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FORORD

Covid-19 har været en katastrofe for mange, men har også skabt nye muligheder, som vi under normale  

omstændigheder skulle vente 5-10 år på at se ske i virkeligheden. Set med mine næsten 20 års erfaring  

indenfor området lokale fødevarer, blev det tydeligt kort tid efter Covid-19 indtog vores samfund, at det var 

en faktor, der ville ændre alle eksisterende tænkninger og handlingsmønstre. Det viste sig at være sandt, og 

det tog til i fart. Efter ganske få uger kunne man konstatere radikale ændringer på hele området lokale  

fødevarer.

Det mest nærliggende at gøre er nu, efter vores overbevisning, hurtigst muligt at samle dette øjebliksbillede og 

gøre det tilgængeligt for alle, så vi efter krisen kan bygge videre på de nye ideer og muligheder, der er opstået.

Vi har haft de positive briller på, da denne lille bog skal være en energigivende inspirator til fødevarebran-

chens syn og handling i fremtiden. Der er sagt og skrevet meget nedslående omkring effekten af  

coronakrisen. Derfor mener vi, at der nu er grundlag for at gå den anden vej, og få de positive sider frem. 

Min egen påstand er, at det, der er sket på få måneder, er en udvikling, der normalt ville være et årti under-

vejs. Og vi skal huske på, at i forbindelse med hele området lokale fødevarer, er det vel og mærke en positiv 

udvikling.

God læselyst. 

Jesper Zeihlund

Direktør i NCLF

Alle fotos er taget af Benita Marcussen Denne bog er skrevet i perioden maj-september 2020.
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DET KOMMER ALDRIG TIL AT SKE
”Det kommer aldrig til at ske”. Sådan ville de fleste nok reagere, hvis man for blot få måneder siden havde 

advaret om en ukendt virus, der ville påvirke verdenssamfundet, vores sundhed, strukturer og økonomi.

Men det skete. Covid-19 har ændret hele verdenshistorien, og har allerede nu haft enorme konsekvenser, 

som ingen troede mulige. Derfor vil vi i fremtiden nok være ekstra varsomme med at afvise de mest dystre 

forudsigelser.

Danskerne har fået ny adfærd, ny hverdag og nye vaner. Coronakrisen tvinger os til at tænke anderledes og 

finde nye forretningsformer og fremtidsscenarier, ikke mindst på fødevareområdet.

I forvejen står produktionen af fødevarer over for en stor omstilling i bestræbelserne på at blive klimaneutral 

i 2050. 

Med de erfaringer, vi har gjort os de seneste måneder, kan vi kigge mod en helt ny tilgang til hvordan, hvor og 

hvorfor vi dyrker vores fødevarer.
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FORÅRET VAR SLEMT –  
MEN HVORDAN SER EFTERÅRET UD?
I perioden fra marts til juni 2020 fandt Danmarks første nedlukning sted, og vi stod alle i en utryg situation, 

hvor vi skulle håndtere det ukendte, ændre adfærd og acceptere de mange restriktioner, der pludselig  

påvirkede vores velkendte hverdag.

Selv mens disse ord skrives, sker der en konstant udvikling. Få dage kan betyde meget, og Covid 19-situationen 

ændrer og udvikler sig hele tiden. Bedst som man håbede, det hele så småt kunne begynde at gå fremad igen 

efter sommeren, bliver både Danmark og resten af verden igen mindet om, at det hele er langtfra slut. 

Smittetallene stiger konstant. Hvordan ser efteråret og vinteren 2020 ud, både i Danmark og for resten af 

verden?

Vi ved det i sagens natur ikke netop nu. Derfor er det ekstra svært at drage konklusioner. Men vi forsøger 

at tage afsæt i de erfaringer, vi hidtil har fået under forårets nedlukning, og hvad de har betydet for efter-

spørgslen på de lokale fødevarer.

