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19 Økologiens fremtider - aktørworkshop 
og scenariespil 

Sammenfattet af 
Hugo F. Alrøe 
Internationalt Center for Forskning i Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer (ICROFS) 
 
 
 
Som led i vidensyntesen om mulighederne for 
fortsat udvikling, vækst og integritet i den dan-
ske økologisektor deltog halvfjerds aktører fra 
den økologiske sektor i en workshop og et sce-
nariespil om økologiens fremtid på Hotel Kol-
dingfjord den 1.-2. april 2008.  
 
Der var økologiske og konventionelle land-
mænd; nøglepersoner fra mejerier, slagterier, 
møllerier og andre forarbejdningsvirksomheder 
og fra detailhandelen; mainstream og økologi-
ske grossister og finansfolk; folk fra offentlige 
storkøkkener, private kantiner og cateringvirk-
somheder; og repræsentanter for forbrugere og 
landbrugsorganisationer. Dertil kom journali-
ster, repræsentanter fra Fødevareministeriet, 
scenariekonsulenter fra Teknologisk Institut og 
arrangørerne fra Internationalt Center for 
Forskning i Økologisk Jordbrug og Fødevaresy-
stemer (ICROFS).  
 
Arrangementet forløb over to dage, og de man-
ge input fra de økologiske aktører til workshop 
og scenariespil er blevet anvendt i det videre 
arbejde i vidensyntesen. 
 

19.1 Dag 1 – internationale fore-
drag og diskussion 

Deltagerne i næste dags scenariespil var blevet 
inviteret til middag og foredrag om aftenen den 
1. april. Aftenen var tilrettelagt af  ICROFSs 
bestyrelsesformand Thomas Harttung. Som 
optakt til morgendagens gennemspilning af  to 
fremtidsscenarier for økologiens udvikling, et 
globalt og et lokalt, blev der serveret to forskel-
lige menuer. Hver anden fik en lokal menu og 
hver anden en global. Til frokost næste dag var 
det omvendt. Begge menuer var naturligvis til-
beredt ud fra økologiske råvarer, med hjælp fra 
kokken Carsten "Harry's Far" Kyster, indkøber 
Per Stilling Andersen, Aarstiderne og hotellets 
køkken. Den lokale menu bestod af  råvarer 
hentet inden for en radius af  100 km, mens de 
globale råvarer kom langvejs fra. Selv vandet var 
henholdsvis postevand fra Kolding og flaske-
vand fra Skotland. Det eneste det ikke var lyk-
kedes at skaffe økologisk, var den lokale hvid-
vin, som til gengæld var hentet helt lokalt fra 
Kolding. 
 
Efter middagen holdt fødevareminister Eva 
Kjer Hansen en indsigtsfuld tale, hvor hun gav 
udtryk for store forventninger til resultaterne 
fra vidensyntesen. Ministeren tegnede også et 
visionært billede for fremtidens økologiske 
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forskning baseret på et internationalt center for 
økologisk forskning, som skulle etableres med 
udgangspunkt i det daværende FØJO. 
 
Senere på aftenen var der foredrag af  tre frem-
trædende internationale aktører. De tre fore-
dragsholdere var udvalgt til at afspejle forskel-
ligheden blandt de økologiske aktører, idet de 
repræsenterede de tre "arketypiske" aktørstrate-
gier: Hovedstrøm, Alternativ bevarende, og 
Alternativ innovativ (se kapitel 18). 
 
 
Nicholas Saphir, Executive chairman for 
OMSCo, The Organic Milk Suppliers Co-
operative, Storbritannien (Hovedstrøm) 
 
Nicholas Saphir talte via videolink fra Kent, 
England. Han tegnede først en hurtig skitse af  
udviklingen i de seneste tiår. Den andel af  vores 
indkomst som vi bruger på fødevarer er faldet 
fra 28 til 9%. Vi har stigende problemer med 
fedme, convenience bliver af  større og større 
betydning, og vi har mistet evnen til selv at lave 
mad. I Storbritannien er "functional food" ble-
vet en stor ting. 
  
Vi har nydt gavn af  en fantastisk periode for 
økologisk jordbrug. Nu står vi over for et gigan-
tisk produktionsproblem – jorden skal bruges 
til produktion af  biobrændstoffer, der er en 
global mangel på vand og væksten i Kina og 
Indien får stor indflydelse. De høje fødevarepri-
ser vil betyde at der ikke er nogen økonomisk 
tilskyndelse for de konventionelle landmænd til 
at lægge om, og at forbrugerne er nødt til at 
lave nye afvejninger i deres forbrug. De nye 
EU-regler indebærer at økologiske anprisninger 
skal være baseret på videnskabelig viden. Nestle 
og andre store virksomheder bruger mange 
penge på at eftervise anprisninger. Det betyder 

at man går fra økologi som et paraply-begreb til 
enkeltpåstande.  
 
"De næste tolv år vil ikke blive den samme lette 
ekspansion som hidtil. Nu skal vi bevise viden-
skabeligt det som vi altid har påstået om økolo-
gi, og at 'økologi' er en samlet anprisning. Vi 
kan ikke bare gå ud fra at markedet vil blive ved 
med at vokse." 
 
 
Benoît van Ossel, direktør for frugt-
virksomheden Les Coteaux Nantais, Frank-
rig (Alternativ bevarende) 
 
Benoit van Ossel talte med et lysbilledshow i 
baggrunden, med billeder fra plantager, marker 
og arbejdere på hans virksomhed. De lagde om 
til økologisk for mere end 30 år siden, og senere 
til biodynamisk jordbrug. Kun 2% af  land-
brugsjorden i Frankrig er økologisk, men udvik-
lingen lige nu er præget af  Præsident Sarkozy's 
målsætninger om at reducere pesticidforbruget 
og gøre 20% af  skolemaden økologisk.  
 
Ossel fortalte at kvalitet er en afgørende para-
meter i hans virksomhed. Behovet for arbejds-
kraft betyder at salgsprisen er flere gange den 
konventionelle. Bedre kvalitet og især bedre 
smag betyder at forbrugerne er villige til at be-
tale den højere pris. De forsøger derfor hele 
tiden at forbedre kvaliteten og skabe nye pro-
dukter, fx ved at blande æblesorter til juice for 
at få den bedste smag.  
 
Med henblik på fremtiden pointerede Ossel at 
certificeringen bør være global, fordi forbruge-
ren ikke vil betale de høje merpriser hvis de 
ikke er sikre på fordelene. Strategien for økolo-
giens udvikling i Frankrig er økologisk intensi-
vering, fx gennem mellemafgrøder og samdyrk-
ning. De arbejder med at binde kulstof  i jorden, 
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bevare økosystemerne for børn og børnebørn, 
og give arbejderne en indtægt gennem hele året. 
"Lad os tage de rigtige beslutninger for fremti-
den, for en bedre verden." 
 
 
Guy Watson, stifter af  Riverford Organic 
Vegetables, Devon, England (Alternativ in-
novativ) 
 
Guy Watson indledte med en personlig vinkel. 
Hans far var en skør innovativ landmand og 
moderen lavede fantastisk mad, og det har præ-
get hans liv. Han fortalte om det lille landbrug 
han overtog, som voksede og nu er del af  et 
500 ha stort kooperativ der leverer grønsagskas-
ser fra mark til dørtrin, og som deler maskin-
park og arbejdskraft. De er ikke maskinstorme-
re, men bruger teknologi hvor de kan. Det af-
gørende spørgsmål for dem er hvordan de kan 
bevare en human forretning med eksponentiel 
vækst. 
 
I kooperativet fokuserer de på at skabe en inte-
greret forsyningskæde der effektivt kan levere 
det kunderne ønsker og som kan kommunike-
res og indgå i en fortælling om produkterne. De 
har fx lige åbnet en restaurant, og de arbejder 
med de lokale skoler og med kulstof  fodaftryk 
(carbon footprint). Væksten håndterer de ved at 
etablere regionale landbrug så afstanden til 
kunderne forbliver under 100 km.  
 
Watson advarede mod at tro at den nuværende 
vækst bare ville fortsætte. Han troede ikke på 
forbrugernes svar på "hvorfor de køber økolo-
gisk". "De har bare tillid til økologisk jordbrug, 
men ingen dybere forståelse!" Den centrale op-
fattelse af  økologisk jordbrug som "uden pesti-
cider" vil ikke blive ved med at være nok frem-
over, hvor en række andre mærker som "fair 
trade" og "CO2 neutral" vinder indpas. Forbru-

gerne har etisk tillid til økologisk jordbrug, tillid 
til at vi gør det rette. Og vi må udvide økologisk 
jordbrug til også at vedrøre en bredere kreds af  
emner, såsom dyrevelfærd, klimaforandringer, 
fair trade, fossil energi (peak oil), GMO, skod-
mad (junk food), fedme, emballage og ikke 
mindst lokal mad, som er en meget stærk driv-
kræft i Storbritannien.  
 
