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8.1

Institut

sø lent

Formålet med dette kaPitel er, at
. Beskrive de nuværende aktører

ningsleddet, deres strategiet

.
.

Foratbeidningsleddet kan også fungete som
en sepatat virksomhed, der igen leverer videre
ti1 henholdsvis superrnarkedet og/ellet cate-

Den danske økologiske foratbejdningssektor

ringsektoren.

i forarbeidog syn på

fremtiden
Undersøge hvilke battierer og udfotdringer
de står overfot
Undersøge hvordan strukruren i den øko-

logiske forarbefdningssektor vil udvikle sig
de kommende år

Catering- ellet food service sekorens matkedssegmentet kan opdeles i henholdsvis ay'
fentlige ogpriuaø institutioner så som børnehaver,

pleiehjem, hospitalskøkkener, firmakantiner
sa:mt restartranter og divetse fast food otttlets. Ca-

teringindusrien kan i dag bettagtes som en
underafdeling af fotarbejdningssektoren, da
en stadig stØrre del

I figur 8.1 er den økologiske fotsyningskæde
illustreret med opdelingen af konsummarkedet eftet, om forbrugerne eller borgetne spiser ude på offendige /pÅvxe institutioner, re-

stauranter, fast food outlets eller hiemme i
husholdningen. Fta landmanden i figutens
højre side kan produkterne leveres direkte til
fotbrugerne/husholdningerne enten geffiem
såLkaldte alternatiue distribøtionskanaler, f.eks.

af

forarbeidntngen målret-

tes den voksende eftetspørgsel efter halvfabdkata inden fot food setvice sektorens markedssegmenter. Ligeledes finder en stadig
stØrre del af sektorens produkter direkte vei
til supermatkedernes kølediske i forhold til et
konsummatked, der efterspøtger semi- eller
"ready made food".

ia I dette kapitel vil en beskrivelse af den økolo-

gatdbutikker og kasseordninger, ellet produkterne kan leveres direkte til supetmarkederne

giske forarbeidningssektor derfor omhandle
og være afgtænset til.de fire led i forsynings-

og cateringsektoren (cateringsektoten kan i

kæden markeret med gtønt: Landmandsleddet, forarbeidning, catering som en sub-sektor
af fotatbejdningsleddet samt grossisdeddet.
Der vil dog væte fokus på den fotarbeidning,
det foregå't ditekte hos landmanden og i forarbejdningsindustrien og måJrettet det danske

visse fagtekstet også være beskrevet som
"food service sektoren").
Fra landmanden kan råvaterne også gå videte
til foratbeldningsleddet. Fotarbeidningsleddet
kan enten være egen gårdproduktion, der igen
leveter til fotbtugerne via den alternative distributionskanal og/eller til supermatkederne

marked, idet andre kapider i vidensyntesen
specifikt analysetet perspektivetne omkring
catedngsektoren, detailhandelen og eksporten.

og cateringsektoren.

CROFS 2008. lJdvikting, vækst og integitet iden danske økologisektor
H.F. Alrøe og N. Halberg (redaktion) wrvw.icrofs.org

De danske økologivirksomheder konttolleres
og registreres af Fødevatedirektoratet, som
hvert åt udgivet en statistik over antallet af
autorisetede virksomhedet Denne statistik
indeholdet både detailhandel, gtossister og
virksomheder "med tilvirkning", som et de
virksomheder, dette kapitel beskæftiger sig
med. Ultimo 2006 vat der således 359 virksomheder med tilviikning.

I

tdlet 27 4 (sætkørsel fta F ødevaredirektotatet
2008). Det et værd at bemætke, at det et antallet af produktionssteder som registreres, og
statistikken inkluderet detfor alle indveiningsstedet for mælk, frysehuse samt virksomheder
med både en meget lille prodr:ktion såvel som
med lønptoduktion

fot flete andte

virksom-

heder.

febtuar 2008 vat

Alternativ distribution

Figur

8.1

Den økologiske forsyningskæde og afsætningsled (Kledal, 2003)

Tabel

8.1

Antal virksomheder omfattet af økologikontrol

Virksomhedstype

Ultimo

Nye

Ophørte

2005

Ultimo
2006

Tilvækst,
antal

Tilvækst,

105

-9

-8

to

113

16

25

Engrosvirksomheder

494

119

21

592

98

20

-

med tilvirkning

267

95

3

359

92

34

uden tilvirkning

227

24

18

233

6

26

607

135

45

697

90

15

Detailvirksomheder

I

alt

Kilde: Notat om resultaterne af økologikontrollen i år 2006. Fødevarestyrelsen
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Som model for en nærmere beskdvelse af den
økologiske foratbeidningssekto! dens aktører,
virksomhedernes strategier og syn på fremdden, er sektoten først blevet opdelt i fire virk-

somhedsklynger (hgur 8.2). Klyngemodellen
vil fungete som tefetencefamme fot analysen

af virksomhedetnes valg af produktsortiment,
baggrunden for deres ptoduktudviklingsstrategi samt deres placering i forhold til konsummarkedet.
T

igeledes vi1 klyngemodellen blive anvendt

at analysete, hvordan vtksomhedetne

til

nuvætende økologiske forarbejdningssektot,
men b) også hat kontakt med potentielle nye
økologiske virksomheder. Dette er suppleret
med artiklet fta blade og aviset, som hat bragt
fokuserede interviews med økologiske vkksomhedet ve&øtende deres strategiet. Ligeledes er der foretaget en scteening af, hvordan
virksomhederne selv præsenterer deres produkter og stategier på deres respektive hiemmesider samt inddraget erfainger fra vidensyntesens scenadespil, arbejdsgruppet og
stormØde.

bevæ-

get sig mellem de enkelte klynger (og dermed
ændrer strategier), samt hvor npilkomne virksomhedet kan fotventes at ffæde ind på markedet.

I

det følgende afsnit vil ideen om virksom-

hedsklynger blive beskrevet næfmefe og indeholde eksempler på vitksomheder, som hører

til de enkelte klynget. I

klyngemodellen vil

analyserne orientere sig på et virksomhedsni-

De enkelte klynger vil automatisk komme til
at indeholde detaljerede beskrivelset af virksomhedet på tvæts af brancher, hvilket kan
føre ti-l et tab af et sarnlet overblik af fonrbejdningssektoren. Kapidet vil derfor blive
suppleret med en analyse af de tre mest betydningsfirlde ptoduktionssektoter (mælk, kød
og korn) for på den måde at illustere de enkelte klyngevkksomheders betydning i forhold
til markedet og økologisektoren som helhed.

Metode og datakilder

Der findes kun begrænser lirteratur om den

økologiske forarbejdningssektor i Danmark..
Ånalysen baserer sig derfor, ud ovet tilgængeIig littetatur og statistik, på en række kvalitati-

ve interviews af udvalgte virksomheder og
nøglepersoner gennemføtt i fotlret 2008 i
forbindelse med udarbejdelsen af vidensynte-

I afsnit 8.3 vil virksomhedsklprgemodellen blive sat i sammenhæng med de tre mest
betydningsfulde produktionssektorer inden
for den økologiske forarbejdning. Det drejet
sig om den økologiske mælke-, svine- og
kotnvaresektot, Tilsammen har de tte sektoret
henholdsvis 55 procent af omsæmingen på
hjemmemarkedet og 58 procent på eksport-

veau.

markedernel. Analyserne vil dermed flpte sig
fta et dynarnrsk virksomhedsniveau til et sektotniveau med et mete statisk overblik.. I afsnit 8.4 vil barieretne og mulighederne inden
for de enkelte klynger blive beskrevet. I afsnit
8.5 vil der blive konkluderet på baggrund af
de øvÅge afsnit og givet forslag til iiemtidige
forskningsinitiativer.

8.2

ske produkter

sen.

Virksomhederne er udvalgt, så de repræsenterer de opstillede klynger samt forskelle inden

for

klyngerne. Nøglepersonerfle

et

Vfuksomhedsklynger tilknyttet forarbeidning af økologi-

I

det følgende har vi valgi, at opd+ virksomhederne i fire klynger på baggrund af deres

udvalg

eftet, bm de a) ikke alenehar stot indsigt i den

1

Beregnet på b4ggtund afoplysninger i Danmarks Statistik
Q0068): Udendgshandel med økologiske varer mzi 2006
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produktsortiment, baggrund

fot

produktud-

vikling og markedsstrategi (figur 8.2). Klyngerne skal forstås som idealmodeller, som
bruges til at analysere virksomhedernes sffategier, muligheder og barrierer samt bevægelser i disse:

.

Økologl som nichestrategiklyngen
Virksomheder, som leveter økologiske basisvatet og som udgangspunkt et konventionelle virksomhedeq som igangsætter en
økologisk produktion som en nicheproduktion i virksomheden

.

Basisøkologiklyngen

.

.

Virksomheder, som leveter økologiske ba'
sisvarer og som er rent økologiske
Gårdklyng.en
Vfuksomheder, so{n tager udgangspunkt i
egen produceret r|vxe ellet en specifik lokalitet

remarkedet er økologi

i sig selv en eksta

litet, som det betales efl me{pris

fot

kva-

Dette

forhold mellem specialvare- og basisvarernarkedet er illustretet ved mængde og pris (pilene
i figurens høfte side).
En vertikal opdeling af klyngerne er igen organisetet eftet om virksomhedetfle er rent
økologiske eller blandet (konventionblt og
økologisk). Dette fremgår af pilene oven over
klyngerne.

Afstutningsvis kan klyngetne afgtænses til en
decideret ptoduktionssektot og dermed indgå
i en sektoranalyse.

I det følgende vil de enkeke

klynget blive beskrevet ud fra deres sætkende, placering på
markedet, begrundelse for at gå. ind på det
økologiske marked, ptoduktudviklingsstrategi-

Gourmetklyngen

eq st,'rker og udfotdringet som økologiske

Virksomhedet, som mårketter detes pro-

virksomheder, bidrag til det samlede økologiske marked samt bevægelse i forhold til de

dukter mod gourmetmarkedet

andre klynger.

Endelig findes der en række industrielle inputvirksomheder, som leverer halvfabrikata eller
andte specialingredienset til de forskellige
klynger. Hovedparten et konventionelle virksomheder med en økologisk produktion.

