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Abstract:  

Den danske regering ønsker sundere madvarer  og mere økologi i de offentlige institutioner – og 
efterspørgsel på mere økologi skal føre til øget omlægning af landbrugsjord. Spørgsmålet er, 
hvordan det mål bliver opfyldt?   Med afsæt i ’Den Økologiske Handlingsplan 2020’ har 
Fødevareministeriet iværksat en række tiltag - herunder tilskud til undervisning i omlægning til 
60% økologisk menu i den offentlige bespisning. Halvdelen af de afsatte 56 millioner er netop 
blevet fordelt mellem en række ansøgere af kommuner, sygehuse og institutioner. Et eksempel 
på dette er Projekt Ekologika, der gennemføres af Aalborg Universitet i samarbejde med en 
række kommuner, sygehuse og institutioner. 

 Der serveres i Danmark dagligt 500.000 måltider i de danske offentlige kantiner og hvis disse 
omlægges til 60% økologi vil det ifølge Fødevareministeriet svare til omlægning af godt 
20.000 hektar. De offentlige måltider anslås til en værdi af 4,2 milliarder danske kroner og en 
omlægning af disse vil betyde at det økologiske landbrugsareal i Danmark vil øges fra 178.000 
hektar til 198.000 hektar i løbet af de næste 7 år. Ifølge Økologisk Landsforening vil de 20.000 
hektar nyt økologisk areal endvidere betyde at 30 milliarder liter grundvand hvert år spares for 
mødet med pesticider. 

Forudsætningen for disse positive effekter er imidlertid, at fødevarerne bliver indkøbt fra danske 
producenter. Uddannelse af køkkenmedarbejdere er et vigtigt element for at nå dette mål så 
manglende viden ikke bliver en barriere. I et bredere perspektiv vil det offentliges indkøb af 
dansk økologi dog kræve, at rammen for de offentlige indkøb – kommuner og regioners 
udformning af de offentlige udbud -  understøtter Fødevareministeriets mål. Vejen fra A til B 
er mulig, men måske ikke så enkel, som vi måtte ønske? (dr@plan.aau.dk) 



 3  

Indhold: 

1.  ’Økologisk 
Handlingsplan 2020’. 

2.  Fakta og figurer. 
3.  Indsatsområder. 
4.  ”Den lokale vækst 

bliver styrket” 
5.  Hvordan fra A til B ? 
6.  Projekt Ekologika  - en 

case. 
7.  Spørgsmål ? 



 4  

Økologisk handlingsplan 2020 

Primære indsatser: 

- Det offentlige må gå foran. 
- Målrettet tilskud til økologi. 
- Landmanden og omlægning. 
- Produktudvikling og innovation. 
- Afsætning og markedsføring. 
- Forskning og udvikling. 

Hertil er afsat i alt 69 millioner 

Pr. år i 2012 og 2013. 

Omstilling af køkkener. 

Omlægning af offentlige 
arealer. 

Økologi i fødevareuddannelserne. 

Økologisk skolefrugt. 
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Kilde: Citat fra FVM 
på 
informationsmødet 
d.  19.juni 2012 

- Flot vision, 
men sker det 
automatisk? 
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Tabel 1. Hvordan kommer vi fra A til B i den offentlige indsats ?:  
Det offentlige som ’politisk konsument’. (Ruge, 2012) 

Organisa-
torisk niveau 

A 

Udgangspunkt 

Intervention   
aksen ’stat-marked’  

B   

Målet 

Stat Motivation til mere 
økologi i offentlige 
måltider 

? Omlægning af dansk 
landbrugsareal + 
følge gevinster 

Kommune 
Politisk beslutning om at 
efterspørge mere 
økologi i offentlige 
måltider 

? Omlægning af dansk 
landbrugsareal +følge 
gevinster 

Institution 
Ledelsesbeslutning på de 
enkelte institutioner 

? Omlægning af dansk 
landbrugsareal+ følge 
gevinster 
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Tabel 1b. Sådan kommer vi fra A til B i den offentlige indsats:  Det 
offentlige som ’politisk konsument’. (Ruge, 2012) 

Organisa-
torisk 
niveau 

A 

Udgangspunkt 

Intervention 
aksen stat-marked 

B   

Målet 

Stat Motivation til mere økologi i 
offentlige måltider 

Forpligtende tilskud til 
uddannelse af offentlige 
køkkenmedarbejdere. 
Dialog med grossister. 

Omlægning af dansk 
landbrugsareal + 
øvrige gevinster. 

Kommune 
Politisk beslutning om at 
efterspørge mere økologi i 
offentlige måltider 

Kriterier for udbud, lav pris 
vægtes max 40 %, 
tværgående kvalitetskrav i 
forvaltninger. Dialog med 
grossister. Fokus på 
demokratisering og social 
innovation. 

Omlægning af dansk 
landbrugsareal + 
Øvrige gevinster. 

Institution 
Ledelsesbeslutning på de 
enkelte institutioner 

Formulering af målbare mål 
(DØS) + 
Regional forankring. 

Omlægning af dansk 
landbrugsareal + 
øvrige gevinster. 
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Tabel 2. Projekt Ekologika – en case.                  
(12.000 daglige måltider, 2 år, 6 mio., Aalborg Universitet er 
hovedansøger sammen med kommuner og institutioner) 

3. At medvirke til at øge det økologiske 
dyrkede areal i de deltagende geografiske 
regioner ved at undervise både 
køkkenpersonale og 80 økologiske 
landmænd på fælles workshops omkring 
produktion, distribution og køkkendrift – 
og at fremme regionale netværk og 
praksisfællesskaber*. 

* Communities of practice (Wenger, 1986) 

Formål: 

1.  At fremme regionalt forbrug og 
anvendelse af økologiske råvarer og 
produkter i samarbejdspartnernes 96 
køkkener i offentlige daginstitutioner, 
skoler, centralkøkkener og sygehuse i 
Danmark. 

2.  At give samarbejdspartnernes 400 
køkkenmedarbejdere et 
kompetenceløft gennem undervisning i 
det økologiske spisemærke. Alle skal 
løftes min. ét niveau. 
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Mulighederne er rigtigt gode for omlægning af offentlige 
storkøkkener og omlægning af landbrugsareal i Danmark – men det 
kræver lokalt mod og samarbejde… 

Spørgsmål ? 

- Er der mon noget som Sverige kan blive 
inspireret af ? 
-  Er der basis for videndeling med DK 
omkring udbud og indkøb ? 

(Ligger springet fra 16% til 20% 
økologisk areal i en tilsvarende offentlig 
strategi?) 



 16  

Aalborg Universitet 
Fredrik Bajers Vej 5 
Postbox 159 
9100 Aalborg 
www.aau.dk 
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