er ca. tre gange højere end hos 
hoteller, restauranter og caféer (Horeca). 
Samtidig køber Horeca-segmentet føde- 
og drikkevarer for et beløb, der er mere 
end dobbelt så stort som de offentlige 
køkkener tilsammen. Der er i dag ca. 300 
hoteller, restauranter og caféer med Det 
Økologiske Spisemærke.

Et af fokuspunkterne for det fortsat-
te arbejde med Det Økologiske Spise-
mærke bliver derfor at få flere hoteller, 
restauranter, caféer og kantinekæder til 
at anprise sig med Spisemærket og på 
den måde vise gæsterne, at de støtter 
natur og miljø, rent drikkevand, øget 
dyrevelfærd samt produktion uden 
sprøjtemidler. 

APPEN ”ØKOLOGISKE  
SPISESTEDER”

Fødevareministeriet har i samarbej-
de med VisitDenmark udviklet appen 
”Økologiske spisesteder”, der viser vej til 
det nærmeste hotel, restaurant og café, 
der har det Det Økologiske Spisemærke. 
Appen, der findes i en dansk, engelsk og 
tysk version, er tænkt som en hjælp til 
danskere og udenlandske turister, der 
ønsker en bæredygtig spiseoplevelse, og 
appen kan samtidig promovere Danmark 
som et grønt, økologisk foregangsland.

Ca. 120 hoteller, restauranter og 
caféer er i dag registreret på appen. 
Ambitionen er, at alle hoteller, restau-
ranter og caféer, der har Det Økologiske 
Spisemærke, bliver opmærksomme på 
mulighederne i appen og at endnu flere 
registreres med Det Økologiske Spise-
mærke.

BEHOV FOR EN FÆLLES INDSATS
Politiske målsætninger og statslige 
indsatser gør det ikke alene. Der er 
behov for, at alle led i kæden arbejder 
sammen. Hvis vi i fællesskab lykkes med 
dette, så er de ambitiøse mål inden for 
rækkevidde, og Danmark er med stor 
sandsynlighed fortsat verdens førende 
økologination i 2030.
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ØKOLOGIEN BEVARER 
SIN MARKEDSANDEL I 

FOODSERVICE

Økologien har i det hårde nedlukningsår 2020 
bevaret sin markedsandel på 12 pct. i foodser-
vice. Så selvom salget til restauranter, kantiner 
og hoteller faldt med 20 pct. fra 2019 til 2020, 
står økologien stærkt til fremtidig vækst i en 
branche, der har stigende fokus på de nye 
klimakostråd og mere bæredygtighed.

”Det er helt forventeligt, at salget af 
økologiske fødevarer til foodservice er faldet. 
Men glædeligt er det, at markedsandelen på 
12 pct. er bevaret. Det viser, at økologien har 
fodfæste i de professionelle køkkener, og der er 
et fortsat vækstpotentiale både i det offentlige 
og private,” siger Torben Blok, markedschef for 
foodservice i Økologisk Landsforening.

Nedlukningerne gav branchen tid til refleksi-
on over, hvordan den kan forny sig i en tid, hvor 
gæster i stigende grad efterspørger en mere 
bæredygtig måltidskultur.

”Tilbagemeldinger fra både offentlige og 
private aktører viser, at mange har taget hul 
på en ny mad-æra, særligt efter de officielle 
klimakostråd blev meldt ud, og i takt med at 
debatten om bæredygtighed igen har fået 
plads på dagsordenen,” siger Torben Blok.

”I det udviklingsarbejde spiller økologi og 
Det Økologiske Spisemærke en markant rolle.
Så vi forudser både en fremtidig vækst i salget 
af økologiske fødevarer og i spisesteder, der 
ønsker at anvende Spisemærket som et tro-
værdigt redskab til at skabe en grøn omstilling  
i det professionelle køkken.”

ØKOLOGI I FOODSERVICE

STIGNING I ANDEL AF 
SPISEMÆRKER

12 %

6 % 

Økologien har bevaret sin markedsandel 
på 12 pct. i foodservice fra 2019 til 2020. 
Foodservice følger således tendensen i 
detail, hvor markedsandelen for økologi er 
13 pct. 

Det Økologiske Spisemærke er steget med 
6 pct. fra 3.175 i 2019 til 3.378 i 2020. Det 
er en opbremsning sammenlignet med 
tidligere – i 2018-2019 var stigningen på 
20 pct.

Selvom der er sket en opbremsning i 
2020, forventer Økologisk Landsforening 
en stigende interesse for Spisemærket fra 
branchen i de kommende år. 
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Salget af økologiske føde- og drikkevarer til foodservice faldt 20 pct. fra 2.527 mio. kr. i 2019 til 2.018 mio. kr. i 2020. Det er mindre end 
det samlede salg af føde- og drikkevarer, som faldt 22 pct. fra 21,6 mia. kr. i 2019 til 16,8 mia. kr. i 2020 ifølge Danmarks Statistik.

Den offentlige sektor aftog 48 pct. af økologiske varer til foodservice i 2020. Det er omtrent dobbelt så højt, som sektorens 
samlede andel af føde- og drikkevarer til foodservice, som var på 21 pct. ifølge Danmarks Statistik.
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Økologi rimer på Netto. Allerede i 
90’erne gjorde Netto økologi til en del 
af sit sortiment. Sidenhen introduce-
rede de mantraet ’Alle skal ha’ råd til 
økologi’. Det var modigt, særligt for en 
discounter. Men deres mod betyder,  
at de stadig i dag har en økologisk 
førerposition i danskernes bevidsthed 
– en position, som stadig er på spil i 
foodservice. Læs med her og bliv  
inspireret til, hvordan du går forrest. 
 
 
 
 
 

Når du træder ind i en af Nettos butikker, skal du ikke gå mange 
skridt, før du støder på det velkendte, røde Ø. Netto har i dag 
mere end 380 økologiske produkter på hylderne og i køle-
montrerne og er den dagligvarekæde, der sælger absolut flest 
økologiske varer til danskerne hvert år. 

”Vores kunder er nogle af dem, der har taget allerbedst imod 
økologien, og vi er stolte af, at den økologiske andel af vores salg 
ligger i toppen i forhold til andre,” siger Martin Hasgard Olesen, 
der er marketing- og sortimentsdirektør i Netto.

Ifølge Økologisk Landsforenings markedsnotat for 2020 lå 
Netto i spidsen med 16,9 pct. af det samlede dagligvaresalg af 
økologi, mens REMA 1000 tog andenpladsen med 14,4 pct. 

Netto begyndte at satse på økologi allerede i midten af 
90’erne og var en af de første dagligvarekæder, der for alvor 
tilbød økologiske varer til danskerne. 

”Vi så en begyndende trend inden for økologi, og da det 
ligger til Netto at turde gå nye veje og prøve nye ting af, skulle 
vi selvfølgelig også være med på økologien. Det var så en af de 
ting, der endte med virkelig at tage fart,” siger Martin Hasgard 
Olesen.

PRISEN ER AFGØRENDE
Det var en skelsættende beslutning for Netto, da de som 
discounter med begrænset hyldeplads var nødt til at tage 
konventionelle varer ud af sortimentet for at gøre plads til 
økologien.

Lige siden begyndelsen har det dog været prisen, der har 
været altafgørende. I starten var de økologiske produkter typisk 
meget dyrere end de konventionelle, og det ville Netto gerne 
udfordre. Derfor har Netto hele tiden satset på de varer, hvor de 
kunne se, at prisspændet mellem den økologiske og konventio- 
nelle vare var begrænset. I takt med at de kunne sælge flere 
økologiske varer, kunne priserne sænkes, så prisen på økologi i 
dag ligger tæt på de konventionelle.