Netop fordi situationen stadig er så usikker, har vi valgt, at dette primært bliver en e-bog. Så kan vi følge op 

med en opdateret version 2, så snart der er flere konkrete data, vi kan arbejde ud fra. 
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For blot få måneder siden kunne vi tale i timevis om lokale fødevarer ud 
fra et oplevelsesøkonomisk synspunkt, om storytelling, og om, hvordan 
man kunne forædle råvarerne og tilføre dem ekstra emotionel værdi.

Men i dag giver det mere mening at tale om overlevelsesøkonomi:  
De lokale fødevarer kan hjælpe os med at overleve, både økonomisk, 
samfundsmæssigt og ud fra en ernæringsmæssig synsvinkel. 

DE LOKALE FØDEVARER  
ER PÅ KORT TID GÅET 
FRA OPLEVELSESØKONOMI 
TIL OVERLEVELSESØKONOMI
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HÅRDT FOR MANGE – GODT FOR NOGLE
Ingen tvivl om, at der er brancher i Danmark, der er ekstra hårdt ramt af coronakrisen: Især hoteller i  

København, konference – og eventsteder, og ikke mindst hele turismesektoren. 

Også restauranterne og deres leverandører har haft en turbulent tid.

De små producenter af lokale fødevarer, som primært har leveret varer til netop restaurantsegmentet, har 

også været meget udfordret af restriktionerne og nedlukningen.

For mange i branchen har det været en vanvittig hård og usikker periode, og den sidste del af 2020 kan 

ligeledes blive meget dyster. 

Til gengæld er der sektorer, der har oplevet større efterspørgsel. Det gælder f.eks. supermarkedernes online-

salg, der er steget markant – herunder efterspørgslen på danske dagligvarer, økologi og lokal frugt og grønt. 

For de producenter og sektorer, der hurtigt har kunnet redefinere deres salgskanaler, omstille produktionen 

eller nå en ny målgruppe (f.eks. ved at gå fra BTB-kunder til private forbrugere), har der dog været positive 

konsekvenser af coronakrisen.

Dem dykker vi ned i på de næste sider, hvor vi spørger en række nøglepersoner i branchen, hvordan de  

oplevede nedlukningen i foråret, og hvordan de ser på fremtiden.
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SØREN WIUFF 
 

Interview fra maj 2020

Søren Wiuff kaldes Aspargeskongen fra Lammefjorden. Han holder til på Brogård i 
Gislinge, hvor han i 35 år har dyrket mangfoldige grøntsager, og han er især kendt 
for sine gode asparges.

Søren Wiuff har i en årrække solgt til de førende restauranter, men har også en stor 
gruppe af private kunder, som trofast følger ham på de sociale platforme, og som 
han leverer fredags-grøntsagssække til. 
 

Har coronakrisen betydet noget for dit salg?

”Før aspargessæsonen gik i gang i maj, var der flere distributører, der spurgte, om jeg ville sælge mine asparges 

gennem dem. Men det havde jeg ikke lyst til, for jeg mente ikke, at jeg havde brug for en specifik coronaløsning. 

Jeg ville hellere finde en løsning, der også kunne bruges bagefter.

Jeg er glad for, at mit netværk af gamle kunder, både restauranter og private, stadig køber hos mig efter 35 år.”
Har corona ændret din måde at afsætte varer på?

”Jeg har styrket det gode samarbejde med Ingwarsen Frugt, som flytter store mængder, og som betyder, at det 

ikke er nødvendigt at bruge så meget tid på den direkte kontakt med restauranterne. At koordinere detaljer og 

logistik tager lige lang tid, hvad enten jeg skal levere to kilo eller 100 kilo grøntsager, så jeg så faktisk helst, at 

Ingwarsen aftog det hele.”
Har du fået nye typer af kunder?