Klyngetne kan igen opdeles i henhold til om
de producetet basisvaret som mælk og kød,
eller deciderede specialvatet som specielle
oste, is, saft osv Dette er illustreret ved pilene
i venstre side. Klyngerne inden for basisvatet
vil ofte have mængde som strategi og afsætning, mens specialvateklyngerne i højete §rad
vil fokusere på ptis. Det vil sige, på specialva-

rematkedet kan det forventes en væsendig
merpris, og fotbtugerne hat ud over "økologien" eksffa forventninget til kvaliteten, autenticiteten, emballagen og historien. På basisva-
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Økologi som nichesttategiklyngen
Konventionelle virksomheder, som igangsætter en økologisk produktion af basisvafer
Denne kfinge rammer uirksonheder som

Arla

Foods,

funkeb1, Agroua, Defko, Scbølstad, Merrild Kaffe'
Danag og Beaauais

De er eksempler på stote virksomheder med
derps egne konventionelle brands. Gruppen
bestå't også af mindre, konventionelle vkksomheder, der har udviklet selvstændige øko-

logiske btands som
Grønne-gården.

for
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Figur

8.2

Virksomhedsklynger tilknyttet forarbejdning af økologiske produkter

i klyngen er alle kendetegnede ved at være veletablerede konventiDe stote virksomhedet

onelle virksomhedet med en væsentlig matkedsandel inden for detes forr€tningsomtåde.
Detes produkter er kendte af forbrugetne og
på hyldeme i alle væsen'lige detailhandelskæ-

det. Produktetne hører ti1 forbru§etens basis-

indkøb og er detfor ikke deciderede specialptodukter, selvom de alle er mærkevarer eller
sælges

under detailhandelens private label.

En del af denne klynges økologiske produkter
er kendetegnede ved, at de svarer til de konventionelle produkter, "blot" i en økologisk
udgave. Som Arla Foods engang skev på emballagen "du kan ikke smage forskel, men det
er rtt at vide, den et der". Til gengæld kan
det være en udfordring fot virksomhederne,

især fot salnmensatte produktet, at skabe den
smag og det udseende i det økologiske produkt, som et kendt og værdsat af kunderne i
den ikke økologiske udgave. Det enkelte ptodukt skal så at sige "opfindes" på ny og føres
gennem hele forsyningskæden frabl.a. rhvatelevemndør(et) og varekoncept til markedsfø-

ti.g.
Andre ptoduktet udvikles i overensstemmelse
med virksomhedens brands, men med nye
vairartter tilpasset den økologiske forbrugers
fotventninger og præferencer.
Endelig kan man også se udviklhgen af selvstændige økologiske brands som en del af
vfuksomhedens produktpo nefølje.
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En af de virksomhedet, det har været i klyngen længst, er Åtla Foods. Gennem mange år
vaf nye økologiske ptoduktet overvejende en
. økologisk udgave af konventionelle produkter. Imidlertid begyndte Ada Foods fua 2001,
at lancere økologiske produkter, som er nyhedet for hele koncernens sortiment.,Først kom
minimælken, som siden hen blev lancetet i en
konventionel udgave, og i 2008 et der bl.a.
blevet lanceret en Harmonie Millemælk med
0,9 pct. fedt, og en økologisk børneyoghurt
med mindte fedt og sukker. Desuden vil Ada
Foods i 2008 lancere et sortiment af økologiske mejetiprodukter, som er skræddetsyet til
kantiner.
Arlas mission for økologien er at tilbyde et attraktivt økologisk sortiment, så den moderne
forbruger oplever, at hun/han bidrager til sin
sundhed og medvirker til at skabe et bedre miljø for mennesker og dyr. Økologi skal være
tilgængelig, til at betale og kvalitetsmæssigt
leve op til moderne forbrugeres krav (pressemeddelelse 221 4 2008 www.arla.dk)

btugere ikke mener, at de produktudvikler på
økologiens ptæmisset. Detfor et det vigtigt, at
virksomhedetne i klyngen udviklet selvstændige økologiske produkter måkettet til at matche de økologiske forbrugere og deres ptæferencer og et opmærksomme på, om den nødvendige viden hertil findes i vkksomheden
eller skal hentes ind udefra.

I

denne klynge er virksomhedernes bevæggrunde for at involvere sig i økologi først og
ftemmest.stategiske

i

forhold

hyldeplads til tådighed hos detailhandelen.
Har vhksomhederne først besluttet sig for at
optage økologi i deres sortiment, kan de omsætte store mængder råwarer og samtidig sikre

tilgængeligheden

af et økologisk

sortimenr

bredt.

Udfordringerne

for

nichestrategiklyngen er

føtst og fremmest at sikre tilliden og integdteten til det økologiske budskab i deres prcdukter. .Det gælder bl.a; fordi de overvejende et
konventionelle, og fotdi nogle økologiske for-
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matkedets

logi samt har dette produktsortiment i sin
samlede portefølje. Sidst, men ikke mindst,
kan matkedet tilbyde en højete merpris og
dermed mulighed for en bedte indtjening.

Nithesttategiklyngen hat haft, og
have, meget stor betydning

Nichestategiklyngens styrke i forhold til økologien er dens etablerede markedsposition
som virksomhed og brand. Deres produkter
er kendte og værdsatte af en bred forbrugerkeds, og detes økologiske variant bliver godt
modtaget af de, som desuden ønsker økologi.
De har samtidig en solid konsolideringskraft
og en organisation, som kan implementere en
væsen'rig satsning om økologi. Ikke mindst
har de et udbygget distributionsapp^tat og

til

udvikling. Hvis man er en væsendig spiller på
et marked, kan en måde at tage konkurrencen
op, være selv at kunne levete varen. Tigeledes
kan det også give en positiv "branding" af en
virksomhed, øt mafl beskæftiger sig med øko-

vil

fortsat

for det økologiske

matked på gtund af klyngens størelse og position. Det gælder på det nationale marked

såvel som i forhold til eksport. Det meldes,
ifølge intetvievzs af nøglepetsoner i Dansk
Industri @I) og Økologiske Landsforeninge

(ØL), om en stigende interesse fta konventionelle virksomheder for
t^ge økologisk ptoduktion op. Der &ejer ^t
sig især om grønsagsprodukter, pålæg, brød, mejeriprodukter, fisk
og diverse convenience produkter.

I

klyngen ses en bevægelse mod en ptodukt-

udvikling specifikt for den økologiike linie
mål-rettet de økologiske kunder og i højere
grad koblet sarnmen med andre ffends, som
denne forbrugergruppe er optaget af - eksempelvis fedtfattige produkter Det kan betyde, at de økologiske produkter ihøiere grad
vil blive profileret mere selvstændigt, og samtidig får detes eget brand. Indtil videre et det
ikke set nogen tendenser i klyngen til en
egentlig udskillelse

af

deciderede økologidivi-

!

sioner. Et mere sandsynJigt billede kunne være

Et andet sted, hvot man kan fotestille sig en

opkøb af en ren økologisk virksomhed, som
hat et stærkt brand hos fotbrugeme og detfor
vil blive bibeholdt. Et eksempel herpå kunne
være Kornkammetet, der i dag et opkøbt af

øget økologidel, som måske på sigt kunne blive tent økologisk, er hos de små virksomheder i denne Suppe. Dette vil dog afhænge a{
om det økologiske marked fortsat vil vokse og
dermed også af rndtieningen.

den multinationale og konventionelle koncern
Lantmånnen.

Ftiland Food, ddr i samme år som Kornkammeret blev opkøbt af Lantrnånnen, 1999, blev
opkøbt af Danish Crown, hat imidlertid fastholdt sin position som en selvstændig enhed

Basisøkologikllmgen
Vfuksomheder, som leverer økologiske basisvatet, og som er rent økologiske

under Danish Ctown. Friland Food fungeter Denre kltrye rilmmer uirksomheder som Hanegal,
som efl ttnew generation coop2tt, hwor virk- Thise, Naturrnalk, Aøion, grossistuirksombeden
IJ rte kran og S kanstrap Brø dfabi k
somheden benltter sig af Danish Crown koncernens slagte- og'distributionsnet, men selv
må bære egne tab såvel som retten til ptofitten' Denne gruppe er kendetegnet ved, at virk-

i

forhold ti1 udviklingen

på markedet.

somhederne er startet som rent økologiske og
har været på det økologiske matked længe. De

Omvendt har AAa Foods hidtil fastholdt, at

vætksmæssig tilgang

deres økologiske mælk var en del af virksomhedens samlede ptoduktpo*efølie, hvad enten

fokus på, hvordan økologien kan afspejles i
foratbeidningsprocessen uden at have bevæget sig helt ind på gourmetområdet. Mange af
virksomhederne har eksisteret længe og er
btedt teptæsentetede i daghgvarchandelen. De
reptæsentetet dermed også en væsentlig pro-

og dens anvendelse

repræsenterer som udgangspunkt

den

sælges økologisk eller konventionelt.
Denne organiseringsfotm vil løbende give
anledning til fotskelJige spændingsforhold

omkring økologiens integritet såvel som udviklingsfotløb. Det gældet lige fra teklamebudgetter, reklamernes budskaber, til ptoduktudvikling og retten til at have selvstændige profitgivende økologiske produkter.

jerier med meget stætke og selvstændige økologiske btands. Spøtgsmålet er, om en fortsat
vækst i det økologiske mælkesalg kan betyde,
at AÅa Foods med tiden vil oprette en selvstændig økologidivision btganisetet eftet "new
generation cooprr modellen.