I 2005 lancerede Netto sit økologi-manifest ´Alle skal ha’ råd 
til økologi’, indledte et samarbejde med Økologisk Landsforening 
og satte for alvor fokus på økologien.

”Vores metier har hele tiden været, at økologien skal være til 
at betale, og det er en grænse, der har rykket sig, så vi efter-
hånden har fået økologi på flere, små nicheprodukter som for 
eksempel økologiske, ristede løg. Når prisforskellen er lille, giver 
det mening for os at brede det yderligere ud,” forklarer Martin 
Hasgard Olesen.

NETTO 
TURDE SATSE PÅ ØKOLOGI 

SOM EN AF DE FØRSTE
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Netto bruger i dag stadig ’Alle skal ha’ råd 
til økologi’ i sin kommunikation, og de har 
også vundet Politikens pristjek af økologiske 
basisvarer ad flere omgange. 

DET ER KUNDENS VALG
ØGO blev lanceret i 2017 i kølvandet på en 
stigende efterspørgsel efter økologiske varer 
og omfattede i starten mere end 135 nye, 
økologiske basisvarer som hakket oksekød, 
gulerødder og rugbrød.

”Vi oprettede vores eget private label 
for at sikre, at vi står billigst. Vi tror på, at 
prisen er vejen frem, når du gerne vil lave en 
ændring, og med et distinkt brand som  
ØGO er det nemmere for kunderne at finde 
varen på hylden,” fortæller Martin Hasgard 
Olesen.

I dag har Netto 280 ØGO-produkter i sor-
timentet, og ØGO er oppe og boltre sig med 
de store brands i forhold til at være det mest 
kendte private label hos forbrugerne.

”ØGO har udviklet sig rigtig meget siden 
2017, og det er helt sikkert noget, vi kommer 
til at bygge videre på. Det er vigtigt for os, at 
vi giver kunden et valg. Vi vil gøre det attrak-
tivt at vælge økologi, men vi missionerer ikke 
for økologien,” siger Martin Hasgard Olesen. 

EFTERSPØRGSLEN PÅ ØKOLOGI VOKSER
I mange år er efterspørgslen på økologi  
steget år for år, og aldrig har danskerne købt  
så mange økologiske fødevarer som i 2020. 
Her steg salget af økologi med 14 pct. i 
forhold til året før, viser en ny undersøgelse 
fra Danmarks Statistik.

”Det er utroligt, at det kan blive ved med 
at stige år for år. Økologi er kommet for at 
blive, men jeg tror også, det vil udvikle sig  
til at have et bredere perspektiv, da andre 
tendenser som plantebaserede varer, dyre-
velfærd og klima også kæmper om forbru-
gernes opmærksomhed,” mener Martins 
Hasgard Olesen.

MARTIN HASGARD  
OLESEN

MARKETING- OG  
SORTIMENTSDIREKTØR  

I NETTO

VIL DU LAVE EN NETTO?  
TA’ DEN ØKOLOGISKE 
FØRER TRØJE I FOOD-
SERVICE

”Vi bevæger os entydigt mod en mere 
økologisk og bæredygtig fremtid.  
I detail kæmper spillerne om 
førertrøjen – men i foodservice er 
førertrøjen stadig i spil. Økologien 
byder på et stort markedspotentiale. 
Netto har gjort det. Det kan du også. 
Vækstbilletten i fremtiden hedder 
økologi – husk at stige på toget, inden 
det er for sent.”

”Økologien har fået flere værdipositioner i detail. I dag findes der ikke kun én økovariant 
af fx havregryn eller vin, nu kan man købe både en discount-, basis- og luksusvariant.  
Det er en markant udvikling, som er positiv både for forbrugerne, som får et større og 
mere spændende sortiment, men også for producenten og supermarkedet, fordi en  
højere værdiposition betyder, at man kan undslippe prisspiralen. Den her tendens har  
vi en klar forventning om, at den vil smitte af på foodservice.”
 
BIRGITTE JØRGENSEN , CHEFKONSULENT FOR DETAIL, +45 24 34 90 49, bij@okologi.dk

MALENE JENSEN

FOODSERVICE  
PROJEKTLEDER

+45 40 63 35 15 
mje@okologi.dk
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PETER HANSEN

SALGSDIREKTØR 
HOS COMWELL

SIMON VERHEIJ

PR & COMMUNICATIONS 
SPECIALIST 

HOS COMWELL

SPISEMÆRKET GØR 
COMWELL TIL EN 
GRØN SAMARBEJDS
PARTNER
Flere og flere store virksomheder stiller krav til bæredyg-
tighed, hvorfor efterspørgslen efter samarbejdspartnere, 
der støtter op om den bæredygtige agenda stiger. En af 
de virksomheder, der mærker det, er Comwell, og her er 
Det Økologiske Spisemærke en del af løsningen.
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KUNDERNE STILLER NYE KRAV TIL ØKOLOGI
Comwell begyndte i 2005 sin rejse mod en mere bæredyg-
tig drift, og som en del af den proces opnåede de i 2017 Det 
Økologiske Spisemærke i bronze. I dag oplever de en stigende 
efterspørgsel efter dokumentation for bæredygtige handlinger 
fra hotellets store kunder. Flere og flere vil have grønne samar-
bejdspartnere, og derfor ser Comwell Det Økologiske Spisemærke 
som et uundværligt værktøj og en fremtidssikring. 

”Med de store kunder ser vi i dag i udbudsmaterialet, at 
der er krav til, hvad vi som hotel og konferencested skal leve 
op til, for at vi bliver interessante for dem at samarbejde med. 
Hvis vi går 5-10 år tilbage, blev vi ikke mødt af krav om økologi 
og bæredygtighed i udbudsmaterialet fra de store kunder. Så 
tiden arbejder med os, og jeg er sikker på, at det øgede fokus på 
bæredygtighed og økologi kun vil fortsætte i fremtiden,” fortæl-
ler Peter Hansen, salgsdirektør ved Comwell, og uddyber: 

”Jeg tror, mange virksomheder efterhånden forventer og 
tager det lidt for givet, at alle går op i bæredygtighed og økologi. 
Der er en klar holdning og forventning til, at man har certifice-
ringer såsom Det Økologiske Spisemærke, der dokumenterer 
køkkenets indsats.” 

Novo Nordisk, LEO Pharma og Staten og Kommunernes Ind-
købsservice (SKI) er nogle af de store aktører, der alle har klare 
holdninger til bæredygtighed og økologi, når de vælger samar-
bejdspartnere til møder og konferencer. Til eksempel kræver SKI, 
at 30 pct. af råvarerne i køkkenerne skal være økologiske. Det er 
en vægtning, som ikke tidligere har været et krav fra det offent-
lige. Og netop det vidner om, at Det Økologiske Spisemærke 
fremtidssikrer professionelle køkkener. Hvis man ønsker at have 
de store virksomheder til kunder, peger udviklingen entydigt på, 
at der skal tages aktive, økologiske valg. 

”Vi kan mærke, at vores kunder i højere grad har fokus på 
en grøn samarbejdspartner, når de skal sende deres medarbej-
dere afsted til møder, konferencer og ophold. Vores kunder kan 
derfor vælge Comwell med god samvittighed og ro i maven, for 

trygheden, kvaliteten, vores 
gode medarbejdere og 
gode service følger lige så 
naturligt med som ansvar-
ligheden for vores miljø,” 
afslutter Peter Hansen. 