 
Diskussion 
 
Efter foredragene var der en engageret fælles 
diskussion.  
 
Nogle spurgte ind til hvad der egentlig drev 
"lokal mad" agendaen i Storbritannien. Guy 
Watson svarede meget klart at det var "uinfor-
meret nostalgi". Reelt er effekterne af  transpor-
ten til butikken mindre end effekterne af  for-
brugerens indkøb i hendes egen bil, og de øko-
logiske varer bliver transporteret mere end de 
konventionelle. Præferencen for det lokale har 
lige så meget at gøre med en fornemmelse af  
forbundethed som med geografisk afstand. Os-
sel mente at de økologiske varer er bedre, hvis 
man ser på hele systemet og inddrager miljø, 
pesticider osv. 
 
Andre borede i Watsons påstand om at tillid 
spillede en større rolle end viden i forbruger-
valget. Ossel sagde at det var vigtigt at åbne 
bedrifterne for forbrugerne og at der kom flere 
og flere på besøg. Saphir talte for at åbne døre-
ne for skoler. Endelig påpegede Ossel at rege-
ringsbeslutninger også spiller en vigtig rolle for 
udviklingen, som fx i Østrig.  
 
Watson fremhævede at økologien var parat til at 
sige ting der ikke var behagelige at høre. Folk 
tror på folk, ikke på viden og argumenter. I dag 
forventer folk korte, sort-hvide budskaber, men 
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argumenterne for økologien er komplekse. 
"Forbrugerne kan ikke forklare hvorfor de kø-
ber økologisk. Vi er nødt til at lære hvordan vi 
kan forklare det bedre, for der så mange stærke 
budskaber i omløb." 
 
 
19.2 Dag 2 – scenariespil år 2020 

med de økologiske aktører 
Den næste dag deltog aktørerne i en ny type 
scenariespil, der er udviklet i samarbejde med 
det europæiske forskningscenter Institute for 
Prospective Technological Studies (IPTS) i Se-
villa og gennemført for første gang i Danmark.  
 
Det var en begivenhedsrig og inspirerende dag, 
hvor otte rapportører1 samlede de mange input. 
De to firedoblingsscenarier blev spillet: Det 
globale En Verden til forskel om formiddagen og 
det regionale En akut rumlig udfordring om efter-
middagen, mens de to andre scenarier, Økologik 
og Engang var økologi, indgik som baggrundsma-
teriale (scenarierne er nærmere beskrevet i kapi-
tel 19).  
 
Deltagerne var delt op i grupper efter deres 
rolle i sektoren (landmænd, forarbejdningsvirk-
somheder, grossister, detailhandel, investorer, 
forbrugerrepræsentanter og branchefolk). De 
blev først introduceret til, hvad scenarier er, 
hvad scenariespillet gik ud på og deres rolle i 
det. Deres rolle var at agere "sig selv" i år 2020 
og prøve at afprøve og forklare, hvordan de 
som landmand, indkøber, forbruger osv. ville 
reagere i det økologiske marked, som scenarier-
ne tegnede. For at træne deres evne til at placere 
sig i fremtiden skulle de gennem en mental 
øvelse, hvor de først tænkte på hvem de var i 
1990, hvor og hvordan de boede, hvad de lave-
de, hvem deres nabo var, deres kone, og deres 
børn, hvilke fritidsinteresser de havde og hvil-

ken avis de læste; derpå skulle de se på de sam-
me spørgsmål i dag, i 2008; og endelig forsøge 
at forestille sig svarene i 2020.  
 
Hvert scenariespil startede med at facilitatorer-
ne foldede scenariet ud og placerede deltagerne 
i år 2020. Derpå blev grupperne bedt om ind-
byrdes at diskutere nogle grundlæggende 
spørgsmål: Hvad var de store udfordringer ved 
at nå her til? Hvad er styrkepositionerne i 2020? 
Og hvad er svaghederne? Derpå blev de for-
skellige grupper spurgt om, hvordan de så på 
situationen her i 2020, og de blev bedt om at 
reagere på de andre gruppers udmeldinger i en 
struktureret debat og udforskning af  mulighe-
derne.  
 
Efter den indledende diskussion blev deltagerne 
udfordret af  centrale dilemmaer: forretning 
versus ildsjæle og globalisering versus tillid i det 
globale scenario, og økologi som noget særligt 
versus differentieret økologi og større produk-
tion versus øgede jordpriser og kamp om jor-
den i det regionale scenario. Endelig, efter at 
have gennemlevet dilemmaerne, fik deltagerne 
lov til for en stund at vende tilbage til 2008, se 
på scenariet år 2020 lidt fra oven og komme 
med kritiske kommentarer.  
 
Nedenfor er de væsentligste input fra scenarie-
spillet samlet. Citater, hvor deltagerne taler di-
rekte fra år 2020, er markeret med kursiv. 
 
 
19.3 Det globale firedoblingssce-

nario – En verden til forskel 
Forbrugerne river de økologiske fødevarer ned fra hyl-
derne. I supermarkeder frister et kæmpe udvalg af  dan-
ske og ikke mindst udenlandske økologiske fødevarer 
den almindelige forbruger. Den veludviklede økologiske 
sektor i Danmark har været en stor konkurrencefordel, 
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og danske økologiske varer er med i front på verdens-
plan. Her i 2020 omsættes der økologiske varer for 
11,5 milliarder kroner i Danmark. Det er 15% af  
fødevaremarkedet og en firedobling i forhold til 2005.  
 
 
Udfordringer/barrierer og muligheder/ 
visioner 
 
Hvad var de store udfordringer ved at nå hertil? Hvad 
er styrkepositionerne i 2020, og hvad er svaghederne? 
 
Gartneri og landbrug 
De største udfordringer (barrierer) har været: 
- at begrænse CO2 belastningen  
- at få reduceret energiforbruget til transport  
- at få vendt nettoenergiforbruget i produktio-

nen til en nettoenergieksport 
- at få etableret et krav om bæredygtigheds-

vurderinger med CO2 belastning på varede-
klarationerne 

- at få fjernet teknologiforskrækkelsen, hvilket 
er lykkedes særdeles tilfredsstillende 

- at overvinde konflikten mellem alsidighed og 
specialisering gennem samarbejde2 

- at bevare tilliden3 
- at få engageret og bevidstgjort befolkningen 

om økologisk landbrug ved en udbredt prak-
sis af  besøgsgårde  

- at få alle primærproducenter til at vise imø-
dekommenhed over for forbrugernes ønske 
om at være med til at præge udviklingen og 
indse at lukkede produktioner/landbrug ikke 
passer til kravet om åbenhed 

- at anerkende forskelligheden og holde sam-
men på sektoren4  

- at få fastholdt en fortsat dialog mellem aktø-
rerne fra jord til bord, hvilket sikrer at der 
aldrig opstår en tillidskrise 

- at få befolkningen/forbrugerne til at deltage 
udbredt i finansiering af  landbruget gennem 
andelsbeviser og som aktionærer 

- at lave multifunktionelle landbrug og etablere 
samarbejdsalliancer i primærsektoren såvel 
som i de øvrige sektorer og på tværs af  sek-
torer 

- at gøre primærsektorens arbejdspladser så 
attraktive at rekruttering ikke længere er no-
get problem 

 
De konventionelle landbrug er nu underlagt så 
stramme miljøkrav at de skal søge tilladelse til at 
sprøjte – det er svært at være konventionel.5 
Men omvendt har de konventionelle nu fuld-
stændig dokumentation af  produktionen, lige så 
godt som økologerne – og det betaler sig bedre! 
Det er en udfordring for økologien.6 
 
Min ejendom er ikke en ejendom jeg ejer alene længere, 
den er i udbygget fællesdrift med andre økologiske ejen-
domme i området. Via dette samarbejde har vi opret-
holdt den alsidighed som er nødvendig for den økologiske 
driftsform og samtidig opnået en specialisering og ratio-
nalisering der gør os konkurrencedygtige. Vi har også 
ansat en ingeniør til at passe vores robotter så vi har 
ikke det problem med at hyre folk som vi frygtede tidli-
gere.7  
 