2

en hånd-

foratbejdningen med

duktionsbasis. De er kendt af forbtugerne,
men ikke brandede i samme grad som specialvareklyogerne. Da de samtidig levetet basisptoduktet, kan de ikke opnå samme merpris

fot
Dette spændingsforhold, grundet produkt- og
ejerforholdsotganiseringen i Arla Foods, er
muligvis en væsentlig åtsag til, at vi netop i
den økologiske mejerisektor har udviklet me-

til

deres produktet

Deres styrke på det økologiske marked er, at
de har erfaÅng og en høi grad af produktudvikling med udgangspunkt i de økologiske
værdikriteriet Det kan f.eks. være udviklingen
af specielt skånsomme foratbejdningsmetoder, anvendelse af uudnyttede økologiske råvarer i et nyt produkt, som f.eks. Hanegal, der
hat lavet et udviklingsarbefde på grundlag af
hønsekød fra ægproduktionen, ellet udnyttelsen af specifikke råvarers egenskabet som i
Thise meieris eksempel, hvot de adskiller

New generation coop ef trærmefe beskrevet i afsnit 8.3
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mælk fta forskellige kvægracer
af forskellige mejeriptoduktet.

til produktion

Udfordringerne for denne niche har historisk

betydning og det kan være et mål

fot pto-

duktudviklingefl at fL et godr og velsmagende
ptodukt, som er baseret på rhvxer, det ikke et
så dyre, når udgangspunktet er en økologisk

vætet at få en plads på hylderne i detailhandelen. Det hat vætet vkksomheder, som er vokset og ikke har haft samme konsolidedngskraft som virksomhederne i nichestrategiklyngen. De har desuden skullet finde en plads på
markedet, hvot de har kunnet få en tilsttækkeng høj pris og samtidig blive associeret hos
fotbtugetne med salg af basisøkologi og detmed en tilstrækkelig høj omsæming.

kvalitet. F.eks. nåt danske grØnsager i btødptodukter erstatter dyre udenlandske frø og
samtidig ttlfører velsmag, et denne form for
produktudvikling lykkedes. Af virksomheds-

De fleste virksomheder i denne klynge et
kendte og respektetede af fotbrugerne, isæt

Tigesom Thise Meieri, hvor produktudvikling

blandt segmefltet de "overbeviste" økologiske
forbtugete, som er karakteriseret ved deres
fotkædighed for nicheprodukter og små producentet ftem for store (Kapitel 2)..

har det biodynamiske bageti Aurion udviklet
nye brødtyper på basis af gamle kornsorter
som spelt, svedjerug osv. Het kommer man
meget tæt på produktudviklingen i specialvareklyngetne, hvor der et et stærkt fokus på
tåvatekvalitet og råvater med specifikke egenskaber i et tæt samarbejde med leverandøtetne. I bageriet Audons tilfælde er der også et
link over til gårdklyngen.

Incitamentet for at starte en økologisk produktion har fot de fleste vætet ideologisk og
ptaktisk. Efl gruppe.Økologiske landmænd hat
startet et mejeri, ellet en ildsjæl har startet et
mølleti. Målet har yæret få økologiske pro^t
duktet på middagsbordene og ind i detailhandelen, i mange tilfælde knyttet tæt sammen
med ønsket om at udvikle produkter basetet
på de (særfige) økologiske råvarekvalitetet.

Produktudviklingen sker meget bredt i denne
klynge. En ptoduktudviklingsstrategi kan være
et tæt samspil med de engagetede forbrugere
og deres ønsker og behov som f.eks. fedtfattige og al.tergivenlige produktet. Hanegal nævner f.eks., at de fhr mange henvendelser fta
forbrugere med ønsket, som de bruger i deres
udviklingsarbejde. Man kan ikke få gourmetsmag i en fedtfattig, allergivenlig leverpostej,
men ved atvære lydhøt over for kundeme kan
man fL et godt produkt, som imødekommet
en stot gtuppe forbtugeres ønsker samt skaber loyale kundet I denne klynge har pris en
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interviewene ftemgåt det, at det bl.a. er fokus
på skånsom fotarbejdning, og
det søges

^t

udviklingsnicher, som dels ikke så let kan
overtages af andte og dels et fotbundet med
det, at "italesætte" økologiens ketneværdier.

kan væte baseret på specifikke tåvarekvaliteter,

En at grLzonetne, der opstå-r i klyngen, kan
henføres til virksomhedernes histode og deres
titknytntng til helsekostbranchen. Bagedet Aurion og {lete af de ældre grossistvirksomheder, som Dansk Helios, Urtekram og Solhjulet, ptoducetede oprindelig basisvarer måJrettet helsekostbtanchen og med et ideologisk
udgangspunkt, som placeret dem i basisøko-

logiklyngen. Bageriet Aurion har imidlettid,
med den meget stærke vægtph produktudvikling ud fra specielle tåvater og specielle fotarbejdningsmetoder, bevæget sig over mod
gourmetklyngen, eller opfattes måske i højere

grad sådan af deres nye forbrugere. Som
gtossistr.irksomhed hat Urtektam ligeledes
mange produkter, det kan placeres under
goufmetklyngen.

Det lader også til at -være en Øget interesse for
biodynamiske produktet, både blandt forbrugere og toneangivende kokke, som anser disse
produktet for atvære af en speciel kvalitet. Et

eksempel helpå et kokken Rasmus I{ofoed,
som vandt sølvmedal.ie ved kokke-VM i 2007
og har åbnet en goufmetfestaurant, hvot han
bevidst arbejder med biodynamiske ptodukter.
Han har tilsvarende samarbejdet med det økologiske og biodynamiske mejeri Naturmælk
omkring udviklingen af flerc produkter (Børsen, 2007).

Naturmælk er såIedes en af de virksomheder i
økologibasisklyngen, som bl.a. udvikler decidetede gourmeq)roduktet eller gourmetliniet
som en del af deres samlede virksomhedskoncept. Naturmælk har i den sammenhæng
udviklet en hø-osr, hvor produktudviklingen
er sket igennem hele kæden, Iige fta fodringssffategien, til høstprincipperne, selve osteproduktionen og frem til emballeringen. De har
desuden lancetet en "Biodynamisk Caf6Mælk
Version 1.0" målrettet kaffeentusiaster og cafeet Meiedchef Leif Friis Jørgensen udtalet
til Børsen: "Om fem år et Naturmælk en ten
Goutmet-producent. Vi vil producerc fødevarer til det lukrative marked" (Børsen jan 2008).
Dobbeltstrategien, hvor virksomheden er ell
ten økologisk virksomhed, som ptoducerer
basisfødevatet, og samtidig bevæget sig over i
specialvaregruppefl og goutmetklyngen, . må
formodes at fh sølte vægt, så længe gourmetrnarkedet er voksende. Samtidig må det
forventes, at det vil være en voksende kobJing
mellem de økologiske basisvater og andre

trends som allergivenlig, vegetarisk, uden gluten, sundhed, fedtfattig osv.

En del af virksomhederne i basisøkologiklyngen har været med fra økologien rådte sine
barnesko. Der er kommet få virksomheder til
gennem årene, men det er nok også den sværeste klynge fot nye virksomheder at komrne
ind i. Dels skal vfuksomhederne ind og tilkæmpe sig en hyldeplads

i detailleddet, hvilket

samtidig krævet en vis volumen fot at være
interessant for detailhandlen, og dels kræver
det en tålmodrg kapital bag virksomhederne.
Det vil selvfølgelig være åbninget, så længe
økologien vokse! og så længe der kommet
nye økologiske vareområder til. Færdigretter
og levering til catetingsektoten er eksempler,
Jigesom fisk, kyllinge- og kalkunptodukter et
mulige nye produktområder, når de nødvendige råvarer kan skaffes. Fot d'e virksomheder,
som er veletabletede, er kampen om
fh
^t
plads på hylderne af7øst af en mere taditionel

konkurence, hvor ptoduktudviklingen i stedet spillet en ftemtrædende rolle og vi vil se
en bevægelse, hvot dele eller hele produktionen måkettes gourmetllyngens marked.
Thise Mejeri vil derfor også i fremtiden arbejde i
et højt tempo når det drejer sig om udvikling af
nye kvalitetsprodukter.

På samme måde arbejdes der bevidst på

at

sprede afsætningen til mange kunder på mange
markeder.

På den måde mindskes sårbarhed og afhængighed af enkelte kunder og af enkelte produkter.

Og det er Thise Mejeris opskrift på at overleve

en

verden, der domineres

kamp.(wwwthiese.dk)

af

i

giganternes
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Gardklyngen
Virksomheder, sorn taget udgangspunkt i
egenproduceret råvate og/eflet en specifik

lokalitet
Denne k$nge rilmmer uirksorubeder som Minetland
(kød), Hinge ost, Kernegården (F/ø-cider), Fu§ebjergård (rnel, øl), Øhauets slltetø1, Mørdrapgård
(nel), Kragegården nel, Is fra Skarø og Skartoft
Mølle.

tilfredshed forbundet med at følgb og udvikle
sit ptodukt og samtidig skabe metvætdien
selv. Samtidig står man også over for en lang
række udfotdringet, idet man begiver sig ind
på flere områdeq hvot de fleste af iværksættetne manglet professionelle erfaringer. Det
gælder ltge fua det produktmæssige, udviklingen af smag og forarbeidningsptocesset såvel
som det tekniske, indførelse af egenkontolsystemet, detailhandelens krav til stregkodning
og genbtugssystemet samt design af emballage og matkedsføting m.m.

Umiddelbart kunne langt de fleste af produkterne i denne klynge lige så godt have vætet
præseflteret i goutmettlyngen, hvot det et .
Gennem alle årene har jeg arbejdet interisivt med
fokus på en sætlig kvalitet, valg af udsøgte
dyrkning af alle mulige kornarter. I de sidste ti år
rbvarer og pdsen er høi. Alligevel adskillet de
med fokus på korn der giver mel af høj kvalitet'
sig på et væsendigt punkt, nemlig det at proJeg har altid været dybt engageret i udviklingen
af det økologiske jordbrug.
duktetne hat en geografisk fotankring, som
kommer til udtryk enten via produktbt ellet
Det har altid været en drøm at bruge gårdens
selve produktionsprocessen. Detmed er prokorn til produktion af Mørdrupgård Mel. Det er nu

duktet ikke umiddelbart flytbart, hvilket kan
have betydning set ud fra et landdistdktsudviklingsperspektiv (Stoye, 2007). I gardklyngefl er incitamentet for at gå i gang med forarbejdning og produktudvikling ofte enten: 1)

blevet til virkelighed. Målet er at producere Danmarks bedste økologiske mel, som giver sundt
brød med smag, farve og fylde (uddrag fra
www.moerdrupkorn,dk)

Produktudviklingsstrategien vatieter meget.
man som etableret økologisk ptimætptodu^t
cent har haft et stærkt ønske om at have Nogle gåt meget stringgnt til vætks og udvik"hands-on" på fotarbejdningen af sit produkt, ler et samlet koncept, som så sættes i søen.
og samtidig har fundet det svært at finde en Andre starter lidt mete forsigtigt op og fåt
aftager som ville t^ge vare på det oprindelige lavet mindte ptoduktionet som lønprodukkvalitetsprodukt, 2) at man gtundlæggende tion. Lønproduktion et både en mulighed for
kunne tænke sig at væte med i hele processen at få oparbeidet den nødvendige ekspertise
og btuge den høiere metværdi fta salget ti1 at samt mindske investedngerne og den økonoskabe sig en sammenhængende og bætedygtig miske risiko i det tilfælde, at ptoduktionen
bedrift, eller 3) at starte en mindte fotatbeidningsvfuksomhed branded på lokaliteten. I
sidstnævflte tilfælde handlet det om at skabe
liv og arbeidspladser lokalt, hvot en økologisk
produktion kan btande sig på f.eks. at komme
fø et af Danmatks mange småøer.

ikke får det nødvendige fodfæste på markedet.
Lønptoduktion kan også vælges i de tilfælde,
hvor fotarbejdningen kun udgør en mindre

del af gåtdens vkksomhed og derfot foregå'r
bedst et andet sted. Et eksempel på dette kan
ses hos Skyttes, som er et stØtre frilandsgatt-

neti, det
Fordelen fot vitksomhederne i gardklyngen er
en stærk sammenhæng mellem produkt og
fortælling, som skabet autenticitet og høi tillid
hos forbrugeren og dermed mulighed for at fh
en høiere merpris, Der er desuden en stætk
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i

samatbejde med studetende fta

Suhrs husholdningsskole, men fomtbeidet på

flete forskellige virksomheder, }r'at fLet tdarbejdet en række tabarberptoduktet af egne
rhvarer (www.skptes.dk). Endelig er det i de
lidt støre ptojektet eksemplet på, at vfuksom-

hedetne fåt ekspetisen ind ved at ansætte eller indgå kompagniskab med en fagperson.
Det væte sig en slagtet eller en mejetist. Flere
af virksomhedetne i klyngen har et tæt sam-

atbejde med kokke eller andre med en høj
grad af viden om udvikling af opskdftet og
smagsnuancer.