SPISEMÆRKET SKABER 
ARBEJDSGLÆDE OG 
GOD BRANDING
Det er ikke kun for 
Comwells kunder, at Det 
Økologiske Spisemærke er 
vigtigt. Det samme gælder 
for kædens ansatte, hvor 
især nye kokkeelever og 
yngre kokke er meget 
optaget af, at de arbejder 
et sted, hvor respekt for 
fødevarerne og økologi 
vægtes højt, fortæller PR & 
Communication Specialist hos Comwell, Simon Verheij. 

Det Økologiske Spisemærke er en blåstempling af, at køk-
kenet er på en bæredygtig rejse – og har valgt at tage et aktivt 
skridt mod mere økologi. Derfor udgør Spisemærket også et 
vigtigt aktiv i Comwells branding.

”Vi bruger Spisemærket enormt meget i vores branding, 
både når det gælder reklamefilm, på hotellerne og i vores hotel-
magasin. Mange af vores medarbejdere bærer tilmed Bronze-
mærket på deres tøj,” forklarer Simon Verheij og afslutter:  

”I vores nyhedsbreve og kontrakter lægger vi også vægt på 
Spisemærket for at tydeliggøre, at vi tillægger det stor værdi og 
tager vores ansvar seriøst.” 

KOM BAGOM COMWELL  

Comwell har 50 års erfaring inden for branchen. 
Hotelkæden består af 16 hoteller i Danmark og to 
i Sverige, der alle har hver sit særpræg, atmosfære 
og stemning. Det, der binder alle hoteller sammen, 
er deres ansvarlighed over for miljøet og store fokus 
på bæredygtige og økologiske valg. For 3. år i træk 
modtog Comwell i 2021 prisen for ”Danmarks mest 
bæredygtige hotelkæde” i forbindelse med uddelin-
gen af Sustainable Brand Index Awards – en pris, der 
er baseret på 60.000 danske forbrugeres holdning 
og kendskab til bæredygtige brands i Danmark. Alle 
Comwells restauranter har desuden Det Økologiske 
Spisemærke i bronze, hvilket vidner om kædens 
fokus på bæredygtighed.

COMWELL SIGER  
NEJ TIL MADSPILD

I køkkenerne har Comwell 
igangsat en række mad-
spildstiltag og opstillet mål 
for deres daglige arbejde 
for at få mest ud af råvarer-
ne. Desuden er der blevet 
udvalgt ambassadører fra 
hvert Comwell-køkken, som 
i samarbejde med Hotel- og 
Restaurantskolen lærer at 
udnytte råvarerne bedre og 
derved reducere madspild.

HVAD  
VENTER DU PÅ?

Flere og flere virksomheder 
stiller krav til bæredygtighed, og 

indenfor en årrække bliver Det Øko-
logiske Spisemærke en hygiejnefak-
tor i branchen. Alle kan omlægge til 

økologi og opnå Bronzemærket 
inden for budget. Så hvad 

venter du på? 

MARKEDSRAPPORT FOODSERVICE 2021 31



JENSENS BØFHUS 
GÅR NYE, ØKOLOGISKE VEJE

Frokostbøffen, isbaren og salatbaren har været sikre vindere, 
siden Jensens Bøfhus så dagens lys i 1990. Nu har bøfkæden 
fået et nyt og mere bæredygtigt fokus og har blandt andet 
relanceret salatbaren som 100 pct. økologisk i samarbejde 
med Aarstiderne.

ANDERS  
NIKOLAISEN

ADM. DIREKTØR 
JENSENS BØFHUS
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Når gæsterne på Jensens Bøfhus i 
dag bestiller salat til deres bøf, kan de 
sammensætte en skål fuld af friske, 
økologiske grøntsager og nye smage som 
fx fermenteret kraut og dressing med 
fermenteret citron. Den nye, økologiske 
salatbar blev lanceret i efteråret som 
et naturligt led i restaurantkædens nye, 
bæredygtige fokus.

”Vi har startet et initiativ med fokus 
på bæredygtighed, da det er den vej, 
verden går, og det er vigtigt for os at tage 
et ansvar. Det er under den fane, vi har 
indledt et samarbejde med Aarstider-
ne om en økologisk salatbar,” forklarer 
Anders Nikolaisen, der er direktør i 
Jensens Bøfhus.

Gæsterne har overvejende taget godt 
imod det nye koncept, selvom den økolo-
giske forandring har hævet prisen med  
10 kr. til 59 kr.

”Det er en helt anden oplevelse at 
komme i salatbaren i dag. Kvaliteten er 
højere, smagen er i top, så gæsterne er 
glade. Vi har dog haft enkelte gæster, 
der har savnet det gamle, og dem har vi 
selvfølgelig lyttet til. For eksempel tog vi 
majsene ud, men de er kommet tilbage 
igen,” siger Anders Nikolaisen.

For nogle ting skal man ikke bare 
sådan lave om på, og da slet ikke, når 
man er en restaurantkæde med mere 
end 30 års tradition på bagen.

NYT, STRATEGISK TRÆK
Jensens Bøfhus har eksisteret siden 1990, 
hvor den hurtigt udviklede sig til at være 
en af landets mest populære familie-
restauranter. Da det gik allerbedst, havde 
de mere end 50 restauranter i hele Skan-
dinavien, men den stigende konkurrence 
fra fastfoodkæder og streetfood var lige 
ved at føre til konkurs i 2018. Nye ejere 
kom til og ansatte Anders Nikolaisen som 
direktør, og det stod hurtigt klart for ham, 

at det var nødvendigt at tænke i mere 
bæredygtige baner.

”Bæredygtighed og ansvarlighed er et 
nyt, strategisk træk for os – og herunder 
ligger også bæredygtig økonomi. Vi har 
en marginal forretning, så vi kan ikke bare 
lave det hele om. Men selvom vi tager 
små skridt, fylder de bæredygtige tiltag 
allerede meget mere i dag end for bare to 
år siden,” fortæller han.

Ud over den økologiske salatbar er 
der også kommet to nye vegetarburgere 
med plantebaseret bøf, økologisk icetea 
og lemonade samt dyrevelfærdsmærket 
kylling på menuen. Derudover leverer Aars- 
tiderne økologisk salat og tomat til alle 
burgere samt økologiske bagekartofler.

”Vi har endnu flere ting på 
vej, men prispunktet er 

vigtigt for vores gæster, og 
det økologiske koster bare 

mere, så det er en udfor-
dring at løse det med vores 

leverandør, så der enten 
bliver mindre af det  

pågældende produkt  
eller en højere pris.” 

Anders Nikolaisen

BÆREDYGTIG FREMTID
Direktøren har nedsat et Eco Advisory 
Board, der består af medarbejdere fra 
administrationen samt mellemledere og 
medarbejdere fra restauranterne. De skal 

aflæse virksomheden og omverdenen 
og komme med forslag til, hvor Jensens 
Bøfhus kan sætte ind og gøre en forskel 
i forhold til både økologi, bæredygtighed 
og ansvarlighed.

”Det har været vigtigt for mig at lade 
gulvmedarbejderne komme til orde, da 
vi beskæftiger mange unge, der er vokset 
op med den bæredygtige agenda og har 
en helt anden forståelse end min gene-
ration. Jeg bliver klogere af at have dem 
tæt på,” forklarer Anders Nikolaisen.

De har markedsført den nye økologis- 
ke linje på de sociale medier og på skilte i 
restauranterne, men det er endnu ikke en 
aktiv del af kommunikationen.

”Vores bæredygtige agenda er ikke 
noget, vi skilter med. I første omgang 
har vi været mere interesseret i at gøre 
det end at kommunikere det. Vi vil gerne 
fortælle om det, men der er så mange 
forskellige målestokke for, hvad der er 
bæredygtigt, at det er svært at gebærde 
sig, så vi tager forsigtige skridt og prøver 
os frem,” fortæller han.