”Jeg havde 800 private kunder på min mailingliste før corona, og den er nu steget til 1300 gennem mund-til-

mund metoden. Dem vil jeg virkelig gerne bruge tid på, for jeg synes, det er rart at have en gruppe, jeg kan  

kommunikere direkte med, også selvom det kan være lidt tidskrævende. Mest fordi de er så glade og gerne vil 

takke mig og høre, om jeg har det godt!
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Jeg havde for nylig en event, hvor man kunne komme og høste asparges selv, og der kom over 250 mennesker i 

løbet af dagen, det var ved at vælte mig over ende! Men jeg synes, det er fedt at kunne påvirke en flok forbrugere, 

der vil have en anden kvalitet end den, de kan få i supermarkedet.”
Hvad tror du, gastronomien har lært af coronakrisen?

”Jeg tror, der kommer mindre selvfiksering. At vi kommer tilbage til det basale og de sunde værdier, og at der 

opstår en større ydmyghed i forhold til det, vi har med at gøre. At vi fokuserer på det, vi vil, fremfor tidens trends. 

Jeg oplever, at mange af de kokke, jeg snakker med, er på vej et andet sted hen end før. Hvor de tidligere stillede 

sig foran som dem, der skabte maden, vil de i fremtiden træde et skridt tilbage og være dem, der retter maden til, 

i forhold til de råvarer, som de har til rådighed.

Jeg vil gerne hjælpe kokkene, men jeg kan også mærke, at mit urimelige pleaser-gen er ved at forsvinde. Jeg har 

ikke lyst til at lave sær-sorteringer længere.

Jeg tror, at der i branchen også vil opstå en mere rundhåndet respekt hele vejen rundt, og at branchen har brug 

for at gentænke sig selv. Mange i restaurantverdenen har fået sig et gevaldigt chok. Men der er også nogle rigtig 

flotte eksempler på nogen, der gjorde noget andet, f.eks. Bo og Lisbeth Jacobsen fra Restaurationen, som i  

stedet for at lukke ned, derimod kastede sig ud i at lave kvalitetsmad ud af huset med et simpelt set-up.”
Hvad tror du, forbrugerne lært af krisen?

”Jeg oplever en stor opmærksomhed på, at forbrugerne nu kan bruge det der er, fremfor at bruge alt fra hele 

verden. Vi er blevet bevidste om os selv på en overvejende positiv måde, vi respekterer hinanden og er blevet 

mere empatiske, det oplever jeg i hvert fald gennem mine kunder.”
Hvordan tror du fremtiden efter corona ser ud?

”Jeg tror og håber på, at de lokale råvarer kommer mere i fokus igen, og at bevidstheden om, at det kulinariske 

findes lige om hjørnet, vokser. Vi indser måske, at vi ikke har behov for tomater hele året, og at vi godt kan leve en 

uge uden avocado!

Jeg mener også, at klimaet kan matches positivt med corona, hvis man fokuserer på det.”
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CLAUS HENRIKSEN,  
KØKKENCHEF PÅ DRAGSHOLM SLOT
Interview fra maj 2020

Hvordan oplevede I nedlukningen?

”Ingen troede, at det ville være så voldsomt, men folk begyndte at afbestille allerede i weekenden før Statsmini-

steren lukkede Danmark ned om onsdagen. Vi pakkede alt det ned, der ellers var gjort klar. 

”Kan vi åbne om en uge?” spurgte vi hinanden. Vi tog hjem og håbede, at det højest ville vare 14 dage. 

Men det gjorde det så ikke! Det sidste vi skulle lave, inden alt lukkede ned, var små sprøde ting. 

I mellemtiden er alt eksploderet, og aspargesene har jo nu været i gang i en måned.”
Hvad har du personligt brugt coronatiden på?

”Personligt har jeg lavet aftensmad derhjemme hver eneste dag i coronatiden. Det har jeg aldrig nogensinde 

prøvet. Det var svært at finde på noget nyt hver dag! Ja, faktisk forfærdeligt! Jeg kan godt forstå det pres, som 

børnefamilier føler i hverdagen, og så alligevel ikke. Nu havde vi jo tid til at tænke over det hele, og når jeg allige-

vel stod og lavede dej til lasagneplader, kunne jeg jo ligeså godt også skære pasta ud til ravioli. Det hele foregik 

lavpraktisk og langsomt, og uden maskine. Jeg har også fået nydt min have. For en gang skyld var det os, der 

skulle være hjemme i weekender og helligdage, hvor vi altid plejer at skulle arbejde. Til gengæld er jeg blevet  

virkelig langsom til at pille kartofler, jeg er kommet helt ud af vanen!”
Hvad brugte I tiden på i restauranten?