Selvom denne klynge ikke

af

flyter specielt store

forarbejdede økologiske varer,
har den en stor berydning for opfattelsen af
økologi, idet den hos mange forbrugere ligget
tæt på idealforestillingefl om økologi. Det
handler om ptoduktudvikling ud fta økologimængder

værdiet (upasteurisetet ost, skånsom fremstilling af mel, håndplukkede danske bær),
nærhed fotstået som en tæt forbindelse mellem producenten, stedet og ptoduktet, alt
sammefl elementer i formidlingen af den gode historie om produktet.
ske

Der ses ikke mange produkter udviklet med
fokus på tradition forstået som gamle danske
egnsretter eller ud fra gammeldags eller tradi-

tionelle danske produktionsformer. Det nærmeste, man kommet dette, et udvikling ud fra
gamle sorter, men altid sat ind i en moderne
kontekst. Man kan arbejde med simpel og
håndvætksmæssig ptoduktion, rnefl gerne
med nyudvikling og et moderne anstrØg med

moderne emballering. Det hænger måske
sammen med, at de økologiske producenter
ikke har ønsket, at økologien skulle ftemstå
som gammeldags og bevarende. Den skal være moderne og fremsynet, men rodfæstet i de
grundlæggende økologiske værdier. Det modsvarer anbefalingerne fra matkedssiden om, at
produkterne skal væte autentiske, men ikke
fodformede. Spørgsmålet er, om der ikke et
plads til flere ptoduktet baseret på en bevatende, men dog innovativ tilgang og i højere
grad baseret på taadifion. "Mormor mad" er
f.eks. blevet et nlt positi\t begteb, som dukker
op i livsstilsbladene, og som sigtet rnod en

genoplivning af ganle danske retter ofte med
et moderne wist.

Der er som nævnt en klar tendens til at produkter fra denne klynge bevæger sig ovel i
Gourmetklyngen, hvot kvaliteten og den
srnagsmæssige oplevelse et de dominetende
kendetegn. Det kan i visse eksemplet betyde,

at

fotatbejdningen afkobles

fra

selve

(gård)produktionen. En af grundene hertil
kan være, at virksomheden ekspanderet kraftigt, og det detfor bliver nødvendigt at købe
rhvater udefta. Sporbatheden og kvaliteten
kan så sikres genllem bestemte krav til samarbejde og leverance med få og tætte levetandører. En anden grund kanvære, at gfudptoducefltefl ikke længete kan koncentrere sig om

både råvateproduktion og foratbejdning, og
dedot væ§et at koncentrere sig om selve forarbejdnings- og markedsføtingsopgavetne.

Gårdklyngen er som andel af den økologiske
forarbejdningssektor forholdsvis lille, isæt set i
relation til, hvot meget der tales om muligheden for regionale specialiteter og nærhed mel-

lem landmand og forbrugere. Udvider man
gårdsklyngebegrebet til også at indeholde
gardbutikket med direkte salg af ufotatbejdede vatet, øges klyngen betydeligt og hat vist
tegn på vækst. Senest har godsejet Susanne
Hor.mand fra l{nuthenlund Cods på Lolland
omlag sine 1.000 ha koblet sarnmefl med omlægningen af driften fra rcn planteproduktion
ti1 gede- og fårehold sammen med etablering
af et gårdmejeri til fremstilling af specialoste,
som skal kunne konkuttere med de bedste på
verdensplan. Det er desuden planet om at
indrette økologisk hotel og restaurant på godset (l\4ad og Venner, 2007).

Det

synes derfot at være et betydeligt potentiale for at.videteudvikle underskoven i gfudsklyngen. For det første et der er en øget efterspørgsel på konsumentmarkedet og i detailhandlen for nye specialprodukter. For det an-
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det, har klyogen mulighed fot at tilbyde flere
af de eftetsputgte kvaliteter blandt forbrugerne, og for det tredje understØtter tegionale

dier, som økologien repræsenterer. Det være

Gourmetklyngen

Produkrudviklingen er meget veludviklet med
fokus på smag og et stort og varieret sorti-

udviklingsprojekter som "Smagen af Dar,mark" sammenhængen mellem turisme, landdisttiktsudvikling og anden oplevelsesøkonomi (CRT,2006).

Virksomheder, som målretter deres ptoduktet mod gourmetmarkedet

sig hu sdyrvel f ærd, miljø, ingen tilsætnings sto Ffer og sundhed. Det ses en tendens til, at flere
konventionelle vkksomhedet er på vej ind i
økologien ad denne vej. Senest har flete af
mikobtyggederne lancetet økologiske ø1, og
for nylig hat også Cadsberg lanceret en økologisk ø1 i specialølsortimentet.

ment inden fot produkttypen. Der'skal væte
vari

Denne kfinge rummer uirksomheder som l-øgismose,

Ørbøk Bryryfi, Mølk-Skou!, Søuind
Pølser, Farre, Sønmerbird Cbokolade,

M/ei, H{er
ll Fornaio og

Økoladen.

Virksomhederne i denne klynge kan være enten rent økologiske eller blandet meil en økologisk og en konventionel produktion. De et
alle kendetegnet ved en høj gtad af fokus på

lsralitet, differentieret produktudvikling, en

ation, fornyelse og overraskel ser. Embal-la-

ge, produktpræsentation og placering høret
med i det samlede koncept.

I

fremtiden

vil man i produkrudviklingen

se

mere fokus på: Stedbundethed, som udtrykt i
ttadett, ttteffoittt og t'region" ellet t'estate"

"fait

og nye diffetentieringskriterier, som håndhøst,
speciel behandling efter høst og speciel forar-

beidning vil blive fremhævet. Ligeledes vil
eksklusivitet som, i dybden af sortimentet,

of

høi pris og afsætning via markedet for speci-

"the cup

alprodukter samt båret oppe af stærke brands.
Stpken ved denne type virksomhedet er det
stærke fokus på ptoduktudvikling og kvalitet,
som belønnes med en høiere avance. Økologien er ikke kernebudskabet omkdng ptoduktet, men det et føtst og fremmest ptoduktets
smag og eksklusivitet, der er vigtig. Økologien
et en basisforventning eller en måde, hvorpå
den økologiske råvarekvalitet t\fØrer produktet de ønskede egenskaber. Som udgangspunkt udvikles og petfektioneres produktet,
hvorefter ptisen sættes.

tion og en autoritet via et stærkt brand

Begrundelsen for at gåind i økologien i denne
klynge er, at det undetstøtter kvalitetsaspektet.
Dels fordi økologiske thvater i sig selv bidraget til smagen og er med til at skabe eksldusivitet, og dels fordi anvendelsen af økologiske
rhvaret fotventes i denne forbrugetkreds. En
anden begr,rndelse er, at virksomhedsejeren/
igangsætteren petsonlig brændet for de vær-

modetne &ejning. Aspektet, som absolut også
et televante for gåtdklyngen.
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exellence" og en selektiv distribuvære

mål for denne klynges produkt- og matkedsudvikiing. Det er ikke sikkert, at forbrugeren
kender alle disse elementer i produktet, men
de hat en klat fornemmelse af vigtigheden, og

af at det omhyggeligt er

sØrget

fot at opfiilde

dem @tegnballe på Åroma,2008).
Ovennævnte elementet indgår alle i konceptet

om det "ny notdiske køkken", som taget udi gourmetprodukter med trovætdighed, involvetende oprindelseshistorier og
rod i nordisk madkultur, men igen med en
gangspunkt

Det er også i dene segment, at man kan forvente at finde konventionelle virksomhedeq
som fta athave haft økologiefl som en del af
sortimentet, tqger det fillde skridt og bliver

tent økologiske. Et eksempel herpå et "Il

Iet fomtbefdede ptoduktet til virksomhederne

Fornaio brød". Der ses ikke tendenser til, at
virksomheder bevæger sig væk fta gourmetklyngen og over i de andrc klynget. Tværtimod ses det virksomheder fta alle de øvrige
klynget, som bevæget sig hen imod gourmetklyngen. Der må derfot forventes flere ptodukter på markedet fra dette segmeflt både
ved at konventionelle vkksomheder tager
økologi ind samt ved opstart af nye, rent øko-

i

goutmet-, nichestrategi- og basisøkologi-

klyngerne. Det findes ligeledes en række ingredienwirksomheder, som producerer nødvendige inputs, såsom osteløbe, pektin og
ktydderiblandinger i efl udgave tilpasset økologisk ptoduktion som en del af detes sortiment. Langt de fleste af disse virksomhedet er
konventionelle virksomhedet, som hat taget
økologi ind som en del af produktsortimentet.
En fortsat vækst i det økologiske marked må
forventes at fremme udviklingen af flere halvfabrikataptodukter må'lrettet den økologiske
vatefremstilling. Det vil betyde en form for
udlicitedng ellet afgivelse af ansvat og ejetskab i visse ptoduktionsprocesser og i den

logiske virksomheder.

ll Fornaio vil være ambassadøren for oprigtige'
ærlige, kompromisløse italienske fødevarer lavet
udelukkende på de bedste italienske råvarer'
Vi arbejder "con amore" - med hænderne og hjertet frem for kønsløse maskiner og med respekt
for naturlige processer og den tid, det tager at
gøre tingene ordentligt.