Vores største udfordring for at udfolde vores vækstpoten-
tiale var at gøre alle landets indbyggere, ja hele verdens 
indbyggere til ambassadører for den bevægelse som øko-
logien har været og fortsat skal være. Derfor gjorde vi 
vores største udfordring til vores største styrke, og allere-
de i 2008 ansatte vi vores første formidlere på vores 
virksomhed. Vi opbyggede en stor formidlingsvirksom-
hed, hvor folk kunne komme ind og se hvordan vores 
landbrug fungerede og hvordan vi udviklede os, og gjorde 
det at udvikle os langt mere vigtigt end lige præcis hvor 
store vi var. Det blev en kæmpe succes, og i løbet af  kort 
tid viste det sig at rigtig mange mennesker har overskud 
og lyst til at være en del af  projektet. Man betaler gerne 
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for at få lov til at komme tæt på et landbrug og blive 
delagtiggjort i og få lov til at være en del af  at udvikle 
dansk landbrug. Det vi troede skulle koste penge blev til 
en del af  en bevægelse, fordi vi åbnede op og gav forbru-
gerne mulighed for at få indflydelse på vores udvikling.8   
 
Landbrugsskolerne har sat fokus på at uddanne de 
unge i at formidle den danske natur og værne om den. 
Det er en vigtig del af  landmandens metier, og noget 
som der også er indtjening ved.9  
 
Forarbejdning 
De største udfordringer (barrierer) har været: 
- at skaffe råvarerne10 
- at styre transport- og energiomkostninger11 
- at lave en norm som alle kan gå ind for, med 

hensyn til kvalitetsstandarder og certifice-
ring12 

- at differentiere os, kravene til at skille sig ud 
fra mængden er meget store13 

- at profilere forarbejdningen på miljø14  
 
Det er ikke idéfolk vi mangler, men folk i pro-
duktionen. Vi skal nødvendigvis lave interessan-
te og tiltrækkende arbejdspladser.15 
 
Ved at fokusere på højkvalitet har vi fået en stærk 
position internationalt, og vi har let ved at tiltrække 
medarbejdere der gerne vil være med til at udvikle høj-
kvalitetsprodukter.16 
 
Branchefolk 
De største udfordringer (barrierer) har været: 
- at styrke kulturen og samhørigheden om-

kring dansk økologi17 
- at nå til enighed om fælles regler på tværs af  

lande, og etablere tillid til andre landes pro-
dukter18  

- at forebygge snyd, da risikoen for snyd er 
større i det globale scenario19 

- at dokumentere økologiens fordele20 

- at udvikle kvaliteten af  de økologiske varer21 
- at gøre op med idéen om det lokale og selv-

forsyning22 
- den danske økologis konkurrenceevne i for-

hold til det konventionelle23 
- at nå en omlægning der svarer til 80% stig-

ning i dansk produktion (de højere fødevare-
priser generelt gør det meget mindre fristen-
de at være økolog) 24 

- at mætte alle verdens munde med en be-
grænset mængde jord25 

 
Den forholdsvis lille danske produktion er en 
svaghed – det at der ingen lokale miljøfordele 
er, er undergravende for den politiske opbak-
ning.26 
 
Økologien skal fortsat gå foran, og da selvfor-
syning ikke længere er et emne så er det vigtigt 
at økologien går foran på andre emner som mil-
jø og energi.27 
 
Den danske styrkeposition på know-how har betydet at 
der sidder danskere i spidsen for mange af  de multinati-
onale økologiske koncerner, og danske landmænd driver 
jord økologisk overalt i verden.28  
 
Grossister 
Den største udfordring (barriere) har været: 
- at bevare tilliden til sundhed og økologi gen-

nem kvalitet og international dokumentation 
og kontrol på grundlag af  fælles økologireg-
ler (hvorpå der kan lægges ekstra kvaliteter)29 

 
Forbrugertilliden er bevaret bl.a. i kraft af  
worldwide certificering. Der er kommet ser-
vicevirksomheder der kan kontrollere global 
certificering. 
 
Danskerne kan klare sig via gode evner til logi-
stik.30 
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Detailhandel 
En af  de store muligheder er IT – som er med 
til at gøre det fjerne nært.31 Dens rolle kan ikke 
undervurderes. Supermarkedskædernes store 
kapacitet med hensyn til at kunne source pro-
dukter fra den ganske verden er et andet godt 
eksempel på hvor vigtig IT er.32 
 
Økologien er et eksempel på en vellykket miljø-
eksport fra Danmark, idet den leder til markan-
te miljøgevinster i udlandet. Det bliver en stor 
udfordring at fastholde troværdigheden, vi skal 
overbevise forbrugere og ministeriet om at mil-
jø er lige så vigtigt i Ukraine som i Hobro.33 
 
Investorer og NGOer 
De største udfordringer (barrierer) har været: 
- at give plads og støtte til dem der meget seri-

øst satser på kvalitet og troværdighed i øko-
logien34 

- at få lavet en energi- og miljøplan der ind-
drager landbruget35 

 
Økologien har haft den mest massive markeds-
føring i Danmarks historie i form af  positiv 
omtale og politisk omtale – set på den bag-
grund er markedet ikke så stort.36 
 
Da landbrugene bliver stadig større og større 
bliver det problematisk for nye at komme ind i 
landbruget. Historisk har det ofte været nytil-
kommere der har været mest innovative, og 
derfor skal det gøres muligt at komme ind, fx 
ved at splitte landbrug op igen.37 
 
EU-mærket giver forringelser, der er brug for et 
øko-plus med bedre dyrevelfærd mv.38 
 

Forbrugerrepræsentanter og storkøkkener 
De største udfordringer (barrierer) har været: 
- at mange andre typer produktioner er kom-

met med ind – vin, fisk, fibre – alt sammen 
økologisk certificeret39 

- at forarbejdningen/produktionen af  mer-
værdien sker her selv om råvarerne kommer 
fra udlandet (det betyder at mærket kan 
rumme mere)40  

- at sikre produktudvikling og diversitet på 
trods af  kvalitetsstandarder og at de store 
producenter har overtaget det hele41  

- at man har formået at fastholde mær-
kets/mærkernes troværdighed og den kulina-
riske kvalitet – ellers var markedet ikke blevet 
firdoblet42 

- at få opblødt de rigide mærker så flere varer 
nu kan sælges som økologiske43 

- at finde svar på klimaudfordringen (for var 
økologi ikke mindre energieffektivt pr. pro-
duceret kg fødevare?), fx gennem indlejring i 
jorden44 

- at skaffe de hænder, der skal til for at lave 
maden; ikke kun på landet men også i forar-
bejdningsleddet45 

- at få danske landmænd til at lægge om - og at 
få landmænd til at lægge om i Ukraine etc., 
samt i ulande (FAO har måske hjulpet til 
større omlægning i ulande?)46  

 
Forbrugerne her i 2020 ser ikke længere nogen modsæt-
ning mellem storproduktion, globalisering og importvarer 
– og så de økologiske produkter. Tilliden er stærk over 
lange afstande og bølgen af  ekstra tillid til "lokale pro-
duktioner" er ebbet ud. Nu er de små kun innovatorer, 
men tilliden er lige så stor til de store. 47 
 
Vi køber stadig økologi, fordi kravene til ø-mærket er 
større og inkluderer klima, energi og transport.48 
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19.4 Dilemma 1 – splittelse  

Solidariteten er forsvundet, nogle vil udnytte det globale 
marked og andre bevare økologiens oprindelighed. Er 
der plads til økologiske ildsjæle og kan de arbejde i 
samme organisation? Hvad sker der med branchen hvis 
den går midt over? 
 
Gartneri og landbrug 
Der er mange meninger om der vil være en eller 
flere organisationer i 2020, men generel enighed 
om at branchen som sådan ikke vil blive splittet, 
fordi den er "på forkant" med dette.  
 
Nogle mener at der vil komme flere mærker, 
økologi og super-økologi, men at dette er posi-
tivt og at branchen fortsat vil samarbejde og 
fungere som diskussionsforum.49 
 
Branchefolk 
Mangfoldighed og kreativ konflikt er en styrke. 
Der skal være en central plads til ildsjæle fordi 
vi skal videreudvikle sektoren. Virksomheder og 
landmænd vil arbejde tættere sammen.50 
 
Her i 2020 er der kun én organisation. Vi har afgivet 
kompetencer til slagkraftige internationale organisatio-
ner, det giver større international enhed.51 
 
En samlet branche og klar kommunikation er 
afgørende – også for troværdigheden.52 Det er 
ok med forskellige holdninger og spor.53 Sikring 
af  engagementet er afgørende. 54 
 
Forarbejdning 
Hvordan ser organisationer overhovedet ud i 2020 og 
hvordan er meningsdannelsen? Det er en helt anden 
verden vi bevæger os ind i og de strukturer vi slås om nu, 
de findes måske slet ikke. Der er behov for et netværk 
hvor vi har plads til mangfoldighed og rummelighed, der 
er brug for at vi kan blive udfordret på de synspunkter 
vi har, og der skal være plads til ildsjæle der kan træde 

igennem med markante budskaber. Man skal ikke 
hænge sig i organisationer, men i om der kan opretholdes 
en dialog der er af  interesse for den almindelige forbru-
ger og for politikere og andre.55 
 
Økologien er stadig på samarbejdskurs i år 
2020, det er nødvendigt for udviklingen, også 
selv om vi bliver mere forskellige.56 
 
De økologiske divisioner vil blive større og 
større og det er afgørende at have ildsjæle der.57 
Ildsjæle fylder mindre og forretningsstrategier 
fylder mere, fordi der importeres mere og der er 
mindre direkte kontakt til avlerne.58 
 
Grossister 
Der er enighed om at branchen ikke vil blive 
splittet, og at det er vigtigt at branchen holder 
sammen.59 De store skaber salgskanalerne, 
branchen skal skabe plads til ildsjæle – markedet 
er stort nok. 
 