”Vi brugte en del af tiden på at rydde op og vaske ned. Men det kan man jo ikke gøre hver dag. Vi havde fået 

leverancer af mælk, fløde og æg, da vi lukkede ned, og det lavede vi så is ud af. Så syltede vi og lavede remoula-

de, syltede grøntsager og pickles. Vi skulle starte helt fra scratch. Det føltes lidt som dengang, Dragsholm Slot 

brændte.”
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Overvejede I at lave mad ud af huset?

”Nej, vi overvejede slet ikke at begynde med take away. Det har vi slet ikke kapacitet til, så der var ingen grund 

til at prøve at gøre noget, som andre er meget bedre til. Jeg vil også føle, at det vil være pinligt at sende noget ud 

af huset, hvor man ikke helt kan stå inde for kvaliteten, når det forlader slottet. Og alle ville jo være enige om, at 

maden smager bedre her på slottet, hvor man ikke selv skal tage opvasken!”
Hvad har coronakrisen betydet for restaurantbranchen?

”Nu, hvor vi har fået en dato på genåbningen, så går det hele amok igen. Jeg tror, der var godt og sundt med 

en pause. Jeg tror, vi i fremtiden vil tænke mere over, hvordan vi agerer, og at vi vil have en større forståelse for 

hinanden. Desværre vil nogen nok knække nakken, især de kokke, der lever af bryllupper og store events. Til gen-

gæld har krisen haft den positive effekt, at nu tilvælger folk restaurantoplevelserne aktivt. De har lyst til at prøve 

noget nyt, de har savnet at komme ud og spise. Så nu er de drevet af LYSTEN til at gå ud at spise, de vælger mere 

bevidst, hvor de gerne vil hen. De er klar og nysgerrige. Det er lidt som at få en ny bil eller skulle til en eksamen: 

Nu må jeg, nu kan jeg, nu gør jeg det!”
Hvad har krisen betydet for forbrugerne?

”Mange har fået øjnene op for kvaliteten. Vi kan godt købe noget, der er lidt bedre. Corona har åbnet for nye  

muligheder, også for de producenter, der normalt kun leverer til restauranter. Jeg tror, det er sundt for leverandø-

rer at gå ind på det private marked, så forbrugerne også kan få øjnene op for den kulinariske kvalitet, der findes 

udenfor supermarkedet. I gastronomien skal vi være klar til at gi’ det, som folk hungrer efter.”
Hvad skal restauranterne gøre i fremtiden?

”Rent gastronomisk tvinger krisen os til at finde på spændende ting. Som restaurant skal vi jo forløse spæn-

dingen. Jeg har været virkelig rastløs derhjemme klokken 18 under nedlukningen, så der er intet, jeg glæder mig 

mere til, end når vi åbner igen. Det er en god følelse at mærke. Det føles, som når Champions League starter, det 

bliver fedt! Det vil blive svært i fremtiden for nogle restauranter, hvis man tror, at alt er som det plejer. Branchen 

skal se sig selv i spejlet. Hvad kan vi efter den her tid? 

Vi skal gi’ kærlighed, gi’ noget af os selv hver eneste gang, så vi kan leve op til forventningens glæde! Gastrono-

mien har godt af at blive nulstillet. Ingen kan sige, at vi ikke har haft tid til at tænke os om nu!”
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Tidligere var lokale fødevarer ofte noget, man talte om, når man sad til middag i storbyen og f.eks. fortalte om 

besøget hos den lille gårdbutik med de saftige jordbær på landet eller hos bonden, der opdrætter fritgående 

kvæg nær sommerhuset. Men efter Covid-19 er blevet en realitet, er kunderne begyndt at tage de lokale fødeva-

rer seriøst – og købe dem! 