økologiske konffol, og dermed teise nye
spøtgsmål om integritet såvel som ansvar tot
de økologiske værdiet Samtidig vil det gøte

vores verden har konserveringsmidler lige så
lidt plads som tilsætningsstofier og besynderlige
kemikalier. For os er økologi mere end bare en
egenskab, det er en livsfilosofi (uddrag af ll For-

I

det lettere

naio"s vision www.ilfornaio.dk)

markedet, da de.kan basere deres produktion
på den specialisering, halvfabdkataptoduktiooefl er et udtryk for

Gourmetklyngen hat betydning for økologien

med

i

klyngen er,

^t

væte

kunnq opretholde tråde

eksklusivitet og tilstækkelig stor omsætning
og indtjening, parallelt med at ktavene til produktudvikling og "btanding" er stote.

H alvfabrikataindustri
hala'
ogl--acBerrifine
fabikata kan naunes Sønproduæ,
tosan Af S
Sorn eksenpler

på uirksomheder,

der prodøcerer

Ud over virksomheder, som et specialiserede

på

8.3 Foratbeidning

ved, at den knytter kvalitet, smag og nye fødevaretrends sammen med økologi, og fordi den
et med til at levete muligheden for en større
værdidlvækst på de økologiske ptoduktet. Ud-

fotdringen for vkksomhedetne ved at

fot nye virksomheder at komme

i

at levere halvfabrikata, er både meierier, møllerier og slagteriet i høi gtad med til at levere

og de væsentligste økologiske Produktionssektofef
Inden fot de enkelte virksomhedsklynger findes fotskellige ptoduktionssektoret. Målt i
forhold til matkedsandele og økonomisk betydning dominerer tte produktionssektotet
den samlede økologiske fotarbeidningssektot
Danmark. Det er henholdsvis

.
.
.

i

den økologiske mælkesektor
den økologiske svinesektot

den økologiske kornvatesektor
konsummatkedet

i relation til

Den økologiske mælkesektot et den mest betydningsfulde både på hiemmemarkedet og på
det intetnationale matked. På hfemmemarkedet udgør salget af mælkeproduktet inkltsive
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produkter som ost og smØr en milliard kronet
eller 37 procent af salget alene gennem detailhandlen (Danmatks Statistik, 2006Å). På det

intetnationale matked udgøt mælkesektorens
eksportartikler 85,3 mio. kroner el1er 31 procent af den samlede økologiske eksporwærdi
på 275,5 mio. kroner (Danmarks Statistik,

20068). Sammenlignet med omsætningen på
hjemmemarkedet udgør mælkesektorens eksporrværdi 8,5 procenr. Det er derfor værd at
bemærke, at selvom eksporten

af

økologiske

meietiproduktet udgør den støtste økologiske
ekspottværdi, så er den foreløbig matginal i

fothold til selve den økologiske mejedsektors
indtjening. Mejerisektoren er med andte ord
overvejende hjemmematkedsorienteret.

Den økologiske svinesektor er på hjemmemarkedet beregnet til at indbringe 73 mio.
kroner, hvilket srrarer til 7,3 ptocent af det
samlede salg via detailhandlen. Økologisk kød
som va-regruppe udgør samlet 255 mio. kroner, hvormed økologisk svinekød er beregnet
ril at udgøre en ttedjedel af det økologiske
kødsalg ({edal, 2007 &. Danmarks Statistik,
20064). Økologiske grØnsager (frisk konsum)
samt btød og kornproduktet har som vare-

til fiisk koni detailhafldlen på 288 mio.

Den økologiske kornvaresektor
sum havde et salg

ktoner med gryn, cornflakes, mriesli som den
stØrste enkeltvate på 85 mio. kroner efterfulgt
af tugbrød og mel på henholdsvis 55 og 48
mio. kroner. På eksportsiden dominerer kornvarer og mel på en tedjeplads med ca. 30 mio.

kronet. Eksporwætdien udgjotde knap 11
proceflt af omsætningen på hjemmematkedet.
Inden fot alle ffe sektoter opererer enkelte,
mefl meget store globale rnatkedsaktører..Detes hovedindti.oirg sket imidlertid på deres
konventionelle produkteq og økologi udgør
en meget Iille del af deres samlede omsætning.
Virksomhederne vil derfor kunne henføres til
den første klynge: Nichesrategiklyngen, som

udbyder økologiske basisprodukter

i

deres

sortiment.
Organiseringen og sikdngen

af den økologi-

ske integtitet og ptoduktudvikling fotegår
imidlettid fotskellig inden for de ffe sektorer
og kan få be,tydning for den ftemtidige udvikling

se1

i relation til viden syntesens

udstukne

scenafler.

gtuppe henholdsvis en anden- og en tedjeplads i detailhandlens økologiske omsætning
efterfulgt af økologisk kød.

Til

gengæld udgør det økologiske svinekød
specifikt den andenstørste vare inden for eksporten med et salg på ca. 43 mio. kroner. Tfe
fjerdedele af eksporten af økologisk svinekød
gar til Stotbtitannien, og sammenlignet med
omsætningen på hjemmematkedet udgør eksportværdien næsten 60 ptocent §ledal, 2007).
Eksporten af økologisk svinekød er stort set
synonym med den samlede eksport af økologisk kød. Den økologiske svinesektor er derfor i modsætning til mejerisektoren stærkt afhængigt af udviklingen på sine ekspottmarkedet og i særdeleshed Stotbritannien.

Mælkesektoren

Af

tabel 8.1 fremgar det, at den økologiske
mælkesektot i 2007 dominetes af fire mejerier, hvor af Ada Foods udgøt den største med
en fotventet indvejet mælkemængde på 305
mio. kg økologisk mælk ud af en samlet pro-

duktion pil 425 mio. kg mælk ptoduceret af
300 levetandøter. De øvrige mejeder inden
fot den økologiske mælkesektor beståt af
henholdsvis Thiese, som er det næststØfste i
Danmatk med g2levetandører og en indveiet
mælkemængde på forventer 79 mio. kg mælk,
eftetfirlgt af Naturmælk og Øllingegård på
henholdsvis 33 og 8,5
-i". kg indvejet mælk.
Antallet af leverandører for de to sidstnævnte
mejeriet et på henholdsvis 36 og 14.
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Tåbel

8.1

Økologiske mejerier, antal leverandører og produktionsvolumen (2007)

Mejeri

Antal leverandører

Arla Foods

Mio. kg mælk indvejet

Tilhører klynge nr.

300

305

1

Thiese

92

79

2

Naturmælk

36

33

Øllingegård

14

8,5

442

425,5

Total
Kilde: Mejeriforeningen

1

2

4

3.09.07

Åda Foods er det femtestøtste mejeriselskab i
verden målt på omsætning og kan foruden sin
stætke position inden for konventionelle mejeriprodukter også betegnes som verdens føtende økologiske meieriselskab.

Ud over de fire riævnte mejerier findes der
også et mindre antal mejerier, som har speciaIisetet sig i henholdsvis konventionel og økologisk ostefremstilling. Til gengæld er den
økologiske osteptoduktion meget lille målt

i mælkeforbrug af den
samlede (økologiske) mælkeproduktion, og
som procentandel

Alle

fte

meierier har gennem 2007 meldt om
stigende efterspørgsel og taget nye leverandører ind.

I

den forbindelse meddelte Arla Foods

i

sammenligr,ret med den konventionell e. \{øLge

tabel 8.2 udgjorde den kun 7 ptocent,,hvot-

imod den konventionelle osteproduktion i
au-

fotbtug af mælk udgforde 82 procent. Tallene

97
indvejede økologiske mælk.

indikerer, at en udvidelse af den økologiske
osteptoduktion med tilhøtende ekspott er et

gust 2007, at de ville komme

til at anvende

procent af den
Detmed ville de overskride de 80 ptocent,

i meierproduktionen,
der skal sikre variationen i udbud og efter-

oplagt mål for en øget vækst

som er en notmal buffet

mælkesektor.

spørgsel. Ada Foods planlægger derfot at øge
af nye leverandøret med op til 35 og

I

antallet

fotventet en stigning i den årJige mælkemængde på 25 mio. kg mælk i 2009. Arla
Foods regner med at tilføie ydedigere 50 mio.
kg i løbet af 2010, hvilket vil betyde en samlet
indvejet mælkemængde pa 375 mio. kg mælk
(ptessemeddelelse 08.08.07,
wwuz. arlafo ods.

i den økologiske

tabel 8.3 et det økologiske fotbrug i konsummælksprodukter samt ost og smør illustretet. Af tabellen kan det ses, at det økologiske fotbrug siden 2000 og ftem ttl 2006 har
ligget på mellern 145 og 150 mio. kg mælk

ellet omkring 45 ptocent af den indvejede
mælkemængde, når mælkeforbruget til ost og
smør inkluderes.

dk/nyhedet).

t_

;
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Tabel

8.2

Osteproduktionens forbrug af mælk målt iforhold til den samlede mælkeproduktion (2006)

Konventionel
Mælkeproduktion (mio. kg)
Osteproduktion (mio. kg)

417

4.075

28

3_336

7

82

3

Forbrug i %

Kilde: www.Mejeriforeningen.dUstatistildøkologi, samt egen beregning af forbrugsprocenl

Tabel

8.3

Det økologiske mælkeforbrug i relation til produktion (2000-2006)

lndvejning mio. kg

2000

2002

2004

2006

415

443

399

417

178
43

Produktion mio. kg

162

176

162

Udnyttelsesprocent

39

40

41

Kilde: www.Mejeriforeningen.dldstatistiuøkologi, samt egen beregning af udnyttelsesprocent

Den økologiske ekspott fta mælkesektoten
udgør 85,3 mio. ktoner, hvot alene ost og

Svinesektoren

smør udgøt næsten 90 procent

Når man taler om forarbejdningssektoren inden fot økologisk svin er det nødvendigt at

af eksport-

værdien. Mælkeprodukter, som divetse surmælksptodukter osv. udgør de øvrige 10 procent (Danmatks Statistik, 20068). Til gengæld

er det sket en stigning

i

friskmælkptodukter

supetmarkeder som

til

ekspoten

af

bl.a.

discount kæden Lidl på det voksende økologiske marked i Tyskland gennem 2007. I den
fotbindelse kan det være vætd at efindre, at en
stor del af de sønder- og midtiyske virksomheder hat flelnmere adgang til Hamborgs mere end 3 mio. indbyggete end de har til Københavns knap 2 mio.. En øget ekspot af
økologiske ptodukter som ftiske grØnsager og
friskmælksprodukter vil derfot have muligheder på det tyske marked, men med transportog afstandsmæssige begrænsninger i det sydlige Tysklarid.