For nogle kan det virke som lidt af et 
clash, at en restaurantkæde med store, 
røde bøffer som deres primære pro-
dukt samarbejder med Aarstiderne, der 
arbejder for en fremtid med mindre kød. 
Men for Anders Nikolaisen giver det god 
mening, og han understreger, at bøffen 
på ingen måde er på vej ud af menukor-
tet.

”Vi er et fuldbyrdet bøfhus, og det 
kommer vi også til at være i fremtiden. 
Det er hele fundamentet for vores 
brand. Jeg kan ikke forestille mig, at kød 
forsvinder ud af vores kost generelt, men 
en større del bliver helt sikkert grøn – og 
der kan du så supplere bøffen med en 
økologisk salatbar hos os,” siger Anders 
Nikolaisen.

SPISEMÆRKET ER EN MÅLE-
STOK FOR BÆRE DYGTIGHE D

Med Det Økologiske Spisemærke kan du doku-
mentere, hvor stor en del af de indkøbte føde- 
og drikkevarer, der er økologiske. Spisemærket 
er en gratis, statskontrolleret mærkningsord-
ning for spisesteder.
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BERLIN VIL KOPIERE  
KØBENHAVNS  
VERDENSREKORD 
I ØKOLOGI
I Berlin er de offentlige køkkener i fuld gang med at omlægge til økologi 
efter stor inspiration fra København, som i dag har 90 pct. økologi i alle 
køkkener. Det danske rådgivningsfirma bag Københavns succes,  
Changing Food, har hjulpet med viden, metoder og værktøjer. 
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Snart kan børnehavebørn, skoleelever og 
ældre i Berlin også få serveret et hjem-
melavet måltid mad lavet på masser af 
økologiske råvarer. Senatet i den tyske 
delstat har nemlig besluttet, at en større 
del af råvarerne i de offentlige køkkener 
skal være økologiske. Derfor er Kantine 
Zukunft, som kantineomstillingsprojektet 
i Berlin hedder, nu i fuld gang med at føre 
planen ud i livet i tæt samarbejde med 
danske Changing Food. 

Changing Food blev koblet på 
Kantine Zukunft i 2019, hvor de lagde ud 
med at afholde en workshop for at dele 
erfaringer fra københavner-modellen, 
der har sikret de offentlige køkkener i 
Københavns Kommune en verdensrekord 
i økologi med hele 90 pct.

”Vi skulle finde ud af, om københav-
ner-modellen kunne omsættes til Berlin, 
så vi undersøgte, om vi kunne gøre det 
samme, som vi havde gjort i København. 
Beregningerne viste, at det var muligt,” 
forklarer Pia Haaning Rasmussen, partner 
og seniorkonsulent inden for konceptud-
vikling og klimarådgivning i Changing 
Food, og tilføjer:

”I Tyskland har de tradition for at 
bruge mange convenience-produkter, så 
det gælder i høj grad om at få dem til at 
lave mere hjemmelavet mad.” 

BERLIN ER GODT I GANG
De tre partnere i Changing Food har delt 
al deres viden, værktøjer, metoder og 
erfaringer fra København med Kantine 
Zukunft, som nu er i gang med at imple-
mentere omlægningen i de berlinske 
køkkener ud fra den danske model.

De har dog ikke de samme officielle 
målinger i Tyskland, som vi har i Danmark 
med Det Økologiske Spisemærke, hvor du 
kan opnå guld, sølv og bronze. I Tyskland 
er der tværtimod forskellige metoder til 

at måle økologi. Det kan være på et helt 
måltid, på komponent eller på menu. 

”Når de bruger forskellige metoder 
til at måle med, er det svært at lave en 
egentlig opgørelse, der gør det sammen-
ligneligt, som vi kender det fra Danmark,” 
forklarer Pia Haaning Rasmussen og 
tilføjer:

”Vi ved af erfaring, at sådan en 
omlægning tager tid, men de er i gang i 
Berlin og skaber hele tiden nye cases, der 
viser, at det kan lade sig gøre.”

ERFARING FRA KØBENHAVN  
- DET TAGER TID
Omstillingen til mere økologi i de 
offentlige køkkener i København startede 
i 2007, og Pia Haaning Rasmussen og 
hendes kollegaer i Københavns Madhus 
var involveret frem til 2016. I den periode 
besøgte de hvert eneste køkken ét for 
ét. De afholdt kurser og analyserede 
køkkenerne ved at måle og veje den mad, 
de serverede.

”Det tog lang tid, men analyserne 
viste tydeligt, at hvert køkken kunne 
finde penge til mere økologi ved at lave 
en række konkrete forandringer,” forklarer 
Pia Haaning Rasmussen.

Det gjaldt typisk om at sætte færre 
retter på menuen, skære ned på kødet, 
bruge årstidens grønt og bage brød og 
rugbrød selv. Ifølge 
Pia Haaning Ras-
mussen er det typisk 
sværere at analysere 
store køkkener end 
små, så de køben-
havnske vuggestuer 
og børnehaver var de 
nemmeste at gå til. 
Her var der ofte blot 
én køkkendame og 
masser af opbakning 

fra forældrene, mens det var sværere at 
overbevise plejehjemskøkkenerne.

”Det er ikke kun de ansatte i køkke-
net, der skal være med i en økologisk 
omlægning, men hele huset. Der skal 
tales om det og skabes en historiefor-
tælling, før det kan slå igennem, men vi 
gav ikke op. Vi gik ind og sagde: Vi har en 
metode, det her virker, og det kan sag-
tens lade sig gøre. Vi blev mere og mere 
sikre på, at modellen virkede, efterhån-
den som vi afprøvede den i flere køkken-
typer,” forklarer Pia Haaning Rasmussen.

Og de fik ret. I dag er næsten 90 pct. 
af råvarerne i Københavns kommunale 
måltider økologiske, og kommunen 
arbejder stadig med omlægning og har 
indført en ambitiøs strategi for mad og 
måltider. Flere andre danske kommuner 
har siden fulgt trop. Aarhus Kommune 
har for eksempel omlagt til 60 pct. øko-
logi i deres offentlige køkkener. Og nu har 
den danske metode altså også spredt sig 
til Berlin.

Changing Food har stadig et tæt 
samarbejde med Kantine Zukunft og har 
også fået flere henvendelser fra både 
byer og interesseorganisationer i Østrig, 
Luxembourg, Frankrig og England, der 
er interesseret i at høre mere. Så måske 
bliver københavner-modellen udbredt 
flere steder i Europa i fremtiden.

OM CHANGING FOOD

Changing Food er en rådgivningsvirksomhed, der har 
specialiseret sig i at hjælpe professionelle køkkener med 
en bæredygtig omlægning, uden at det koster ekstra på 
driftsbudgettet. Læs mere på changingfood.dk
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Lokalt

DET SIGER GROSSISTERNE  
OM ØKOLOGI

STEFAN SKOV-JESPERSEN, DIREKTØR

”Vi vil involvere os i projekter,  
der skal sikre mere dansk økologi”
Grøn Fokus er en økologisk totalleverandør, og vi arbejder for at gøre 
verden lidt grønnere gennem udbredelsen af økologi. Vores sortiment er 
i høj grad styret af vores kunders ønsker. Et af kundernes største ønsker 
er mere dansk økologi – og det er en del af vores DNA, at vi favoriserer 
danske producenter. Dog oplever vi, at der er nogle produkter, hvor det er 
svært at finde en økologisk variant, der er produceret i Danmark.

Vi oplever især en stigende efterspørgsel efter danske, økologiske 
proteinkilder. Og derfor indgik vi for tre år siden et tæt samarbejde med 
Kragerup Gods om at producere danske, økologiske bælgfrugter. Det har 
været en lærerig og spændende proces, og der er ingen tvivl om, at vi 
fremadrettet kommer til at involvere os i endnu flere projekter, der skal 
sikre, at der kommer mere dansk økologi på markedet. 