LOKALE FØDEVARER ER 
GÅET FRA AT VÆRE 
”NICE TO HAVE” TIL 
”NEED TO HAVE”
Under coronakrisen er det oplevelsesøkonomiske aspekt blevet mere synligt. Det giver mening for forbrugerne 

at støtte en lokal producent og derved også den landmand eller de små kulinariske  iværksættere, der står bag 

maden eller produktet. Det så vi under krisen flere eksempler på, f.eks. hos Coop Crowdfundings landsdækkende 

kampagne, i de små gårdbutikker ude i lokalområderne eller hos en grøntsagsavler som Søren Wiuff, der pludselig 

nåede ud til en meget stor gruppe af private forbrugere.

Corona har fået os til at rette blikket mod det lokale, det nære, naturen og fritidslivet. Det øger også efterspørgs-

len på bæredygtig turisme i Danmark med levende lokalområder, der kan være med til at styrke egnenes detail-

handel, restauranter, kultur og naturoplevelser. 

Det er NCLF’s klare overbevisning, at de lokale fødevarer og den danske gastro-turisme i yderområderne vil spille 

en styrket rolle i fremtiden, hvis vi griber det momentum, der er nu. 
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DET VAR NÆRMEST EN TREND AT 
TILKENDEGIVE SIN STØTTE TIL DE 
LOKALT PRODUCEREDE VARER 
UNDER CORONAKRISEN, OG DET 
GJALDT BÅDE FØDEVARER OG 
VÆRNEMIDLER SOM VISIRER, 
HÅNDSPRIT OG MUNDBIND. SELV 
STATSMINISTEREN TALTE OM DET.
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GODE TIDER FOR GÅRDBUTIKKER
På landet oplevede gårdbutikkerne og vejsalget kronede dage under coronakrisen. Mange meldte om udsolgt 

– også de producenter, der var nødt til at omstille deres afsætningskanaler lynhurtigt. F.eks. var Søtoftes 

Jordbrug tæt på at brænde inde med 22.000 økologiske æg, som ellers skulle have været leveret til køben-

havnske restauranter og cafeer. Men alt lukkede, og de to unge landmænd satte derfor æggene til salg på 

Facebook som ”drive-in” tilbud. Få timer senere var alle æg solgt.

Andre småskala-fødevareproducenter meldte om lignende oplevelser, og rigtig mange har været gode til at 

omtænke afsætningen, så de kunne sælge uden direkte kundekontakt.
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Spørger man NCLF’s direktør Jesper Zeihlund, er han ikke i tvivl om, at krisen på et 
ulykkeligt grundlag har åbnet forbrugernes øjne for værdien og kvaliteten af de 
lokale og danske råvarer:

”Søren Wiuff fra Lammefjorden er et godt eksempel på en primær producent, som mange forbrugere kender af 

navn. Selv kalder han sig en almindelig landmand, men han har gennem årene brugt mange timer på Instagram 

hver eneste dag, og har på den måde fået godt fat i de private forbrugere. Den kundeloyalitet, han har opnået 

gennem sine daglige opdateringer og personlige historier, kan en kampagne fra et kommunikationsbureau altså 

ikke hamle op med!

Råvarerne har en helt anden friskhed, når man handler hos primærproducenterne. De tynde pinde-asparges fra 

supermarkedet kan jo slet ikke sammenlignes med dem, der lige er blevet hevet op af jorden klokken 06 samme 

morgen. Friskheden og den kulinariske kvalitet er unik, og jeg tror ikke at kunderne er gået specifikt efter den, 

men de har oplevet en forbedring af kvaliteten.

Under Covid-19 har kunderne haft tid til at købe lokalt i nærområdet, og de lokale producenter har nydt stor  

opbakning. Danske forbrugere vægter ikke kvaliteten, ellers var de gået efter den for længe siden. Under corona 

har mange stiftet bekendtskab med kvaliteten ved et tilfælde.