3

skelne mellem selve slagteprocessen, hvor svinene opskætes til forskellige fetske produkter
som flæskesteg, småkød, fars osv., og så en

decideret fotarbejdning og omdannelse af
fetsk kød og fedt til bacon, skinker, pølser,
leverpostei, kødpåIæg osv.

Inden for selve slagtningen findes det to virk-

somhedet, henholdsvis Friland og Hanegal
A/S. Filand er otganisetet som en selvstændig virksomhed, også betegnet sorn et\ fiew
generation c00p, :urrder

genetation coop er i modsætning til de traditionelle andelsvirksomheder organiseret på den
måde, at medlemmerne er forpligede til at
levere en bestemt mængde såvel som en bestemt kvalitet. I Frilands tilfælde økologi og
velfærd. T igeledes et medlemskabet lukket,

Mængden af ost et blevet omregnet til mælkeækvivalenter svarende 1 kg ost
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den konventionelle multiEn new

nationale koncetn Danish Ctown.

=

10 kg mælk.

hvilket bl.a. sikret tetten til og konttollen over
profit og ptofitanvendelsen til eventuelle udvidelset eller produktudvikling blandt de økoIogiske svineptoducenter, som et medlem af
Friland. Friland har som medlemsvirksomhed
af Danish Crown adgang til koncernens slag-

tetifacilitetet såvel som distribution og globale
markedskanaler.

Ftiland/Danish Crown hat alene over 80 procent

af alle økologiske svineslagtninget i Dan-

mark. Danish Ctown et Eruopas stØrste og
vetdens næststØrste svineslageri. T igeledes et
Danish Ctown verdens stØrste kødeksportør'

Tabel

8.4

på grund af den øgede eftetspørgsel efter
økologisk svinekød på hiemmematkedet såvel
som eksportmatkedetne. Friland foratbejder
kun en mindte del af svinekødet til bacon og
skinkeq mell står overvejende for opskæringet
af det ferske svinekØd måkettet mod detailhandlen. Den anden slagterivirksomhed Hanegat Å/S stod fot 6 ptocent af de økologiske

svineslagtninget, hvilket i 2005 vat ca. 3.000
svin. Halvf]erds procent af Hanegals svinekød
indgår i virksomhedens videre forarbeidning.

Nøgledata af slagterier inden for økologiske svin (2005)

Firma

Friland/Danish Crown

Hanegal ÆS

38.000

3.000

8'l

6

Antal svin slagtet
Procent af total
Tons produceret

Hiemmemarked

Eksport

Hjemmemarked

Eksport

1.150

1.700

Ej oplyst

Ej oplyst

lalt

225

2.850

Omsætning (mio. kr.)

I

Som det ftemgår af tabelS.4 slagtede Ftiland i
2005 38.000 svin, men virksomheden forventer at flærme sig 70.000 slagtninget efter 2007

Hjemmemarked

Eksport

Hjemmemarked

Eksport

28

42

Ej oplyst

Ej oplyst

70

2,2

45

25

Ferske opskæringer til supermarkeder, forarbejdning af skinker og ba-

Frosne opskæringer til supermarkeder, fersk til slagterbutikker, råmaterialer til videreforarbeldning

alt

Antal leverandører
Produkter produceret

con
Kilde: Kledal (2007)

Inden for selve forarbeidningen af det ferske
svinekød til konsummarkedet dominerer te
virksomheder, nemlig henholdsvis Hanegal

Å/S og

Farre-Åalbæk. Sidstnævnte

stØrste producent

af økologiske

er

den

pålægsudskæ-

ringet og ptoduktet. Som det freingår af tabel
8.5 aftog de omkring 1.000 tons økologisk

svinekød fra Friland og importerede 200 tons
fra Sverige fot at kunne eftetleve de svenske
økologinormer under "KRAV" i forbindelse
med ekspott til Svetige. Fare-Aalbæk har i
adskillige åLr eksporteret til Storbtitannien,
men Tyskland og Svetige er nye ekspottlande.
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Tabel

8.5

Nøgletal for flrmaer, der forarbejder økologisk svinekød (2005)

160

Øko svinekød forbrugt (tons)

I

Farre-Aalbæk

Hanegal ÆS

Firma

Udenlandsk Import

Dansk

200

1.000

1.200

alt

Omsætning (mio. kr.)

Ej oplyst

Ei oplyst

Produkter produceret

Leverpostej, røgede og
ikke-røgede pølser, bacon, wienerpølser

Pølser, bacon, pat6, franKurter, wienerpølser, kogt skinke

Kilde: Kledal (2007)

Omsætningen af økologisk svinekød på hiemmemarkedet via detailhandelen er beregnet til
at udgøre 73 mio. kroner i 2006. Ekspotten et

beregnet til at udgøre 42 mio. ktoner, og det
er hovedsaglig Ftiland, som stå,t fot den danske eksport af fetsk økologisk svinekød såvel
som af fotarbejdede varer som bacon og
skinker (I{edal, 2007 & Danmarks Statistik,

i procent af den
samlede omsætning på hiemmematkedet udgjotde 60 ptoceflt. Den økologiske svinesektor et dermed stærkt ekspottorienteret i modsætning til den økologiske meierisektor, som
er udptæget hf emmemarkedsorientetet.
2006A). Eksportvætdien

Den samlede danske eksport af svinekød (saltet, tøfiet ellet røget) udgøt 16 mio. kroner.

af den økologiske svineeksport, ville den beløbe sig til
knap 60 mio. ktonet Ekspotwætdien fra den
økologiske svineproduktion, som procent af
den samlede omsætning på hiemmemarkedet,
ville dermed udgøre hele 82 procent.

Tælles de med som en samlet del

selskab eiet

af

49.000 svenske landmænd.
Lantmånnen Mills udgør selve møllerivirksomheden med opkøb og videreforarbeidning

af kotn fra growateselskaberne, og er Danmarks største mølletivitksomhed med møllet i
Lundetskov, Odense, Ringsted og Veile, og
virksomheden et samtidig en af Europas støtste mØllerikoncernet. Ligesom inden for meieri- og svinesektoren er Lantmånnen matkedsdominerende inden fot de konventionelle
ptoduktet, men udbydet økologiske serier. I
den forbindelse ethvetvede Lantmånnen Mlls
i 1999 Drz:bæks Mølle med det kendte økologi-brand " I(ornkammetet", der stadig benlttes
på divrcrse økologiske morgenmads- og mel
produktet i detailhandlen. Lantmånnen Mills
står bag 70 ptocent af det økologiske havtegryn, som blivet solgt i Danmark.

De to øvrige møllerier/bagerier er bageriet
Åurion samt Skærtoft Mølle, som begge domineret inden fot mindre serier af specialpto'
dukter ftemstillet bl.a. på sædige og ældre
kornsortet. Skættoft Mølle og Aurion tilhøret

henholdsvis Gåtdklyngen

og

Basisøkologi-

Kornvatesektoren (konsummarkedet)

klyngen.

Den økologiske kornvaresektor domineres af
tre virksomhedet, hvoraf "Lantrnånnen Mills"

Virksomheden Urtekram, som ligeledes tilhøtet Basisøkologiklyngen, et også en væsendig
matkedsaktør inden for økologiske kornvateprodukter, men må nærmefe betegnes som efl

udgør den stØrste. Lantrnånnen er en international, svensk ejet koncern, som et et andels-
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grossistvirksomhed, der opkøbet fta mølleÅer

nåt gtænsen fot forbrugerens betalingsvillig-

og sammensætter sin egen produktpottefølie.

hed.

Ekspotten af umalet korn, mel og gtyn har
gennem åtene vætet stigende og udgjotde i
2006 ca.30 mio. kronet og vat samlet set den

Blandt virksomhederne bek).,mrer det også,
om mafl kan få revz;rer nok i en tilstrækkelig

tredjestørste eksportvaregruppe. På hiemme-

markedet

var kornyatetne

tilsvatende den

tredjestørste varegruppe med en omsæming
via detailhandlen ph 288 mio. kronet Kornva-

rernes ekspotwætdi udgforde 10 procent af
detailhandlens hlemmematkedssa§ Den økologiske kornvaresektor til konsum er dermed
ligesom mef erisektoten udptæget hf emmemarkedsorienteret.

høj kvalitet. Omvendt fottællet virksomhedet,
at det endelig har vætet muligt at lægge produktionen helt om til økologi, fordi det nu er
tilsttækkeligt med varer i den rigtige volumen,
det samtidig kan sike den nødvendige ensattethed og andre specifikke kvalileter. Så en
Øget volurnen vejer positivt, men specifik
knaphed og stigende priser et et problem.
Dette leder hen mod en anden af de ofte
nævnte batieter for økologisk foratbejdning,
nemlig manglende forsyningsnewærk bagud
og horisontalt i fotsyningskæden.

8.4 Barieret og muligheder fot
forarbe j dningsvitks omhedetne

Forarbeidningsleddet og forsyningsnetværk

Råvarer
Med det voksende økologiske konsummarked,
både nationalt og intetnationalt, patallelt med
en forholdsvis træg omlægning, er det blevet
et voksende problem at skaffe de nødvendige
tivarer. Det'er dog ikke alle virksomlieder,
som oplevet det l-ige problematisk. De har
enten siktet sig via længerevarende levedngsaftalet ogf ellet opbygget et tættete.samatbejde med en leverandørkreds fot at sikre stabile
levetancet En af de interviewede vitksomhedet havde oplevet, at sn ddligere levetandøt
havde solgt årets produktion til et amerikansk
investeringsselskab. Dette er måske et enkeltstående eksempel, men fottæller alligevel noget om den stigende eftetspørgsel intetnationalt eftet økologiske vatet

Manglen ph rhvarerhar Fhet priserne til at stige, og det et begyodt at beklmrte nogle virksomheder. De bekyrnrer sig for, om pdserne
bliver så høje, at den relative ptis i forhold til
den konventionelle ptis blivet så stot, at man

Selv om den økologiske produktion er voksende, har udviklingen inden for forarbeidningen og den medfølgende halvfabrikatain-

dustri kun taget de allerførste skridt. Det
mangler en lang tække af de netvætk og følge-

industrier, det er en helt natutlig ting inden

for den konventionelle forarbeidningsindustti.
Det gælder helt fta at få den dgtige osteløbe
eller pektin i den rigtige kvalitet (og så selvfølgelig produceret uden btug af genmodificere-

de organismet), til det at kunne købe krydderier med den tigtige smag (<arry er mange
ting), samt halvfabrikata af f.eks. ftugtblandinger, sødet ekstakt til yoghurten eller en
bestemt type sødmælkspulver til isen.