Forandring af måltidsadfærden starter hos leveran-
dørerne, grossisterne og de madprofessionelle, fordi 
det er i foodservice, at potentialet for økologi er 
stort. Food service skal gå forrest, og det kan kun 
lykkes, hvis alle aktører på tværs af værdi- 
kæden samles om den fælles agenda – for kun 
i fællesskab kan vi gøre frem tidens tallerken 
mere bæredygtig.  

TORBEN BLOK , FOODSERVICE MARKEDSCHEF, ØKOLOGISK LANDSFORENING
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Lokalt

DET SIGER GROSSISTERNE  
OM ØKOLOGI

JAN KRISTENSEN,  
DEVELOPMENT MANAGER

”Vi står for et bredt udvalg 
og frit valg – ikke nogen 
løftet pegefinger”
Hos Dansk Cater arbejder vi ud fra præmissen om at 
tilbyde vores kunder høj tilgængelighed. Det betyder 
også, at vi ikke vil gøre kategorier rent økologiske. 
Derimod ønsker vi at dele viden, så kunderne forstår 
økologi og kan træffe et oplyst valg. Vi står for et bredt 
udvalg og frit valg – ikke nogen løftet pegefinger.

Økologi har været ”noget særligt” i mange år, men 
i takt med at efterspørgslen og antallet af varianter 
på hylderne er steget, er det blevet en almindelig 
”hverdagsvare” og et naturligt valg for mange.

For at økologi og bæredygtighed skal hænge 
sammen i vores optik, skal økologi kombineres med 
lokale fødevarer. Fremadrettet har vi derfor fokus på 
at indgå partnerskaber for at øge antallet af lokale, 
danske, økologiske varer og se ind i mulighederne for 
at forlænge de danske sæsoner, så vi bliver mindre 
afhængige af at importere udenlandsk økologi  
om vinteren.

ELIZABETH BOLLERUP, STRATEGI- OG INDKØBSDIREKTØR 

”Uden at løbe en risiko kommer  
vi ikke med noget nyt”
Solhjulet er 100 pct. økologisk, og vi arbejder aktivt for at udvide det økologiske 
sortiment gennem partnerskaber. Vi sætter en ære i at fremme økologien ved at give 
økologiske nyheder en chance på markedet. Det er vi garanter for, og det har vi været 
siden 1972. 

Derudover arbejder vi aktivt med producenter om at udvide sortimentet. Det 
seneste skud på stammen er vores samarbejde om at producere danske, økologiske 
bælgfrugter. Vi er gået sammen med en række bornholmske og midtjyske avlere om 
at producere danske bælgfrugter. Det er et fælles projekt. Kun sammen kan vi flytte 
sortimentet i en mere økologisk og lokal retning. Uden at løbe en risiko kommer vi 
ikke med noget nyt. 

VIVI KJERSGAARD,  
BÆREDYGTIGHEDS- OG KONCEPTVARECHEF
 

”Vi er klar til at fjerne 
konventionelle varianter, 
hvor det giver mening”
 
I Hørkram har vi et mål om, at det skal være lige  
så nemt at handle økologisk som konventionelt.  
Derfor arbejder vi fortsat på at udvide og under-
støtte økologien – både ved at skabe det mest 
fyldestgørende sortiment og samtidig være en 
velinformeret videnspartner for vores kunder.  
I forlængelse heraf har vi et stort ønske om at 
tage konventionelle varianter ud af sortimentet på 
enkelte produkter, simpelthen fordi prisforskellen 
mellem den økologiske og konventionelle variant  
er meget lille. Set i lyset af madspild vil det give 
rigtig god mening for os. 

Desværre spænder indgåede aftaler og  
kontrakter ben for ønsket om at reducere antallet 
af varianter og tage konventionelle varianter ud  
af sortimentet. I mange statslige og kommunale  
kontrakter er det et krav, at muligheden for både  
en økologisk og konventionel variant er til stede.  
Det betyder, at hvis vi i Hørkram tager den  
konventionelle variant ud af sortimentet, så lever  
vi simpelthen ikke op til kravene. Det udfordrer  
den økologiske rejse og vores ambitioner om at 
reducere madspild. Derfor er det fremadrettet  
et område, som vi vil kigge mere ind i. 
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Bæredygtig omstilling er en holdsport. 
Der er mange forskellige led, der skal 
arbejde sammen – landbruget skal dyrke 
råvarer, som grossisterne kan sælge, 
køkkenerne kan bruge, og forbrugerne vil 
spise – og vi kan lære meget af hinan-
dens erfaringer.

Derfor har vi givet ordet til Odense 
Kommune, Skolerne i Oure, Bispebjerg 
og Frederiksberg Hospital, Hahnemanns 
Køkken samt Sinatur Hotel og Konfe-
rence for at høre om deres oplevelser 
med at skaffe de økologiske varer, de 
skal bruge, og om hvorvidt grossisterne 
støtter deres bæredygtige køkkendrift.

Formålet er at identificere, hvilke  
huller der er i det økologiske sortiment, 
og hvilke udfordringer, der er i forhold  
til at lykkes med den bæredygtige 
omstilling i køkkenerne. 

DET HAR VI LÆRT
På baggrund af de fem cases har vi lært, at:

1) Efterspørgslen efter danske og lokale råvarer er større 
end udbuddet.

2) Det er svært at købe lokal økologi via grossisterne – det 
er nemmere at bestille direkte hos landmanden eller at 
gå i dialog og finde nye samarbejder. 

3) Flere køkkener savner støtte og initiativ fra grossisterne, 
for eksempel i form af sparring, hjælp og gode råd. 

4) Et fælles værdigrundlag køkkenet og grossisten imellem 
er vigtig.

5) Har man Bronzemærket, er det ikke svært at få de øko-
varer, man skal bruge – har man derimod Guldmærket,  
er det svært, fordi udvalget af specialvarer er for lille  
og dyrt.

6) Der kan være op til 10-14 dages leveringstid på økologiske 
varer, hvilket gør hverdagen og menuplanlægningen svær.

Har køkkenerne adgang til de råvarer, de skal bruge? 
Vi har spurgt dem om deres oplevelser og ønsker, og 
svaret er klart: Øverst på ønskesedlen står langt mere 
lokal økologi. 
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I Odense er det kommunens politik, at alle køkkener serverer 
minimum 60 pct. økologi. Det er ikke et politisk krav, at de skal 
have Det Økologiske Spisemærke, men mærket er med til at 
blåstemple køkkenernes arbejde, fortæller Gitte Breum, chef for 
mad og frivillighed i Odense Kommune, hvorfor alle køkkener 
har Sølvmærket. 

”Odense Kommune har en stærk klima- og bæredygtigheds-
profil, og økologi er en del af det, ligesom vi også har stor fokus 
på at bruge lokale råvarer,” fortæller Gitte Breum.

SPISEMÆRKET SKABER ARBEJDSGLÆDE
I Odense har man koblet den økologiske omstilling sammen 
med en kulinarisk og håndværksmæssig rejse, hvilket har resul-
teret i større motivation og arbejdsglæde, forklarer Gitte Breum:

”For os har Spisemærket givet mere trivsel, mere faglig 
stolthed, dygtigere håndværkere, bedre mad, gladere borgere 
– økologien har helt grundlæggende skabt en kædereaktion af 
positive resultater.”

GROSSISTERNE MANGLER LOKAL ØKOLOGI
Med Sølvmærket oplever kommunen ikke problemer med at få 
de nødvendige varer. Bortset fra lokale sæsonvarer. Her er det 
nødvendigt at gå uden om grossisten.