Detailhandel 
Der vil fortsat være plads til ildsjæle, men det 
markante fokus på kvalitet er med til at skubbe 
småskalaproducenter og mindre virksomheder 
ud af  markedet, da systemer til kvalitetsstyring 
er dyre både i etablering og drift. Ligeledes vil 
det markante fokus på labels og brands være 
med til at give større skala i alle led af  fødeva-
rekæden som derved vil skubbe på trædemølle-
effekten. Stordriftsfordele vil være af  nærmest 
endnu større betydning.60 Men der synes også at 
mangle et indlysende argument for hvorfor 
økologien nødvendigvis skal være baseret på 
små virksomheder.61 
 
Investorer og NGOer 
Jeg har ikke vidst at det var en bevægelse – det 
var det måske historisk, men nu er det et for-
retningssystem, og i et sådant er det naturligt 
med forskellighed og konkurrence.62 
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Der har altid været en konflikt mellem ildsjæle-
ne og de forretningsdrivende, og det har aldrig 
været en forhindring for udviklingen, men en 
forudsætning for den.63  
 
Vi bakker fortsat op om økologi i 2020 fordi det kan 
dokumenteres at det er bedre med hensyn til biodiversi-
tet, miljø og klimagasser og producerer værdier for al-
menvellet.64 
 
Nogle mener at historien viser at ildsjæle er 
grundlaget for en nytænkning der smitter af, og 
derfor er det vigtigt at de har en plads og at 
frontløberne kan afsætte deres varer.65 Andre 
mener at ildsjælene er en saga blot, at der ikke 
har været videnspredning fra ildsjælene og at 
der derfor skal lanceres et system der understøt-
ter innovation.66 
 
Forbrugerrepræsentanter og storkøkkener 
Der vil komme en større segmentering/diffe-
rentiering i markedet med større forskel mellem 
industrialiseret produktion og fodformede ild-
sjæle.67 Det fælles internationale ø-mærke vil 
blive en laveste fællesnævner, og det giver plads 
til flere retninger. De forskellige ø-mærker vil 
derfor være meget mere udprægede her end i 
det regionale scenario. 
 
Hele væksten vil komme fra importen og der vil 
blive færre ildsjæle generelt,68 men biodynamik 
som niche vil vokse.69 
 
Økologien er ikke et tog der kører og som man bare 
kan hoppe på, det er os der er aktørerne, det er os der 
skal drive det her tog. Vi skal skabe en fælles forbru-
gerpolitisk platform for hvordan det er at vi gerne vil 
have at økologien i Danmark skal udvikle sig.70 
 

19.5 Dilemma 2 – tillid  
Globale leverancer sætter pres på tilliden, som er så 
afgørende for økologien. Bliver principperne vredet for at 
kunne levere og bevare lønsomhed? Hvordan vil I sikre 
jer forbrugernes tillid i et globalt og lidet gennemsigtigt 
øko-marked? Hvordan reagerer forbrugerne, hvad skal 
der til for at økologien mister sin troværdighed? 
 
Gartneri og landbrug 
Tillid er jo det allervigtigste. Og den opretholder vi ved 
at vi sidder sammen, virksomheder, forbrugere og produ-
center, i én organisation, hvor vi er tæt på hinanden når 
der kommer problemer vi skal løse, og at vi ikke prøver 
at bortforklare, men at konfrontere, hvad gør vi nu.71 
 
Vi skal have fælles regler for at bevare tilliden. 
Udenlandsk frugtavl er fx meget mere produk-
tiv (10 tons/ha i Danmark, 20 i Tyskland og 30 
i Italien) og det skyldes for en stor del at man 
må bruge flere hjælpemidler. Det er svært at 
kommunikere til forbrugerne.72 
 
Der er bæredygtighedsvurderinger og CO2 be-
lastning på varedeklarationerne. 
 
Nogle mener at der kommer økologi i to spor, 
lokal og troværdig og global og knap så trovær-
dig.73 Andre mener at det er afgørende for 
vækst og tillid at der kun er ét mærke.74 
 
Forarbejdning 
Det er afgørende at have et troværdigt interna-
tionalt kontrolsystem. Kontrol og økonomi skal 
adskilles for at undgå korruption. Der skal være 
to kontroldele og egenkontrol inden i og spor-
barhed tilbage til avlerne. Man kan ikke gardere 
sig 120%, men straffen skal være stor.75 
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Branchefolk 
Kan vi overhovedet sikre troværdighed om den 
danske produktion i dette scenario? Vi kan ikke 
længere identificere de danske varer, fx fordi 
også foderet kommer udefra. Derfor er der be-
hov for tillid til globale regler og kontrol.76 
 
Det bliver et problem at garantere GMO-frie 
varer fordi de økologiske marker alle steder vil 
være omgivet af  konventionelle. 
 
Der har været skandaler og der vil komme flere. 
Vi skal ikke være naive, vi skal kende og kunne 
dokumentere alle led i kæden. Åbenhed om-
kring snyd er vigtig, kontrolorganerne må ikke 
tøve med at afsløre snyd og handle på det.77  
 
Grossister 
Der vil fortsat komme skandaler, men det har 
ikke forhindret væksten fordi den grundlæg-
gende forbrugertillid har været der. Det, det 
handler om, er, at vi sætter os sammen og fin-
der en løsning og lærer af  skandalen. Tilliden 
bevares gennem internationale certificerings- og 
kontrolordninger og kontrolvirksomheder.78  
 
Pressens behandling af  skandaler er dog afgø-
rende.79 Løsenet er gennemsigtighed.80 
 
Detailhandel 
Tilliden, i særlig grad når den økologiske handel 
foregår globalt, er utrolig vigtig.81 Det er dog en 
sart blomst, idet den hurtigt kan visne væk igen. 
For at være i front med at bevare den, må man 
være proaktiv og for eksempel arbejde målrettet 
for at finde en løsning på "transportproble-
met".82 Det er generelt meget vigtigt at økologi-
ens ansigt i Danmark, dvs. de personer og or-
ganisationer som markedsfører økologi i Dan-
mark, besidder en høj grad af  troværdighed og 
integritet.83 
 

Vi laver kontrakter med leverandørerne og – sammen 
med os – slår Økologisk Globalforening hårdt og 
prompte ned når der er snyd. Der bliver indført en øko-
logisk smiley-ordning, hvor man kan se om der er nogen 
anmærkninger.84  
 
Det er i stigende grad kædens navn der står på 
produkterne, og det flytter tillid og ansvar.  
 
Vi bilder os ind at vores brand er tryghedsskabende. 
Det er vigtigt at være ærlig i sin kommunikation. Ø-
mærket er ikke optimalt, økologi er noget som er i bevæ-
gelse og som kan blive bedre. Reglerne kan ikke være 
ens over hele verden, fordi der er forskellige dyrkningsbe-
tingelser osv. Kontrol bliver en stadig større del af  vores 
virksomhed, måske også mere end vi bryder os om, men 
ærlighed og et tillidsskabende brand er helt centralt. 85 
 
Investorer og NGOer 
Det er afgørende at branchen viser at de har de 
rigtige hensigter og at de reagerer. Tilliden bry-
des ikke ved skandaler, den brydes ved at noget 
grundlæggende ændres.86 
 
Forbrugerrepræsentanter og storkøkkener 
Man skal tage spørgsmålet om forbrugertillid 
og troværdighed meget alvorligt, ellers kan man 
tabe det hele på gulvet.87 Væksten vil kun ske 
hvis forbrugertilliden er der.88 
 
Hvis en dansk forbrugers tillid til global økologi 
skal bevares, så skal virksomhederne sende for-
brugerne til Benin – og fortælle om det i medi-
erne. Der er kommet rigtig meget mere storytel-
ling.89 Men storytelling skal baseres på et reelt 
grundlag. Det er lige så sårbart som al anden 
markedsføring, hvis ikke der er substans bag.90 
 
Det vigtigste for os og vores kunder, som er institutioner 
og virksomheder, er jo også tillid. Forbrugerne lægger 
noget af  deres tillid hos den virksomhed de arbejder for, 
og de vælger hvor de vil arbejde også ud fra hvad man 
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spiser i kantinen. Vi vil sikre os ved at lave aftaler med 
primærproducenterne, så vi har den fulde kontrol.91  
 