En del BTB-virksomheder fandt vej til de private forbrugere, de har gjort restaurantkvalitet tilgængelig, og der 

er masser af potentiale i at fortsætte med det. De leverandører af f.eks. frugt, grønt og specialiteter, der tidlige-

re kun leverede til restaurantbranchen, har fået en målgruppe forærende, som de ikke havde før. Men det er et 

tilfælde, at de private forbrugere er stødt på den kvalitet. Det er ikke noget, de tager for givet.

Men tilgængeligheden kan blive en udfordring, når hverdagen igen melder sig.

Vi behøver ikke et EU-projekt til 176 millioner kroner til at vise os, at det handler om logistik. Producenterne bør 

sørge for at bruge kundeinformationerne på en klog måde. Det nye er en gave: Loyale kunder, som de ikke ville 

have fået uden corona. Udfordringen ligger i, at holde fast i kunderne i den travle hverdag efter corona.”
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HVORDAN HAR CORONA VÆRET MED TIL AT  
ÆNDRE VORES BEHOV OG FOKUS?
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OPLEVELSESØKONOMI 
Der er voldsomt behov for relationer, det oplevelsesøkonomiske perspektiv og forbrugeropbakning i en krise-

tid. Vi leder efter de gode oplevelser i vores hjerne! 

Meningen med tingene bliver tydeligere nu, hvor der mangler den emotionelle værdi, når man handler på 

nettet. 

Det er nemt og bekvemt at handle dagligvarer online, men man står ikke med varen i hånden og kigger, dufter 

og føler på den. 

I krisetider har folk behov for at forkæle sig selv. Efter at have holdt sig for sig selv i en periode, øges beho-

vet for følelsesmæssig stimulans. Det er basalt menneskeligt at opbløde det ubehag og den usikkerhed og 

ensomhed, man mærker. Alle kan prioritere at forkæle sig selv med fødevarer af lidt bedre kvalitet. 

De nicheprægede luksusvarer med feel good-værdi er ikke kun forbeholdt de velstående.

Tag f.eks. chokolade – der er ikke et kæmpe prishop fra industrielt fremstillet chokolade og så til de varianter, 

der er håndlavet af gode råvarer som f.eks. dem fra Friis-Holm. Selvom chokoladen er dyrere, så spiser du 

også mindre, fordi smagsoplevelsen er bedre. Og det er en måde at få et emotionelt kick på, uden at gå amok. 

Man har også behov for at opleve noget i virkeligheden og se noget, der fungerer i lokalområdet. Derfor er der 

potentiale i at se oplevelsesøkonomien som en reel og seriøs økonomi, som et add-on til produktøkonomien, 

ikke som fest og balloner.

Som eksempel kan man tage producenten Jesper Adler på Gelstrupgård i Nordvestsjælland, der opdrætter 

økologiske frilandssvin. Hans primære indtægt er eksport af svinekød, men i foråret placerede han en grise-

hytte på sine marker, hvor man kunne overnatte med grisene i folden. 
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De besøgende kunne derved både få en shelteroplevelse i naturen, opleve grisene helt tæt på og blive klogere 

på, hvordan dyrene har det, før de bliver til lokale fødevarer. 

Et andet eksempel er Søren Wiuffs pluk-selv-asparges arrangement, hvor der dukkede 250 private kunder op 

og plukkede asparges. Groft sagt får man kunderne til at gøre arbejdet selv, og de betaler endda for det. Men 

kunderne får en autentisk oplevelse, der styrker relationen til producenten. 

Der er potentiale i at tænke oplevelsesøkonomien ind i forskellige segmenter, der holder ferie i Danmark, og 

som også i den kommende tid vælger at blive hjemme. Det er f.eks. både børnefamilierne på budget og de 

kræsne, velstående seniorer, der er vant til kvalitet. 

Byens forståelse af landet er baseret på oplevelsesøkonomi og feel-good, og nu hvor der er større efter-

spørgsel på lokale fødevarer, er der momentum for at vise og formidle fødevarernes oprindelse på nye måder. 