”Til vores menuplanlægning har Hørkram et fint sortiment til 
at imødekomme os. Den eneste udfordring er lokale sæsonva-
rer. Politikerne ønsker så mange lokale varer som muligt, og dem 
kan vi bedst selv skaffe,” fortæller Gitte Breum og opfordrer til, 
at grossisterne optimerer deres lokale samarbejder:

”Grossisterne kunne samarbejde med  
lokale. Så vi kunne bestille ved de lokale, 
som kunne genfakturere til fx Hørkram – 
det er en løsning, der ville hjælpe os.”

 DER EFTERSPØRGES LANGT MERE LOKAL ØKOLOGI 

3 GODE RÅD 
TIL GROSSISTERNE FRA 
ODENSE KOMMUNE
1) Hjælp jeres kunder til bronze. Alle kan få 

Bronzemærket inden for budget. Gør det 
synligt og nemt med håndgribelig vejledning 
fx ”vælg de her 10 varer, så har du bronze”.

2) Match prisen på basisvarer. Gør det nemt 
at opnå bronze ved at matche prisen på de 
økologiske og konventionelle basisvarer.

3) Synliggør økologien. Sæt de økologiske varer 
øverst på siden, så de er førstevalg, og gør fx 
produktteksten større, marker teksten med 
grønt osv. for at øge synligheden.

ODENSE KOMMUNE: 
DE LOKALE RÅVARER KAN  
VI BEDST SELV SKAFFE

ØKOLOGISK 
ØNSKELISTE

 Flere lokale råvarer, fx 
økologiske, fynske æbler

GITTE BREUM

CHEF FOR MAD OG FRIVILLIGHED I ODENSE KOMMUNE

V I N D E R  A F

2 01 6
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 DER EFTERSPØRGES LANGT MERE LOKAL ØKOLOGI 

BISPEBJERG OG  
FREDERIKSBERG HOSPITAL:  
MERE DANSK ØKOLOGI

ØKOLOGISK  
ØNSKELISTE

 Tempeh 

 Quinoa 

 Protina

 Mariekiks

 Billigere friske krydder-
urter

 Større udvalg af dansk 
økologi

Er man patient eller besøgende på Bispebjerg og Frederiksberg 
Hospital, får man serveret mellem 90 pct. og 100 pct. økologisk 
mad. Hospitalet har nemlig Det Økologiske Spisemærke i guld. 
Og det manglede bare, fortæller enhedschef og ambassadør 
for Økologisk Landsforening, Michael Allerup Nielsen, som ser 
det som det offentliges pligt at bruge borgernes penge på mest 
bæredygtig vis:

”Grundlæggende har jeg det sådan, at fordi vi er drevet med 
offentlige midler, bør vi automatisk arbejde med økologi. Øko-
logi er alt andet lige en vej til at hjælpe til planetens overlevelse, 
derfor er økologi en politisk agenda, der er kommet for at blive.”

PATIENTER HAR KRAV PÅ ØKOLOGI
Danskerne køber meget økologi i supermarkederne, og den 
samfundstrend skal det offentlige afspejle, mener Michael 
Allerup Nielsen. Især hospitalerne – fordi danskerne har krav  
på samme fødevarekvalitet, også når de er indlagt:

”Alle har krav på økologi, når de er på en offentlig institution. 
Derfor synes jeg, vi har en forpligtigelse til at arbejde med 
økologi. Mange patienter er vant til at købe meget økologi selv, 
og når man så pludselig bliver offentlig forsørget, forventer  
de det også her. Og det er ikke noget, man som patient skal 
efterspørge, alt skal bare være økologisk som en naturlig del  
af den måde, ”husholdningen” på hospitalet drives.”

MERE DANSK ØKOLOGI
På hospitalet laves der traditionel og grøn mad fra bunden. Der-
for er der ikke store udfordringer med at få råvarerne. Undtagen 
når det gælder dansk økologi, fortæller Michael Allerup Nielsen:

Alt i alt er Bispebjerg og Frederiksberg Hospital glade for den 
støtte, grossisterne udviser – særligt fordi de også selv viser 
initiativ. 

”For eksempel sender de mails med nye økoprodukter på 
markedet. Det er en stor hjælp, der åbner vores øjne for nye 
muligheder, så vi hele tiden kan udvikle os,” afslutter Michael 
Allerup Nielsen.

”Vi laver traditionel mad, og vi laver alt fra bunden, derfor 
er det let for os at få økologi, fordi vi ikke bruger færdig-
produkter i vores servering. Men vi gad godt købe mere 
dansk økologi. Vi vil gerne støtte lokalt.”

MICHAEL ALLERUP NIELSEN

ENHEDSCHEF OG AMBASSADØR FOR 
ØKOLOGISK LANDSFORENING
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Sinatur Hotel og Konference har en holistisk tilgang til det at 
drive forretning. I køkkenet kommer det blandt andet til udtryk 
gennem arbejdet med Det Økologiske Spisemærke, som de har 
i sølv.

”Vi fokuserer på at have en god og sund virksomhed hele 
vejen igennem. Vi vil gerne værne om naturen, og derfor bruger 
vi økologiske råvarer. Spørger man naturen, vil den helt sikkert 
ikke have, at vi bruger alle de pesticider,” fortæller køkkenchef 
Anne Cathrine Christensen.

Sinatur var den første danske hotelkæde til at få Det 
Økologiske Spisemærke i bronze og derefter i sølv. Spisemærket 
betyder, at de kan dokumentere deres indsats, og det giver 
kunder, fortæller Anne Cathrine Christensen:

”Vi har Spisemærket for at vise og dokumentere, at vi gør 
det, vi siger, vi gør. Kunderne vælger os til på grund af Spise-
mærket og vores samfundsambitioner. Uden Spisemærket ville 
vi ikke kunne vinde offentlige udbud eller lande aftaler med de 
store, private virksomheder.” 

LANG LEVERINGSTID 
Hos Sinatur bruger de mellem 72-74 pct. økologi og så mange 
danske varer som muligt. Det stiller krav til planlægningen, fordi 
grossisterne ikke har alle varer på lager, og derfor ikke tilbyder 
samme fleksibilitet som med konventionelle varer.

”Jeg skal bestille en uge før, hvis jeg skal have specielle ting. 
Men jeg har lært at leve med det. Selvom det kunne være fedt 
med flere danske økovarer på hylderne, for det er træls at gå og 
vente 10-14 dage på, at de skaffer varerne, fordi de ikke bare har 
dem,” fortæller Anne Cathrine Christensen.

Foruden de lange leveringstider oplever Sinatur heller ikke, 
at grossisterne er proaktive, når det kommer til at understøtte 
Sinaturs bæredygtige rejse. 

”De henvender sig ikke og gør ikke noget aktivt for at hjælpe 
os. Vi driver det selv,” forklarer Anne Cathrine Christensen.

SKAFFER SELV DANSK ØKOLOGI
Udover kravene til økologi har Sinatur store, nationale råvaream-
bitioner: I 2030 vil stedet udelukkende servere mad og drikke af 
danske råvarer.

”Vi arbejder efter de mål, vi sætter. I 2030 vil vi kun bruge 
danske råvarer. For at lykkes gør vi meget ud af at opbygge lokale 
partnerskaber og derigennem sætte fokus på de råvarer, vi 
mangler i vores køkkener,” fortæller Anne Cathrine Christensen.