Der er nogle der putter sig lidt, så lad os høre 
fra myndighederne. Det offentlige udgør jo fak-
tisk en stor del af  markedet og har også et med-
ansvar. Hvordan vil man fra offentlig side sikre 
sig at man har et kvalificeret modspil til globali-
seringen af  økologien, de risici man samtidig 
åbner op for? Vi vil gerne have at reglerne hele 
tiden bliver strammere, men det virker kun hvis 
det offentlige følger efter.92 
 
Andre 
Vi ved kun at folk snyder fordi vi har en god 
kontrol – det er den gode historie. I det nye EU 
mærke vil forskellige produktionsregler i for-
skellige lande blive muliggjort, og det har Dan-
mark også et behov for. Vi vil fx gerne give 
drøvtyggerne syntetiske vitaminer om vinteren, 
mens man i Sydeuropa vel dybest set slet ikke 
synes vi skal have drøvtyggere i Nordeuropa, 
når vi nu ikke kan finde ud af  at fodre dem na-
turligt. I det nye EU mærke er der også større 
vægte på kontrol mellem lande.93 
 
 
19.6 Kommentarer til scenariet94 
Gartneri og landbrug 
Scenariet halter ved at firedoblingen stort set 
sker ved import, hvilket står i kontrast til at for-
brugerne har præference for dansk producerede 
varer. Der er ikke nogen eksport, hvilket er 
utænkeligt.95 Det er urealistisk at priserne fal-
der.96  
 
Strukturudviklingen går imod min form for 
økologi.97 
 

Forarbejdning 
Kurven med flad eksport er en klar fejl.98 Vi får 
en stor eksport, verdensmarkedet er en stor 
handelsplads. Og jeg tror jeg sender råvarerne 
til et andet land, hvis de giver en bedre pris.99 
 
Jeg har svært ved at forestille mig at vi ikke er 
selvforsynede med basisvarer.100 
 
Dette scenario tager udgangspunkt i at kopiere 
den konventionelle udvikling, der bygger på 
import af  billige råvarer. Men disse økonomiske 
udviklingstendenser vil gå i stå. Det er slut nu 
med at importere virkelig billige varer, og vi skal 
fremover bygge på lokalt producerede varer.101 
 
Den globale opvarmning er et nyt fokus. Kli-
maet er et pædagogisk eksempel på den sam-
menhæng at vi påvirker miljøet. Sammenhæn-
gen mellem mange kemiske stoffer og frugtbar-
hed får forbrugerne til at fokusere på eget an-
svar. Hvis det driver markedet, kommer det til 
at gå meget hurtigere.102 Firedobling af  marke-
det er uambitiøst. Det kan sagtens gå højere 
hvis vi kan finde nok til at lægge om.103 
 
Er der overhovedet mulighed for at lave økologi 
rundt om i verden i 2020 – GMO kommer til at 
fylde mere og mere. DLG handler i dag ikke 
med Ukraine på grund af  angst for kontamine-
ring.104 Det kan være at vi, af  nød, er nødt til at 
acceptere en del kontaminering i 2020.105  
 
Branchefolk 
Eksporten vil komme til at fylde meget mere 
hvis virksomhederne er så dygtige på det dan-
ske marked. Og hvis ikke en del af  dem er ude 
på eksportmarkedet, så vil de simpelthen ikke 
være skarpe nok til at klare sig i konkurrencen 
udefra. Består importen af  råvarer eller forar-
bejdede varer? Vi vil sandsynligvis eksportere 
mange forarbejdede varer baseret på importe-
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rede råvarer. Det er en svaghed i modellen at vi 
ikke har omlægning med.106 
 
Hvis dette her scenario bliver virkelighed, bliver 
det en udfordring for de konventionelle produ-
center at argumentere for hvorfor de ikke går 
ind i økologien.107 
 
Grossister 
Prisforskellen mellem økologisk og konventio-
nelt er ikke godt nok forklaret. Der er ikke 
enighed om hvilken rolle prisen spiller for efter-
spørgslen.108 Ernæringsaspektet mangler. 
 
Investorer og NGOer 
I fremtiden vil der være helt andre omverdens-
betingelser – energi- og klimakrise, vandmangel, 
fødevaremangel osv. Det vil virke imod den 
vækst i det økologiske marked der er forudsat i 
firedoblingsscenariet.109 "Peak oil" og den der-
med følgende store internationale krise vil 
sandsynligvis bevirke øget protektionisme i ver-
den, hvilket går imod dette scenario.110 (Der er 
uenighed om hvordan dette rammer det kon-
ventionelle jordbrug111). 
 
Det er ulogisk at forarbejdningen i Dan-
markkan klare sig så godt i firedoblingsscenari-
et. Dansk forarbejdning vil have svært ved at 
klare sig på grund af  høje lønomkostninger.112 
 
Når man beregner effektiviteten af  økologisk 
versus konventionel må man også medregne 
den naturkapital der spises af, og de faktiske 
omkostninger ved eksternaliteter som miljø og 
sundhed. Når der reageres på dette, fx ved at 
nedsætte momsen eller med grønne afgifter, vil 
konkurrencesituationen blive helt anderledes, så 
jeg vil meget gerne investere i økologiske virk-
somheder i den her periode.113  
 

Det offentlige er også "politiske forbrugere", 
hvor er de henne i det her scenario? 
 
Forbrugerrepræsentanter og storkøkkener 
Opsplitningen i forskellige ø-mærker (Ø, Ø+, 
…) er meget mere relevante her i det globale 
scenario end i det regionale.114 
 
Det er et problem at scenariet er løsrevet fra de 
rammebetingelser der sættes gennem politiske 
valg, såsom energiafgifter, offentligt forbrug, 
CO2-reduktioner osv. Med stigende energi- og 
fødevarepriser er det måske ikke selvforkælelse 
der er i højsædet, men forsyningssikkerhed.115 
 
Den fortsatte velstandsstigning i Danmark er 
ikke givet.116 I scenariet forudsættes det at al 
vækst kommer udefra – er det ikke totalt fallit, 
at al det gode, økologisk jordbrug kunne gøre 
for vores land, det sker i andre lande? Det er 
måske fordi de siddende regeringer ikke har 
stillet øgede krav til forvaltningen af  vores 
jordbrug?117 Kan vi forestille os at omlægnin-
gen sker så stærkt i udlandet, i Ukraine osv. – 
kan det reelt ske, når vi har problemer med at få 
landmændene til at lægge om i Danmark?118 
 
Den lokale innovation og produktion har altid 
været en drivkraft. Hvis ikke det fortsætter, så 
vokser økologien heller ikke. De store og inter-
nationale lukrerer jo på ildsjælene.119 
 
Vi har en segmentering i markedet og forskelli-
ge forbrugere vil reagere forskelligt på forskelli-
ge skandaler og andre spørgsmål. Scenariet skal 
respektere segmenteringen i den måde forbru-
gerne agerer og reagerer på – fx vil nogle for-
brugere vende sig imod de store og det impor-
terede, og Aarstidernes forbrugere vil reagere 
anderledes på en skandale end de der køber i 
Superbrugsen. Ellers bliver det et gennemsnit 
der ikke siger ret meget.120 
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Det er en lidt for firkantet markedsbaseret til-
gang/udgangspunkt for diskussionen. Der er jo 
altid politisk debat om de rammebetingelser der 
eksisterer for markedet. Det må man ikke ude-
lade af  ligningen.121 
 
 
19.7 Det regionale firedoblings-

scenario – En akut rumlig ud-
fordring 

Økologien har det rigtig godt i dagens Danmark. Dan-
ske forbrugere har kastet sig over økologiske fødevarer 
af  mange forskellige grunde. Nogle er nærmest økono-
miske patrioter, der handler ud fra "Køb dansk, økolo-
gisk og tænk globalt" – andre forbrugere vægter æstetik 
og nærhed og atter andre vægter sundhed. Økologiens 
evne til at opfylde forskellige forbrugeres behov er en 
væsentlig del af  succesen. Markedet for fødevarer er 
primært dansk og omsætningen af  danske økovarer er 
bare steget år efter år. Forbrugernes købekraft, tillid til 
økologien, klimahensyn, adgang til råvarer og en innova-
tiv fødevareindustri er de væsentligste forklaringer.  
 
 
Udfordringer/barrierer og muligheder/ 
visioner 
 
Hvad var de store udfordringer ved at nå hertil? Hvad 
er styrkepositionerne i 2020, og hvad er svaghederne? 
 