Manglende nerværk bagud og horisontalt op-

tædet forskelligt i de fotskellige

klynger.

Mindst blandt de mere simple produktioner
og stØrst i nichesttategiklyngen, hvor de konventionelle virksomheder ihøi grad hat været
vant t-il at benltte sig af halvfabrikata og undetleverandøtet. Her skal de store koflventio-

nelle virksomhedqr ilke bate omlægge selve
forarbeidningen af et enkelt økologisk produkt, men hele fotsyningskæden skal væte på
plads fot at kunne producete og levete produktet i den nødvendige volumen.
Dette gør sig også gældende i forhold ti.l hiælpefunktioner såsom lagetplads,. ftyseplads og

lignende Her skal man helt gtundlæggende
finde samatbejdspartnete, som er villige til at
phtage sig atbejdet med at sikre fiisiske muligheder fot adskillelse fra de konventionelle varer samt til at gennemføte andrc testdktioner
omkring rengøring osv. og ikke mindst stå for
det administrative arbejde med den økologiske
autorisation på stedet. Disse øgede ttansaktionsomkostninget gælder i princippet for både
den lille vkksomhed i gårdklyngen, som har
btug for et lager til sit mel, såvel som efl stØtre virksomhed, der et vant til at btuge f.eks. et
eksternt frysehus.

Mulighedetne for at fh tdført lønptoduktion
er i mange tilfælde også begrænsede. Det har
været talt meget om problemerne med at fin-

de et slagteri, som ville påtage sig at slagte
økologisk fjerkræ i mindre mængder. Dette
gældet også, hvis man skal finde et mølleti,

ligheder. Det et en stor omkostning at distribuete små pardler, entefl med egen bil eller

fnglmand, og hat man oven i købet btug for
køl eller ftys, blivet det endnu vanskeligete.
Der et gtossistet, som enten afsætter udelukkende økologiske vater eller som afsættet specialptoduktet til f.eks. ostehandlere, men hvis

man selv vil handle direkte med slutbrugeren/butiklen, er de il<ke en lø§ning. Derfor er
der umiddelbart ikke nogen virksomheder,
som løftet opgaven at opsamle og distdbuere
de meget små ptoducentets varer på en koordineret måde.

Pris
Som nævnt er distributionefl en ekstra omkostning, som veier fiingt på de små virksomheders omkostninger. De har også vanskeligt
ved at holde omkostningetne pet produqetet
enhed nede. Det en vis betalingsvillighed fot
små enheder hos fotbtugerpe, nåt det dte)er
sig: om "den gode histotie", eksklusiviteten og
elementet af "fau trade". Ptoblemet er, at

Virksomhedet, som hat erfanng med

denne nødvendige merpris forøges genllem
en høj "matk-up". Isæt i specialvarehandelen,
men også i supetmarkederne, hvor der ofte
opereres med faste procenter. Endelig kommer momsen oveni igen som efl ptocentsats.
Det er helt klart en nervøsitet blandt de små
produceriter for, om prisfliveauet kommer fot
højt op. Den enkelte ptoducent må detfor
atbejde måhettet for at mindske omkostningerne og samtidig sikre en støtte bevidsthed
om berydningen af prisfastsættelsen i hele

udført lønptoduktion ellet

kæden.

hvortil der skal levetes små kornmængder ellet

i henhold t-il specielle ønsket eller blot ønsker
om fa ptoducetet en økologisk færdigtet.
^t
Der et dog de sidste par år autorisetet en del
ftysehuse og min&e slagtehuse, som nu findes i det meste af landet.

fa
^t
som hat andet
samarbejde med eksterne partrere, anbefalet,
at rr,an findet en partrler, som matcher i stØr-

i

forvejen har fokus på kvalitet.
På denne måde er det lettete at få implemen-

telse og som

teret økologien parallelt.

Distributionen volder især de små virksomhedet
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i gårdklyngen og gourmetklyngen

vanske-

En anden nervøsitet, som kan spores hos

de

mindre virksomheder, e\ at de ofte bliver afhængige af en enkelt aftager, som får en ufotholdsmæssig stor fothandlermagt. Samtidig et
disse aftaler ofte afgøtende fot, om den mindre virksomhed kan få tilstrækkelig volumen,
og silre en aftale på forhånd så investeringer-

ne til en udvidelse af ptoduktionen bliver lettere at få finansieret. Så længe matkedet vokser, er nervØsiteten al at tø1le, og de fleste
min&e virksomhedet oplevet en stor interesse
for deres ptodukter med gode muligheder for
afsætning, hvilket stytket detes egen forhandIer position.

Kapital

lighedetne

fot

øget vækst. Forbrugerfotmid-

ling er ligeledes et område, som virksomhederne mener børhave stØrre opmætksomhed.
Generel viden om rammer og grundlæggende

pdncipper fot økologiske foratbeidede produktet er 6n måde at formidle viden på. En
anden et via oplysende TV-progtammer eller
inspfuerende (opskrifts)bøger. F.eks. kunne de
små møllet tydeligt se en kraftigt stigende omsætning i kølvandet på Camilla Plums bage-

programmer "boller af ståtl'l'
virksomheMange af de små og mellemstore
der nævnet behovet for kapital samt proble- Viden hat også en betydning nåt det handlet
merne med at skaffe dsikovillig kapital. Det om at uddanne fagfolk. Der er stot interesse
for økologi inden fot kokkevetdenen, og alligældet isæt fot vitksomheder i opstattsfasen
er der stadig rigtig mange kokke, som
gevel
over
står
som
i
vækst,
vkksomhedet
og små
for en væsentlig udvidelse. Det er grundlæg- ikke ved tet meget om økologi' Omvendt er
gende ikke nogell fly problemstilling fot virk- det mange fagfolk, som meietistet og slagtere,
somheder af denne type og i disse faset, men der et begejstrede for at få mulighed for at
der er en klat opfattelse af, at opstart ellet ud- arbejde med økologr, mens andre brancher
har svætt ved at finde medarbeidere, som ud
videlse af en økolo§sk forarbeidningsvirksomover at have en faglig viden, også btændet fot
hed opfattes som en mete tisikabel investering
at atbejde med de økologiske rhvaret.
nogle
vfuksomhei bankverdenen. Der et dog
forbedring,
en
oplevet
der, som med årene har
men det vutdetes at væte mere et tegn ph, at Btandt visse vfuksomhedet eftetspøtges det at
virksomheden selv hat vist, at den kan leve op få mete viden om økologi ind på fødevateudtil sine forpligtigelset end en egentlig ændret dannelserne genetelt, Iigesom nogle vkksomindstilling til den økologiske foratbeidnings- heder gerne set en mulighed for at få detes
medatbeidere på eftetuddannelseskutser i
sektors risikoprofil.
økologi og baggrunden for økologiske fotarDer synes derfor på baggrund af interview- beidningssmategier.
undetsøgelsefl, at.være brug for at formidle en
viden om det økologiske matked og dets po- Endelig oplever nogle virksomheder, at det er
tentiale til investeringstreslutningstagsls. T ige- nogle batrierer i forhold til bedre at kunne
ledes kunne der væte behov for at undetsøge formidle forskellen mellem de økologiske og
mulighedetne fot at optette en egendig øko- de konventionelle ptoduktet, som isæt hænget
logisk vækstfond med tisikovillig kapital, fi- sammen med manglende ktav til varedeklatationen på de konventionelle varet Det kunne
nansiel rådgivning og ståtslig opbakning.
f.eks. væte en firld deklaration på den konventionelle vare, der nævner btugen af sofaprote-

in,

Yiden

blodplastna, eflzyrner osv. ligesom en
af animalske produkter, det stammet fra dyt fodrede med GMO fode4 hvilket

mærkning

til

investorer om markedspotentialerne i den økologiske sektor syfles at
være et omtåde, det vil kunne understøtte mu-

Øget information

ihøjere gtad kunne vise fotskellen tydeligete.
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Regler og papirarbejde

vilkår fot at komme i gang. Mange har en op-

forståelse for og accept af nødvendigheden af
både egenkofltrol og økologidokumentarion.
Især økologikontollen inklusive det eksta
dokumentationsarbeide, som ligger her i for
virksomhederne med råvareforbtug, lagerop.
gøtelser osv finder man i otden, fot det er en
vigtig del af tilliden til produkterne. Der er
dog et ønske om nogle konkrete lettelseq
f.eks. det at kunne indberette elektronisk.
Nogle ønsker også lempelset i dokumentationen for de rent økologiske vfuksomheder.

Når det gælder kontrol og sanktionet, er det et
ønske om, at fødevarekontrollen er lidt mere
fleksibel eUer varsom over for virksomhederne i den måde, man sanktionerer på. Selvom
alle ønsker, at konkret snyd skal sttaffes hårdt
og hurtigt, har man oplevet sanktionet, som
tamte vkksomhederne håtdt blot ved min&e
papirmæssige fotseelser. De virksomhedet,
der blev intetviewet, mener, at disse fothold
kunne have været undgået med et element af
vejledning og en smule opklaringsatbelde inden offendige sanktioner blev sat i værk.

at

at teglerne et tilpasset storskalapromåLlrettet til at sikre
fødevaresikketheden ved småskalaptoduktion.
Det giver f.eks. igen store omkostrfnger per
produceret enhed, hvis der er krav om analylevelse

Mange virksomheder finder dokumentationsarbejdet hardt samtidig med, at de har en klat

duktion og derfot ikke

ser

af hver

eneste ptoduktion.

Det

ønskes

mere gennemskuelighed og eventuelt simplere
ellet mete specifikt tilFassede regler ved helt
små produktionsenhedet.

Endelig nævner virksomheder med eksport de

fotskellige standatder og procedurer mellem
EU-lande i forhold til cetti{icering af produktet som en klar markedsmæssig barriere.

Innovation
De daoske vidensinstitutioner på fødevareomrhdet har en lang radition for at atbejde tæt
sammen med ethvervs]ivet, men de små virksomheder har det svært og er blevet hægtet af
fotsknings- og udviklingsmiljøetnes atbejde
(Stoye, 2007). Dette ser også ud til at gøre sig
gældende inden fot økologisk forarbeidning.