 DER EFTERSPØRGES LANGT MERE LOKAL ØKOLOGI 

BISPEBJERG OG  
FREDERIKSBERG HOSPITAL:  
MERE DANSK ØKOLOGI

SINATUR HOTEL OG KONFERENCE:  
STORE RÅVAREAMBITIONER FREM 
MOD 2030

ØKOLOGISK 
ØNSKELISTE

 Danske ærter, bønner  
og linser

 Danske frø og kerner

 Danske nødder

 Dansk frugt og bær

ANNE CATHRINE CHRISTENSEN

KØKKENCHEF OG AMBASSADØR FOR 
ØKOLOGISK LANDSFORENING
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HAHNEMANNS KØKKEN:  
OPRÅB TIL GROSSISTERNE

 DER EFTERSPØRGES LANGT MERE LOKAL ØKOLOGI 

I Hahnemanns Køkken går man ikke på kompromis med hverken 
kvalitet eller bæredygtighed. Derfor har de Det Økologiske Spise- 
mærke i guld og serverer så vidt muligt kun økologi, fortæller 
indehaver Trine Hahnemann:
”Den primære årsag til, jeg vil have økologiske råvarer, er, at jeg 
helst vil spise fødevarer, der ikke er sprøjtet. Jeg er meget opta-
get af at passe på naturen og har altid været det. Der tror jeg på, 
at økologisk produktion er en vigtig del af løsningen.”

KØBER DIREKTE FRA PRODUCENTEN
Med et Guldmærke skal minimum 90 pct. 
af råvarerne være økologiske. Det stiller krav 
til grossisterne, og desværre oplever Trine 
Hahnemann, at de har svært ved at imøde-
komme hendes ønsker:

”Jeg gør mit bedste for at købe de 
allerbedste, økologiske råvarer. Og ofte gør 
jeg det direkte fra producenten. Jeg skaffer 
altså ofte selv mine råvarer, da jeg mener, at 
forretningsmodellen omkring grossisterne 
bør udvikle sig.”

STØRRE SORTIMENT OG BEDRE VILKÅR
Vi oplever, at en del økologi ikke er lagerva-
rer, fortæller Trine Hahnemann, hvorfor det 

er normalt at vente 14 dage på en levering. Men det er svære 
arbejdsvilkår. Derfor køber hun så meget som muligt direkte hos 
gårdene.  

”For eksempel æg, øl, sodavand, vin, krydderier, nødder og 
tomater er nogle af de ting, jeg køber direkte fra producenterne. 
Jeg mener, at de mest spændende råvarer laves hos økologerne 
og de små gårde. Og det er de råvarer og produkter, vi gerne vil 
have,” fortæller hun.

Udviklingspotentialet hos grossisterne er stort i Trine  
Hahnemanns optik. Blandt andet bør grossisterne tage flere 
lokale producenter ind, have flere unikke varer, tilbyde de små 
producenter bedre betingelser, og konsulenter bør snakke  
mere med kunderne og fortælle om råvarerne. 

”Af mine mindre leverandører får jeg jævnlige opdateringer 
om trivslen, avlen og anden vidensudveksling. Det ville være et 
vigtigt skridt, hvis grossisterne også gik i den retning,” afslutter 
Trine Hahnemann.

ØKOLOGISK  
ØNSKELISTE

 Danske bær 

 Spændende eddiker

 Bedre sennepper 

 Bedre friske krydderier

 Bedre danske æbler

TRINE HAHNEMANN

INDEHAVER AF HAHNEMANNS KØKKEN
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SKOLERNE I OURE:  
FÆLLES VÆRDIGRUNDLAG 
MED GROSSISTERNE

ØKOLOGISK  
ØNSKELISTE

  Planetariske produkter,  
fx mejeri og kødalternativer

  Danske bælgfrugter,  
fx hestebønner og ærter

  Ærtedrik

  Hybridprodukter, fx frikadel-
ler af 50 pct. kød og 50 pct. 
grøntsager

Hos Skolerne i Oure har man sat bæredygtighed på menuen.  
De har Det Økologiske Spisemærke i guld, og i takt med at man fik 
Spisemærket, indskrev man FN’s 17 verdensmål i skolens værdigrundlag. 
”Når man først arbejder med Spisemærket, er verdensmålene ikke 
svære at inkorporere. De to ting hænger uløseligt sammen,” fortæller 
Mads Simon Dreyer, leder i Oure Spisehus og ambassadør for Økologisk 
Forening. 

VISER ELEVERNE DEN ANSVARLIGE VEJ
På skolerne i Oure går man op i at uddanne eleverne i ansvarlighed. 
Det er blandt andet kosten en stor del af. Økologi er den standard, de 
arbejder ud fra, fortæller Mads Simon Dreyer, og det inddrager de også 
eleverne i.

”Ved at servere økologi betaler vi den reelle pris for varen. Økologi er 
lidt dyrere, jo, men uden økologien skubber vi dyre regninger foran os: 
rent drikkevand, miljøforurening, dyrevelfærd, klima. Med Spisemærket 
viser vi vores elever, at den regning vil vi gerne betale nu,” fortæller  
Mads Simon Dreyer og fortsætter:

FÆLLES VÆRDIGRUNDLAG MED GROSSISTERNE
I Oure havde de i lang tid Bronzemærket uden at vide det. Ved at købe 
økologisk mælk og mel havde de allerede 30 pct. økologi. Alligevel har 
omstillingen til økologi ikke været uden udfordringer. Blandt andet blev 
de nødt til at fyre deres grøntgrossist.

”Da vi så skiftede over til Aarstiderne, fik vi en leverandør med 
samme værdigrundlag som os selv. De har truffet en hel masse valg for 
os, som gør min hverdag nemmere,” fortæller Mads Simon Dreyer og 
opfordrer grossisterne til at prioritere det fælles værdigrundlag, fordi 
det er næsten mere værd end prisen på den enkelte råvare:

”Hvis grossisten har gjort sig tanker om økologi, dyrevelfærd og 
klimamål og kan tilbyde os ny viden, så kan de hjælpe os. Vi har for 
eksempel fokus på at følge verdensmål nr. 12 og 13 – hvis leverandøren 
også følger de ting, betyder det (næsten) mere end prisen.”  

”Eleverne er med i køkkenet hver uge, hvor vi fortæller om 
sammen hængen mellem økologi og bæredygtighed, og hvorfor 
vi gør, som vi gør. Vi inddrager dem i de valg, vi har truffet på 
deres vegne, for at der ikke kommer en regning senere hen.”

MADS SIMON DREYER

LEDER I OURE SPISEHUS OG AMBASSADØR FOR 
ØKOLOGISK LANDSFORENING

 DER EFTERSPØRGES LANGT MERE LOKAL ØKOLOGI V I N D E R  A F
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FRA ØNSKE TIL HANDLING

SÅDAN FÅR DU DET 
ØKOLOGISKE SPISEMÆRKE 

INDEN FOR BUDGET

Tænk kreativt, brug din faglighed og se nye 
muligheder i dit madspild. Ikke overraskende kan 
optimal udnyttelse af de indkøbte varer frigøre 
midler til at dække merprisen på økologiske varer. 

Første skridt er her at få et overblik over, hvor 
meget mad, der smides ud – og om der er et 
mønster i madspildet. Det kræver faglig kreativitet 
at sikre, at fx skorper, stilke og skræller indgår som 
råvarer i retterne i stedet for som affald i skralde-
spanden. 