Gartneri og landbrug 
En af  de ting der har gjort det muligt at øge 
produktionen så stærkt, er nye ejerformer. Ak-
tieselskabsformen er blevet almindelig, med 
store enheder der har mange gårde under sig. 
Der er nye samarbejdsformer mellem selveje-
bedrifter som bringer multifunktionalitet ind i 
produktionen på den måde. Kunderne er med i 
virksomheden på andele. Og vi ser en under-

skov af  små leverandører til det nære marked. 
Turisme er en velintegreret del af  primærpro-
duktionen. Til gengæld har vi fået hård konkur-
rence fra konventionelle frilandsproducenter, 
der er gennemdokumenterede med hensyn til 
dyrevelfærd osv. og som ikke bruger pesticider 
mere.122 
 
Der er høj selvforsyning på landbrugene – også 
med energi.123 Ny teknologi er totalt indarbej-
det, og der er udviklet nye produktionssyste-
mer.124 Der er større specialisering, men også 
større alsidighed.125 
 
I 2008 skete der noget fantastisk. Mange folk var træt-
te af  deres arbejdsplads og de startede en masse små 
landbrug rundt omkring i hele Danmark med grønsa-
ger, hønseavl osv. Og inde i byerne er folk begyndt at 
dyrke i altankasser og parker – der står porrer og gule-
rødder alle vegne.126 
 
Tidligere var der et kraftigt offentligt pres på 
primærproduktionen til at lægge om til økolo-
gisk. Nu ligger presset på detailhandelen til at 
lægge kæder om til 100% økologi.127 
 
I 2020 har jeg en værdibaseret svineproduktion, hvor 
dyrevelfærd, ny teknologi, rent drikkevand, pesticidfri 
dyrkning, robust afgrødevalg, produktion af  biodisel og 
åbent landbrug er nøgleordene.128 
 
Jeg bor lige op ad nationalparken og i 2020 har jeg lagt 
mit landbrug om til økologi. Jeg har købt al den jord jeg 
kunne få fat på i nationalparken, det faldt jo helt vildt i 
pris. Jeg har bondegårdsferie, 250 stk. fedekvæg og 500 
ha ude i marsken. Jeg laver "Vadehavsmælk", der er rig 
på mikromineraler, i en konceptproduktion for Arla. 
Jeg har otte vindmøller og al min teknologi er baseret på 
el.129
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Forarbejdning 
Vi lægger vægt på den lokale historie, men endnu mere 
på synligheden blandt de mange mærker, Ø+, Ø++, 
Ø+++, med og uden CO2, osv. Eksporten har ikke 
fulgt med i denne enorme vækst, så derfor må vi kon-
kurrere med alle midler mod hinanden.130 
 
Det er svært at få den mangfoldighed i udbud-
det af  råvarer som vi skal bruge for at kunne 
lave de produkter vi gerne vil – der er råvarer 
som ikke kan skaffes i Danmark. Vi er nødt til 
at have nogle mainstream produkter der kan 
bære økonomien, for at have råd til at udvikle, 
og det er svært afsætte nok af  de produkter i 
Danmark.131 
 
Vi får et problem når vi ikke kan importere pro-
tein. Men vi har trimmet produktionen og ud-
viklingen af  danske proteinkilder bl.a. ved en 
mekanisk adskillelse af  proteinerne i flere pro-
dukter.132 
 
Der vil komme et udbygget samarbejde mellem 
små og store forarbejdningsvirksomheder der 
sikrer at man er attraktiv som udbyder af  varer 
til grossister og detailhandel.133 
 
Branchefolk 
Omlægningen var en stor udfordring, også for organisa-
tionerne. Der er jo rigtig mange der har lagt om, og en 
vigtig forudsætning for det, var den store jordfordeling 
imellem de konventionelle og de økologiske landmænd 
som skete med både finansieringsinstitutternes og statens 
hjælp.134 
 
Vi besluttede at tage begrænsninger på transporten med 
i det økologiske koncept, og det var det der bevirkede at 
vi har set den her udvikling.135 
 
En af  de helt store udfordringer er at udvikle 
en ny innovationskultur med helt nye råvarekva-
liteter i nye produkter, hvor økologi er hoved-

strømmen, lige som den er det på lokale pro-
dukter.136 
 
Det at detail- og grossistleddet fik en holdning til det, og 
forpligtede sig ved at tegne langtidskontrakter, var ud-
slagsgivende for at væksten kunne ske.137 
 
Grossister 
Det er svært at se grossisternes rolle i det her 
scenario. Internethandel vil ikke blive den væ-
sentligste indkøbskanal.138 
 
For at få succes som grossist her skal vi kunne fortælle 
producentens historie, ellers går forbrugerne direkte til 
producenterne og køber varerne. I 2008 fik æbleprodu-
centerne lige dyrkningsvilkår i Europa, og derfor kan vi 
følge med. Hvis ikke den beslutning var blevet taget 
havde der ikke været nogen dansk produktion i dag. 
Dette er ønskescenariet for Dansk Kernefrugt. 139 
 
Detailhandel 
Noget af  baggrunden for succesen er blandt 
andet at der er opstået en anderledes madkultur 
og med det anderledes forbrugsvaner. Det in-
debærer mere webhandel, mere direkte afsæt-
ning,140 at man "flytter landet til byen" via 
gårdbutikker i byen141 samt overdækkede mar-
keder (farmers markets).142 Det er dog stadig 
centralt, at "supermarkederne vil altid overleve". 
Supermarkederne fastholder deres høje mar-
kedsandel blandt andet ved at føre lokale pro-
dukter som private labels.143 Lokale produkter 
vil være alment tilgængelige i de fleste kæder, 
selvom "lokalt" er svært at definere entydigt.144 
Konkurrencesituationen er dog svær og kom-
pleks, blandt andet på grund af  den kraftige 
differentiering mellem supermarkedskæder-
ne.145 
 
Vi kan forestille os at gårdbutikken flytter ind i vores 
butikker, som en shop i shop løsning.146 
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I dette marked er det klart at vi er nødt til at lave lang-
tidskontrakter med producenterne for at sikre volu-
men.147  
 
Volumen og skala er afgørende parametre for at 
klare sig, da det markante fokus på kvalitetskon-
trol og -styring samt klimaregulering vil skubbe 
på dannelse af  større enheder idet det vil være 
omkostningskrævende koncepter at operere 
med.148 Generelt vil småskalavirksomheder, det 
være sig i detail- som i produktionsleddet, have 
det svært – småskala er ikke en realistisk mulig-
hed for ret mange.149 Et andet vigtigt forhold er 
at tillid er central for den økologiske fødevare-
økonomi – en tillid som typisk etableres pr. 
stedfortræder, dvs. at der altid vil være nogen 
der skal stå inde for kvaliteten, primært baseret 
på deres troværdighed.150 
 
Investorer og NGOer 
Vi vil gerne ønske sektoren tillykke, for det her er vir-
kelig en succes som vi godt vil være med i. Det ser ud til 
at være en god forretning og der er en sammenhæng i den 
forretningsplan som man producerer og sælger efter.151 
 
Økologi har en særlig rolle i investeringspuljer 
med en etisk profil. I alle brancher er der brug 
for nogen der støtter igangsættere, det er der 
ikke finansiering til i almindelig finansiering.152 
 
Økologiens største rolle er at være førerhund, 
og om 12 år er konventionelt jordbrug ¾ øko-
logisk.153  
 
Der blev på Europæisk plan gennemført en skattere-
form der flyttede skat fra arbejde til forbrug af  ressour-

cer og miljøbelastning, og det var lige noget økologien 
kunne bruge.154 
 
Økologi er i dag kun for etniske danskere, derfor er vi 
en gruppe der er gået sammen om at lave en økologisk 
basar. Økologi skal også bidrage til integrationen.155  
 
Forbrugerrepræsentanter og storkøkkener 
Energipriserne er så store at det regionale er 
blevet økonomisk attraktivt alene af  den grund. 
Innovationskraften er større i små, lokale kred-
se. Internationaliseringen tilbage i 2008-2010 
skabte så stor mistillid til fødevareproducenter-
ne, at forbrugerne massivt er søgt tilbage til 
rødderne og søger det lokale og regionale som 
det tillidsvækkende. Det er ikke via de multina-
tionale/supermarkedskæderne at der sker inno-
vation – og det belønner forbrugerne her.156 
 
Der har været kæmpe, internationale skandaler 
– måske på miljøområdet – som har gjort, at vi 
har lukket os om os selv.157 Forbrugerne vil 
indgå i et ejerforhold over produktionsmidlerne 
for at sikre forsyningssikkerheden.158 
 
Jeg lægger vægt på det samme som i 2008, CO2 og fri-
ske varer fordi de smager bedre, men jeg har meget nem-
mere ved det fordi der er langt flere regionalt producerede 
varer. Jeg kan heldigvis stadig få min mangochutney og 
min kaffe og så behøver jeg ikke få æblerne fløjet ind fra 
New Zealand, jeg kan faktisk få dem ikke så langt 
væk hjemmefra. 
 