Selv om virksomhederne er flittige udviklere
af nye produktet, og i t.øi gtad bruget innovationsloven til at understøtte udviklingsarbejdet, var der fua 2004 tn 2006 kun i to tilfætd.
fonkningsinstitutioner, som fik innovationsmidlet målrettet. projekter om økologisk fot-

Ålternatft,t og/ellet supplerende Ønskes indskudt en mulighed for konkret vejledning og
løbende supervisedng på tilsttækkehgt højt
niveau og med en form for ansvar i fothold til arbejdning. I2004 fik K\IL (siden 2007 LIFE)
krav og regler både på økologi og på egenkon- midler til et projekt vedrørende indholdet af,
troldelen.

e-vitamin og holdbathed af formalede økolo-

Når det gælder egenkontrollen er det især de

giske hvede- og spekproduktet, og i 2005 fik
KVL (LIFE), Mejetiforeningen og Thise mid-

små virksomheder, og især i opstartsfasen,
som har problemet, men ingen af disse kan
henføtes specifikt til økologi som ptoduktionsform. Der er dog mange innovative ideer
og ptoduktionsanlæg, herunder mobile anlæg
og fælles anlæg, som kunne have været rhed til
yderJigete at sætte skub i mangfoldigheden af

små-produktioner, som har haft meget svære
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ler til et projekt om "brug af Lactobacillus
helveticus til udvikling af nye, spændende faste og halvfaste ostesottert' .1FØJO III er der
kun 6t ptojekt ud af 15, som atbejdet målrettet med forarbejdningssiden ud fra et mål om
høj kvalitet af rr,ælk i hele kæden. Ydetligere
to ptojekter inkluderer elementer af produktudvikling, nemlig dyrkningssystemers indfly-

I

delse på indholdet

af aktive forbindelser med

sundhedsforebyggende egenskaber og sam:
menhæng mellem systemer, som givet dytevelfætd og spisekvalitet (W§Ø§Tfoejo.dk). Så et
mete målrettet samspil mellem forskningen og
virksomhederne om produktudvikling ud fra
specifikke økologiske kriterier må siges at være

i sin spæde

begyndelse.

I

2006 var der 129 ansøgnnget om støtte til
forarbejdning via innovationsloven. Hetaf
blev 43 aldelt midler og af dem var de 7 bevil-

linger til økologi. Økologien udgiorde således
1.6,3oh af bevillingerne og udgiotde 6oh af
midlerne. I 2005 var det ll3 ansøgptnger,
hvor der blev givet 51 tilsagn i alt og her ud af
var de 6 tilsagn til økologiske ptoiektet. Dermed blev 11,8o/o af midlerne tilielt økologiske
ptojekter, og disse udgiorde 9,loh af midlerne.
En af grundene til at andelen af bevilgede
projekter er stØrte end andelen af midlerne,
især i 2005, e\ at rrrarrge af de konventionelle
projekter, som det opfot&es til, et et samarbejde mellem ethvervet og fotskningeh, hvilket kun er tilfældet i 6t økologisk ptoiekt i
2006. Ålligevel kan man sige, at den økologiske forarbeidningssektot i lr'øi gtad i forhold
til sin størtelse gør btug af og får bevilliget
midlet til innovation fra innovationsloven (tal
beregnet på grundlag af oplysninger i Ministedet fot Fødevatet, Landbrug og Fisked
Q004), (2005) og (2006». Det er i den sammenhæng værd øt bemætke, at loven kun givet
stØtte til mindre og mellemstore vkksomhedet
og dermed ikke til koncernet som f.eks. Åda
Food's og Danish Ctown's udviklingsatbejde.

Ud over innovationsloven er der flere muligfh stØtte til innovation og piohedet for
^t meget bredt, isæt inden fot
duktudvikling

rammeffle

af

landdistriktsudvitr<lingsloven.
Det ligger uden for dette kapitels rarnmer at
lave en komplet oversigt ovet disse muligheder. Virksomhederne siget selv, at de kan se, at
der et mange mulighedet, men at det taget
gøre btug af
lang tid og kræver ressourcer

^t

dem. De fleste et ldar ovet mulighedetne for
at få ekstern hjælp, og mange harhaft gavn af
disse otdninger. Åndte, isæt nystartede virksomheder, hat været'fotbavsede over, hvor
svært det har vætet at få støtte (hvis de ovet'
hovedet har fået nogen). Det bør derfor undersøges 1) om otdningerfle er matkedsført
godt og overskueligt nok i forhold til de økologiske virksomhedet, 2) om der er uhensigtsmæssige ftasotteringskriterier (skal man
allerede være en kendt virksomhed for at få
f.eks. innovationsmidlet), og 3) om der et den
riSige tlpe stØtte i fothold t-il selve sktivningen af ansøgninger.

8.5 Konklusion og fremtidige
initiativer
Tte økologiske ptoduktionssektorer dominerer markedet både nationalt og intetnationalt.
Det er henholdsvis:

.
.
.

den økologiske meferisektot
den økologiske svinesektor
den økologiske kotnvaresektot

Nichesuategiklyngen er den mest berydningsi omsætning og volumen i alle tte
produktionssektoter, mens de øvrige klynget:
basis-, gåLtd- og gourmet-, hat forskellig tyngde og imageeffekt for sektorerne.

fulde målt

Nichestrategiklyngens dominans af konvendonelle virksomheder inden fot alle tte sektorer
et derimod både en udfordting og en mulighed for økologiens integritet og dens ftemtidige udviklingsveie.

Organiseringen af produkrions- og produktudvikling et forskellig i de te sektoret I kornvare- og mælkesektoten er de økologiske produktet en del af virksomhedens samlede ptoduktpottefølfe.' I modsætning hertil har Ftiland Food

i

svinesektoren organiseret sig som
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en "new generation cooprt, hvilket åbner for I den fotbindelse bøt der forskes i hvilke muen stØtre beslutningskompeteoce og et stØrre lighedet, det ligger for at kunne understøtte
ejerskab blandt de økologiske levetardøter. udvikiingen af økologiske produktionsnetDet gælder både i fothold til anvendelsen af vætk og en forsyningsindustri målrettet de
ptofitten fta de økologiske produktet såvel økologiske ptoduktionskrav, som kan være
som muligheden for
gØre brug af. hele den med til at lette omkostrringerne i divetse logi^t
konventionelle vfuksomheds
skalafotdele i stik-, atbejds- og ptocesfremstillinget Her bør
forarbejdning, distribution ogmarkedsfødng. det ligeledes være et stærkt fokus på integri-

r

r

r ft?.H::::::Ii'lx?ffH:å#J1i.iff:*

relation hertit er der behov for forskning
fotdele og ulemper ved fotskellige organisations- og ejerfotmet i den økologiske nichestategiklynge, som både kan sikre et optimum af
integritet og økonomi. Forskningen bør hente
erfaringer fra både ind- og udland.

økologiske forarbejdningssektot

Produktudvikling er en væsentlig udviklingsparameter for alle virksomhederne. Det er i
høi grad forholdsvis simpel produktudvikling,

.

i

samspil med tåvatetnes specifikke egenskaI forbindelse med integritet, .ejerskab og ud- ber og smag, og en samlet "branding" og "stoviklingsdynamik bøt det ligeledes forskes i ry telling", der er i fokus i dag, og i mindre
basisøkologi- såvel som gård- og gourmet- grad en decideret forskningsbaseret procesinklyngens betydning som produktaduiklingsloko- novation baseret på økologiske værdier. En
motiu og "story tellef' fot hele den økologiske ftemtidig udvikling vil bl.a. kunne styrkes ved
sektor. Den generelle indkomststigning i sam- at ind&age specifik fødevareforskning målretfundet, opbruddet i detailhandlen, hvor su- tet sektotens behov og koordinetet med vfukpermarkeder bevæger sig over i specialvare- somhedernes egne behov.
handlen samt de enkelte supermarkeders stigende behov for at bruge "økologi" til at En satsning på økologisk forarbejdning som
"brande" detes kæder som både tovætdige og et fremtidigt dansk vækstområde vil kunne
spændende, har givet de tre ovenflævnte klyn- undetstøttes ved at etablere en Økologisk
get helt nye vækstmulighedet og samtidig en Vakslfond med en væsentlig pulje af tisikovilpositit afsmittende vfukning for hele økologi- Iig kapital.

!

.

sektoren.

Oprettelsen af en økologisk vækstfond med
Det synes detfor at være et meget stætkt be- tisikowillig kapital kunne i sine formålsparahov for at forske i, hvilke dynamiske og inno- graffer bl.a. indeholde krav om samspil med
vative effektet de mindte specialvkksomheder den øwige finansielle sektor. Det ville dels
i basis-, gfud- og gourmetklyngen har ovet fot kunne sikte erfadnger såvel som høje laghge
de store virksomhedet i nichestrategiklyngen matkeds- og vitksomhedserfadngeq men også
ag fot hele økologisektorens samlede image øge den kommercielle finanssektors interesse
og salg.
fot at investete i den økologiske sektors udBatriererne inden for de små virksomheder i vikling i knft af fondens risikovillige kapital.
basis-, gård- o.g gourmetklyngetne minder i Ligeledes kunne fonden rnålrettes de mindre
høj grad om andre mindre virksomheders ud- virksomheders udviklingsbarneru.
fotddnger med hensyn til at sikre en fotnuftig
skalaøkonomi samt minimete de stote trans- Virksbmhederne er begyndt at efterspørge
aktionsomkostninger langs forsyningskæden. fagfolk i foratbejdningsleddet med et stætkt
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\

\
\
\

kcndskab

til de økologiske vætdiet

såvel som

de betingelser, disse sætter for andededes pto-

duktioismetoder En fottsat vækst

i

økologi-

sektoren vil øge behovet i den henseende. Et
stætkete politisk og økonomisk engagement i
udviklingen og efterspørgslen af food service
sektorens del af konsummarkedet, "de, der

spiset ude" I 6.1 6ffsntlige rum, ville kunne
styrke mulighederne for at øge udbuddet fra
uddannelsessektotefl, og dermed mindske de
private virksomheders omkostniflger på uddannelse af medarbejdere. Dette politiske engagement kunne udmønte sig i en overotdnet
fødevatepolitik, der i højete gtad kobler samfundsmæssige intetesser inden for sund ernæ-

ring fedme problemer, gtundvandsbeskyttelse
og virksomhedsudvikling til økologisk innovation.

Via kommunalteformen fn 2007 er der i dag
åbnet for nogle politisk-adminisrative enheder, som kan løfte opgaven med at koble fødevarepolitik til andre bredere samfundsmæssige intetesset Det bør undersøges nærmere,

en sammenhængende økologisk
fødevarepolitik kan kobles til en decideret regionalpoJitisk udvikling med samspil til uddannelsesinstitutionet, sygehuse, kommunernes miliøforvaltning, erhvervscentre og arhvodedes

bejdsmarked.
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