Råvarer smager bedst, når de er i sæson. Derfor er 
sæsonvarer også sjovere at arbejde med. Den alt - 
overskyggende tendens er, at køkkener menu plan-
lægger uden hensynstagen til sæsoner. Råvarer som 
tomater, agurker og krydderurter indgår som en del 
af menuerne året rundt, selvom de ikke altid er i 
sæson. Men det er en dyr vane. For eksempel koster 
konventionelle sommergrøntsager mellem 5 og 15 kr. 
mere per kilo end økologiske vintergrønt sager i 
sæson. At omlægge til økologi i 
sæson kan således medføre 
store økonomiske besparelser 
og sikre økologiprocenter. 
(Trine Krebs et al. 2017)

Det betaler sig at lave mere 
mad fra bunden. Det øger 
både arbejdsglæden, ligesom 
det giver plus på bundlinjen. 
Derfor skal køkkensaksen og 
poserne med halvfabrikat 
vige pladsen for skrælle- 
kniven og skærebrættet –  
på den måde opnås bedre 
kilopriser og større faglig 
stolthed. 

Selvom øget egenproduk-
tion på papiret betyder større 
udgifter til arbejdsløn, ender 
dette regnestykke erfarings-
mæssigt med betydelige 
besparelser gennem bedre 
planlægning, optimering af 
processer og øget samar-
bejde. 

Der er seks knapper, der skal skrues på, for at lykkes med at omlægge  
til økologi inden for budget. Det er knapper, du allerede har i køkkenet, 

og som du kan skrue på efter behov og ønsket tempo.

I processen med at omlægge til økologi er der helt grund-
læggende seks knapper, der skal skrues på – en tilgang, som er
udviklet af Birte Brorson, der er økologiomlægningskonsulent 
og bestyrelsesmedlem i Økologisk Landsforening. Med vilje, 
åbenhed over for forandringer og en systematisk tilgang til at 
øge økologiandelen kan rejsen mod Det Økologiske Spisemærke 
skræddersys dit køkken, dit tempo og dine behov.

DE SEKS KNAPPER
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Kød er en af de tunge poster i økologiom-
lægningen, fordi økologisk kød er væsentligt 
dyrere end konventionel. Derfor er det 
oftest en af de sidste kategorier, der omlæg-
ges. Dog kan få og simple ændringer i brugen 
af kød være en kilde til besparelser, som kan 
være med til at finansiere øgede økoandele. 

4 nemme tips til store kødbesparelser

1) Mindre kød: Der serveres mere kød på tallerkenen, 
end vi ernæringsmæssigt har behov for.

2) Vælg anden kødtype: Det er billigere at vælge fx ko 
frem for kalv, kalkun frem for kylling og torsk frem  
for laks. 

3) Brug hele dyret: Det er billigere at købe hele dyr  
fremfor kød i tern og hakket kød. 

4) Mindsk tilberedningssvind: Spar penge 
ved at mindske svind ved tilbered-
ning af kød. Kød svinder i gennemsnit 
1 pct. for hver grad, centrumtempe-
raturen stiger (Ernæringsfokus, 
Landbrug & Fødevarer). 

3 GODE RÅD TIL AT KICKSTARTE 
DIN REJSE MOD DET ØKOLOGISKE 
SPISEMÆRKE

1) Træk indkøbslisten  
Et godt sted at starte er at få et overblik over, hvordan 
pengene er brugt det seneste år. Det afstedkommer ofte 
mange interessante – og overraskende – indsigter.  

2) Start med de lavthængende frugter 
Kig ind i hvilke råvarer, der billigst kan omlægges til 
økologi. Ofte er kategorier som korn- og mejeriprodukter 
et godt sted at starte – de bruges i store mængder, og 
merprisen for økologi er begrænset. 

3) Systematisk og gradvis tilgang 
Arbejd kontinuerligt med at øge økoandelene ved at dreje 
på de seks knapper. På den måde kommer du i mål i eget 
tempo.  

250.000 kr. 
årligt. 

Så meget sparede et stort 
offentligt køkken ved at sænke 

temperaturen i sousviden 
fra 75 til 65 grader. 
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Selvom økologisk omlægning kan nås 
inden for budget, kan der blive behov for 
enkelte engangsudgifter til uddannelse, 
maskiner etc. Erfaringen viser dog, at 
alle køkkener kan opnå et Bronzemærke 
uden nogle investeringer – udover den 
tid, som forandringsprocessen naturligt 
medfører.  
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Menuplanlægning er et vigtigt redskab til at 
spare tid og skabe økonomisk råderum til at 
øge økologiprocenterne. Derudover skal der 
holdes nøje regnskab med økonomien under 
omlægningen. 

Da økologisk omlægning er en rejse og 
en gradvis forandringsproces, er samarbejde, 
vidensdeling og åbenhed nødvendigt for at 
nå i mål. 
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MERE SAMARBEJDE 
OG PLANLÆGNING

Sidder du med spørgsmål, eller har du udfordringer med at komme 
i gang eller med at ansøge om Det Økologiske Spisemærke?  
Så er vi klar til at hjælpe dig:

NICLAS KLIXBÜLL, PROJEKTLEDER
+45 21 63 03 61
nbk@okologi.dk

MALENE JENSEN, PROJEKTLEDER
+45 40 63 35 15
mje@okologi.dk
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ØKOLOGISK LANDSFORENINGS ARBEJDE

BÆREDYGTIGHED  
OG ØKOLOGI  
SKABES SAMMEN
Du nærmer dig sidste side af Økologisk 
Landsforenings markedsrapport for 
foodservice, og forhåbentlig føler du 
dig inspireret og rustet til at tage næste 
skridt i en grønnere, mere økologisk og 
bæredygtig retning. Vores intention er 
at gøre det tydeligt, at det batter noget, 
selvom man til en begyndelse tager små 
skridt. Vores mål er, at du får kendskab til, 
at der er masser af andre, som arbejder 
i samme retning, og at vi i Økologisk 
Landsforening har masser af viden, som 
du, dine kolleger, dine kunder og samar-
bejdspartnere kan trække på og få gavn 
af. For skal vi rykke på den grønne omstil-
ling og skabe en langt mere bæredygtig 
adfærd, skal vi gøre det sammen.

Økologisk Landsforenings foodser-
vice-team arbejder for at samle viden om 
økologisk køkkenomlægning, tendenser 

på markedet, innovation og best practice 
for bæredygtighed i hele branchen. Vi 
arbejder naturligvis også tæt sammen 
med kollegerne i Økologisk Landsforening, 
så vi ved, hvad der rører sig i landbruget,  
i fødevarevirksomhederne og hos forbru-
gerne.

Og sådan helt tæt på, så er alle i 
foodservice-teamet passionerede for 
økologien og dens helhedstænkning, 
der handler om at skabe et bæredygtigt 
fødevaresystem i samarbejde med natu-
ren, så vi sammen skaber langsigtede 
løsninger for mennesker, dyr og klode.
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okologi.dk/vi-tilbyder/raadgivning 
/oekologisk-foodservice

nyheder.okologi.dk 

okologi.dk

HOLD DIG OPDATERET PÅ DEN 
BÆREDYGTIGE DAGSORDEN

Vil du inspireres og holde dig opdateret på nyheder  
og viden om økologi i foodservice? Så følg Økologisk 
Landsforenings mange digitale og sociale medier.  
Den bæredygtige dagsorden udvikler sig hurtigt og  
stiller stadigt højere krav til hele værdikæden. 

Sammen skal vi finde nye, bæredygtige veje –  
og her er økologi en del af løsningen. 

instagram.com/iloveoko/

dk.linkedin.com/company/okologisk-landsforening

facebook.com/okologi.dk
facebook.com/iloveoko

Vores mål er, at  
økologien i 2030 udgør 

30 %
 

30 % 
af det danske 

landbrugsareal og 

af det danske 
fødevareforbrug.
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Vil du i kontakt med Økologiske Landsforening? Vi glæder os til at modtage din 
henvendelse på telefon: +45 87 32 27 00 eller mail: info@okologi.dk

727 com
m

unication 

SVANEMÆRKET
Tryksag

5041 0826 
LaserTryk.dk