Jeg er blevet træt af  detailhandelen ikke kan sørge for 
at jeg kan få mine lokale produkter, derfor har jeg sam-
let alle lokale producenter på en webshop, hvor man kan 
hente varerne fra et nærlager, for vi har jo ikke biler her.
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19.8 Dilemma 1 – flere mærker 

Når alle varer er økologiske, hvordan adskiller man sig 
så fra hinanden? Der bliver flere og flere mærker – kan 
producenterne håndtere det, og hvordan skal forbrugerne 
bevare overblikket? 
 
Gartneri og landbrug 
Der kom mange flere egns- og specialproduk-
ter. Inddragelse af  lokalbefolkningen gør at 
forbrugerne vælger lokalt producerede varer. 
Smag, friskhed, historie, emballage, transport, 
energiforbrug og klimabelastning adskiller va-
rerne fra hinanden. 
 
Forarbejdning 
Scenariet er kun plausibelt hvis det er baseret på 
ét mærke, det danske mærke.159 
 
Det har været dansk økologis styrke at vi har 
haft et fælles mærke og fælles kontrol. Vi skal 
konkurrere på produktkvalitet og koncepter, 
ikke på om vi er mere eller mindre økologi-
ske.160 
 
Branchefolk 
"Food miles" kunne være en differentiering.161 
 
Håber at vi i 2020 kun har ét mærke, men til 
gengæld stor produktdifferentiering. Klima, 
dyrevelfærd, forarbejdning m.m. vil adskille 
produkterne.162 
 
Grossister 
Der er uenighed om hvad de mange mærker 
betyder. Nogle mener at med så mange mærker 
var der ingen historie at fortælle,163 mens andre 
ud fra deres erfaring mente at det var lige så let 
at fortælle historier om meget små mærker (fx 
forskellen på kartofler fra forskellige bedrifter 
som det var at forklare forskellen på forskellige 
bilmærker.164 

Mangfoldighed skaber nye forretningsmulighe-
der, og der er gode muligheder for at differenti-
ere.165 
 
Detailhandel 
Det er svært at differentiere sig ved at være 
økologisk, så det lokale kan være en mulig-
hed.166 
 
Differentieringen vil finde sted via produkt- og 
kvalitetsdifferentieringer. Det er dog meget vig-
tigt at der ikke opstår tvivl om de grundlæggen-
de standarder.167 Enhver forskel, som kan skabe 
en distinktion, vil også komme til at gøre det.168 
 
Investorer og NGOer 
NGOer som Dyrenes Beskyttelse får en ny rol-
le ved, i et samarbejde med virksomheder, at 
skulle give produkter troværdighed.169 
 
Jeg tror tillid er det vigtigste. Der var et citat et 
sted i materialet: "Tillid er en reduktion af  
kompleksitet" – nu vil det være fx forhandlere 
som Aarstiderne man opbygger tillid til. Mær-
kerne bliver mindre vigtige end forhandleren 
fordi mærkerne differentieres og fordi det røde 
Ø-mærke blev trukket ned af  det europæiske.170 
 
Forbrugerrepræsentanter og storkøkkener 
Der er forskel på Ø-mærker og brands. En skov 
af  brands er uproblematisk, det skal vi kun være 
glade for. Det der differentierer produkter, er 
ikke niveauer af  økologimærker, men regionale, 
lokale, håndværksmæssige, sæson- og sortsva-
riationer. 
 
Dem der interesserer sig for det lokale, de kræ-
ver lokale mærker.171 Der er total gennemsigtig 
lokal mærkning – vi ved lige præcis hvor vi får 
tingene fra.172 
 



543 

Efter 2005 begyndte de nye storkommuner at 
lave store økologiske udbud, og de konventio-
nelle grossister blev nødt til at opbygge et øko-
logisk sortiment for at kunne byde ind. Det gav 
grundlaget for en ny trend i den private sektor 
med økologi i kantinerne, der drev væksten in-
den for catering markedet i de følgende år.173 
 
Vi er også blevet ramt af  den identitetskrise der erode-
rer økologien. Vi har økologisk atomkraft og økologisk 
rumfart, og i denne mærkejungle er der virkelig tvivl om 
hvad økologi egentlig er. Vi går i partnerskab med Thi-
se for at komme tilbage til et mærke man kan forholde 
sig til. Men vi vil også hjælpe forbrugerne med at navige-
re ved at implementere en chip i alle fødevarer, så man 
kan læse alt om hver enkelt fødevare. Vi registrerer også 
forbrugernes køb, så de kan få en oversigt over hvad 
deres køb betyder. Og de kan få udskrevet en indkøbs-
seddel ud fra hvad der er vigtigt for dem.174 
 
 
19.9 Dilemma 2 – kampen om jor-

den 
Pladsen bliver trang. Retablerede naturområder, skov-
plantning og mere økologisk jordbrug øger behovet for 
jord. Kan virksomheder og producenter klare sig når 
jorden bliver dyrere? Har vi areal nok til at producere 
maden økologisk?  
 
Gartneri og landbrug 
Vi opretholder den konventionelle svineproduktion, men 
i 2020 har vi fjernet miljøbelastningerne. Miljømæssigt 
har vi overhalet økologerne. Uanset om vi er økologer 
eller konventionelle, så får vi i dag en pris for vores pro-
dukter der gør at vi kan aflønne vores medarbejdere, og 
vi har den mest spændende arbejdsplads i Danmark her 
i primærproduktionen.175 
Vores fællesdrift er centreret om en landsby. Én bevaret 
sin konventionelle svineproduktion, men al jorden er lagt 
om. Vi har inddraget borgerne i landsbyen i at forvalte 

naturen, etablere stier osv. Og vi har tiltrukket flere 
konventionelle landmænd til den form for drift.176 
 
Det er ikke noget problem at få jord, der er 
masser af  jord til salg. Problemet har været at 
skaffe kapital til den rigtige pris gennem nye 
måder at finansiere på. Vi har finansielle folk i 
vores bestyrelse.177 
 
Forarbejdning 
Den eneste måde at lykkes på med højere jordpriser er 
at skabe merværdi som basis for merpriser, derfor har vi 
startet produktioner af  biodynamiske og høbaserede 
produkter. 
 
Branchefolk 
Der er plads, men det kræver at alt kommer i 
spil. Vi har brug for et nationalt kompromis om 
brugen af  jorden med naturorganisationerne, 
landbruget og økologerne. Der skal laves om på 
incitamentsstrukturerne. Landbrugsstøtten skal 
moduleres så den gives til miljø- og naturvenlig 
produktion, og der skal laves en jordfordeling. 
Konkurrencen er ikke mellem økologi og natur, 
naturen skal ikke fylde mindre, men der skal 
også være nærplads til naturen.178  
 
I 2020 er mangfoldigheden virkelig blevet udbredt og det 
betyder større effektivitet. Mange arbejder med perma-
kultur med mange forskellige kulturer og husdyr og 
dermed økonomiserer og effektiviserer man i forhold til 
jordpriserne. Og det giver gode historier og rigtig spæn-
dende natur- eller kulturoplevelse. Der er lavet stier og 
små shelters og man kan opleve skønne morgenstunder 
hvor man kan se ud over de fritgående husdyr, grønsager 
og meget andet. Dermed har man genskabt det multi-
funktionelle landbrug, hvor man får langt større øko-
nomisk afkast af  hver enkelt hektar, så økologerne kan 
sagtens betale mere end svinebonden.179 
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Detailhandel 
Supermarkeder vil altid overleve.180 
 
Investorer og NGOer 
Vi har en større opdeling mellem natur- og 
landbrugsområder. På den gode landbrugsjord 
bliver der produceret mere intensivt, både kon-
ventionelt og økologisk, og det giver mere plads 
til naturen. Det er ikke sikkert vi fortsat skal 
producere 26 mio. svin i 2020.181 
 
Det er svært for nye at komme ind til den jord-
pris. Men i 2011 tildelte man hvert menneske en 
CO2 kvote, og det betød at kødforbruget faldt 
og jordpriserne vil derfor være langsomt fal-
dende fremover.182 
 
 
19.10 Kommentarer til scenariet183 
Gartneri og landbrug 
Scenariet halter ved at eksport er fraværende. 
Det er en udbredt opfattelse at virkeligheden 
bliver et miks af  de to scenarier.  
 
Det er fint for os at der er et lille underskud af  
økologiske fødevarer.184 Jeg synes det er nemt at 
få konventionelle naboer til at lægge deres jord 
om, hvis vi hjælper og laver samarbejdsaftaler 
med dem. Vi skal passe på med at det ikke bli-
ver "dem eller os". 
 
Forarbejdning 
Vi skal mærke med EU-mærket, og forbrugerne 
er udadvendte – det gør det vanskeligt at tro på 
scenariet. Man kan ikke overføre den vækst der 
ses i dag på det danske marked, til et regionalt 
scenario.185  
 
Forudsætningen om ingen eksport er ikke reali-
stisk. Danmark er for lille en markedsplads med 
så stor en produktion.186 

Branchefolk 
Det er en meget større udfordring at få land-
mændene til at lægge om, end det her med 
mærkeforvirringen. Og vi tror ikke på isolati-
onspolitikken, forbrugerne vil både have globalt 
og lokalt. 
 
Grossister 
Vi tror simpelthen ikke på at et rent lokalt mar-
ked er realistisk, med mindre der sker en kæm-
pestor skandale i de omliggende samfund.187 
 
Detailhandel 
I kraft af  den markante differentiering på føde-
varemarkedet, og derfor også det økologiske, er 
det helt forkert at man ikke medtager eksport 
som en del af  scenariet.188 Endvidere fore-
kommer det urealistisk at småskalavirksomhe-
der og producenter vil spille nogen større rolle 
– vi har været der og det virkede ikke.189 Små-
skala vil IKKE være en realistisk mulighed for 
ret mange. Der mangler generelt en plausibel 
forklaring på at lokalscenariet skulle kunne ud-
vikle sig til et så radikalt scenario som "Kol-
ding-doktrinen" foreskriver – kun stærkt sti-
gende oliepriser skulle kunne give anledning til 
en så markant lokalisering af  fødevareøkono-
mien.190 
 
Investorer og NGOer 
Det her scenario er meget mere troværdigt end 
det globale. Den effektivitetsstigning der sker i 
både det konventionelle og det økologiske 
landbrug, betyder at økologien sagtens kan fire-
dobles. Der bliver ikke pladsmangel.191 
 
Det er utroværdigt at importen ikke stiger. Den 
bør stige procentuelt i takt med omsætningen 
for de mange varer der skal importeres.192 
 
Hvorfor skal der kun være CO2 regnskab på 
økologi? Vi har brug for politikere til at træffe 
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upopulære beslutninger. Det er kun fordi land-
bruget ikke skal betale for forureningen at det 
kan betale sig.193  
 
Forbrugerrepræsentanter og storkøkkener 
Scenariet mangler refleksioner over strukturud-
viklingen og driverne for detailhandelen – hvad 
er deres præferencer? Eller handler forbrugerne 
alle i gårdbutikker?194 
 
Hvad definerer den økologiske pris? Er det bare 
konventionel pris plus 15%, eller er den rent 
efterspørgselsdrevet?195 

Det er kampen med det konventionelle om jor-
den, omlægning og arbejdspladser der afgør 
hvor meget det bliver scenario 1, der er den 
nemme løsning, og hvor meget det bliver scena-
rio 2, der er sund fornuft i forhold til CO2, mil-
jø osv. Hvad er det for en rolle staten skal spille 
i de næste tolv år? Hvis det ikke er politiske 
beslutninger, hvem er det så der bliver skabere 
af  den nye dagsorden, er det så kun de store 
grossister og supermarkeder?196 
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121 Thomas Roland, Forbrugerrådet 
122 Gert Holst Hansen, oksekødsproducent, m.fl. 
123 Nicolai Pedersen, Gert Ladegaard Jensen, svineproducenter; Svend Brodersen, mælkeproducent; Lars Skytte, 
gartneri 
124 Jan Volmar, ægproducent; Gert Ladegaard Jensen, svineproducent; 
125 Erik Møller Andersen, mælkeproducent 
126 Frank van Beek, Billeslund gartneri 
127 Niels Jørgen Rasmussen, mælkeproducent og gårdbutik 
128 Erik Poulsen, konventionel svineproducent 
129 Mikael Nørby Lassen, konventionel mælkeproducent, 
130 Tom Soling, Søvind Mejeri. 
131 Fie Graugaard, Hanegal 
132 Karsten Muus, Århus Egnens Andel 
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133 Evald Vestergaard, Osteriet Hinge 
134 Søren Nilausen, Landscentret  
135 Kirsten Lund Jensen, Dansk Landbrug 
136 Poul Holmbeck, Økologisk Landsforening 
137 Bo Læssøe, Svanholm 
138 Erik Schulz, Hørkram-Schulz; Jens Fauerskov, Dansk Kernefrugt; Line Duus, Urtekram 
139 Jens Fauerskov, Dansk Kernefrugt 
140 Annette Hartvig Larsen, Aarstiderne 
141 Steen Haubjerg, Irma 
142 Jesper Schimming, Egefeld 
143 Katrine Milman, COOP 
144 Henrik Rendbøll, SuperGros 
145 Helle Mikkelsen, COOP; Steen Haubjerg, Irma 
146 Katrine Milman, COOP 
147 Henrik Rendbøll, SuperGros 
148 Steen Haubjerg, Irma 
149 Erik Vinsand, Mineslund 
150 Annette Hartvig Larsen, Aarstiderne 
151 Poul Erik Jørgensen, Nykredit 
152 Poul Erik Jørgensen, Nykredit 
153 Jan Krabbe, Fejø Forsøgsplantage 
154 Kirsten Arup, Merkur 
155 Rikke Lundsgaard, Danmarks Naturfredningsforening 
156 Thomas Roland, Forbrugerrådet 
157 Karen Brunsøe, Handelshøjskolen, AU 
158 Gitte Laub Hansen, Kræftens Bekæmpelse 
159 Henrik Kløve, DLG 
160 Mogen Poulsen, Thise. Stig Yding Sørensen, Teknologisk Institut: "I vil med andre ord gerne dreje tiden tilbage til 
2008..." 
161 Kirsten Lund Jensen, Dansk Landbrug 
162 Paul Holmbeck, Økologisk Landsforening 
163 Erik Schulz, Hørkram-Schulz; Jens Fauerskov, Dansk Kernefrugt; Line Duus Urtekram (Johannes Michelsen: 
'almindelige økologiske købmænd') 
164 Sven Jensen, Solhjulet; Jette Plougfeld, Helios (Johannes Michelsen: 'biodynamikere'). [Referent: her skelnes ikke 
tilstrækkeligt mellem Ø-mærker og brands.] 
165 Jette Plougfeld, Helios 
166 Jesper Schimming, Egefeld 
167 Steen Haubjerg, Mineslund; Katrine Milman, Helle Mikkelsen, COOP 
168 Alle fra detailhandel. 
169 Ole Münster, Dyrenes Beskyttelse, NGO 
170 Kirsten Arup, Merkur 
171 Klaus Sall, Sall og Sall konsulenter 
172 Vibeke Sonne Barfred, Nykredit kantine 
173 Klaus Sall, Sall og Sall konsulenter 
174 Brian Skov Sundstrup, FDB 
175 Erik Poulsen, konventionel svineavler, 
176 Lars Skytte, Dømmestrup gartneri 
177 Svend Brodersen, Gram og Nybøl, mælkeproducent 
178 Paul Holmbeck, Økologisk Landsforening 
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179 Mette Meldgaard, Økologisk Landsforening 
180 Katrine Milman, Helle Mikkelsen, COOP. (Ellers ikke nogen kommentarer fra detailhandel – de syntes vist ikke at 
det var en helt relevant diskussion.) 
181 Rikke Lundsgaard, Danmarks Naturfredningsforening 
182 Kirsten Arup, Merkur 
183 Der hvor det har været muligt, er kommentarerne efterfølgende blevet indarbejdet i scenariebeskrivelserne i kapi-
tel 19 
184 Niels Rasmussen, mælkeproducent 
185 Henrik Kløve, DLG; Mogens Poulsen, Thise 
186 Jesper Friis, Arla Foods 
187 Jens Fauerskov, Dansk Kernefrugt, m.fl. (Grossisterne har fået den opfattelse at 'Kolding-konventionen' gælder 
eller at det er et 'køb dansk' scenarie.) 
188 Alle fra detailhandel. 
189 Steen Haubjerg, Irma 
190 Alle fra detailhandel. (“Kolding-konventionen", der foreskriver at alle varer skal hentes inden for 100 km, blev 
lanceret af Thomas Hartung som grundlaget for den lokale menu til middagen dagen før. Den er dog ikke grundlag 
for det regionale scenarie – dette beror på en misforståelse.) 
191 Søren Porsbjerg, Nordea 
192 Søren Porsbjerg, Nordea; Kirsten Arup, Merkur; Poul Erik Jørgensen, Nykredit 
193 Kirsten Arup, Merkur 
194 Thomas Roland, Forbrugerrådet 
195 Klaus Sall, Sall og Sall konsulenter 
196 Anne Birgitte Agger, Københavns Madhus 