Det er ikke nok at se, hvordan en økologisk svinefarm ser ud. Oplevelsen er væsentlig større, når du overnat-

ter på marken og vågner til grisegrynt, omgivet af nysgerrige tryner. Den nationale turismevækst, som bl.a. 

de danske øer har oplevet i sommeren 2020, er også værd at bygge videre på i forhold til de lokale fødevarer 

– det er jo her, mange af vores råvarer bliver dyrket.

KUNDELOYALITET
Gastronomien har generelt oplevet, at forbrugerne påtager sig et ansvar, de støtter det lokale og dem, de 

i forvejen har relationer til. Det gælder f.eks. både kaffebaren på hjørnet, yndlingsrestauranterne og take 

away-stederne. Det er klart, at de ikke er blevet millionærer på, at kunderne har støttet dem under krisen, 

men den kundeloyalitet, der har vist sig under corona, er unik og umulig at sætte værdi på.

Vi har som kunder og familier også kedet os, og nogle har haft tid til at tage ud i gårdbutikker og købe æg 

med ungerne. Det har også været fint for vejboderne, for alle vil gerne bakke det lokale op, og mange har 

oplevet værdien i at handle i en gårdbutik, fremfor i supermarkedet. Men nu kommer den virkelige udfor-

dring: Logistikken. Den skal løses, hvis man i fremtiden skal kunne fastholde kundernes loyalitet. Mange har 

forsøgt at koble de små producenter på landet direkte med kunderne uden mellemled, som f.eks. Råhandel,                       
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Go For Local og senest Go Get Green, men der er stadig lang vej at gå. 

Under corona har kunderne fået større forståelse for, og vilje til, at støtte lokalt. Men det er vigtigt, at der er 

let adgang til varerne. Som kunder skal vi desuden også vænne os til at købe anderledes ind.

Lad os tage Søren Wiuff som eksempel igen. Han har 12.000 følgere på de sociale platforme, men sælger og 

leverer kun cirka 100 grøntsagssække om ugen til private kunder. Der ligger et kæmpe potentiale og venter 

forude. 

Wiuffs grøntsager er ikke vaskede eller rensede, og han har hverken en kommunikations- eller salgsafdeling 

bag sig. Han er en autentisk og provokerende landmand, der insisterer på, at det er naturligt med jord på 

grøntsagerne, og efterhånden er folk begyndt at få smag for det – de har fået øjnene op for, at nyhøstede 

grøntsager direkte fra marken smager friskere. 

I fremtiden skal primærproducenterne være ekstra dygtige til at kommunikere, og gode til at fortælle  

personlige historier, fremfor at køre en traditionel salgsstrategi. Og det gør ikke noget, hvis de er politiske, 

har glimt i øjet og lidt kant. 

BRUD PÅ VÆRDIKÆDERNE
Under corona begyndte vi at handle mere lokalt og handle hos primærproducenterne. Gårdbutikkerne var 

åbne og oplevede stor efterspørgsel. Folk havde tid til at købe lokalt i nærområdet, og de lokale producenter 

har nydt stor opbakning. Men tilgængeligheden kan blive en udfordring, når hverdagen melder sig.

Flere har sagt, at coronokrisen har været som en krigssituation. Under Covid-19 har vi udvist samfundssind, 

og vi har hjulpet hinanden i langt højere grad, end vi normalt gør til daglig. Det ser man også hos Coop  

Crowdfunding, der gik fra at være en fundingportal til at blive en webshop, hvor man kan købe varerne direk-

te fra de små producenter. 

Covid-19 har vendt op og ned på værdikæderne. Kunderne opsøger produktet, fremfor omvendt. Værdikæden 

er blevet mere homogen, og man har forsøgt at fjerne de mellemste led, der fordyrer produktet. 
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Coronakrisen har vist, at leddene mellem producent og forbruger kan undværes. Ved at støtte lokalt og 

handle direkte er man sikker på, at pengene går til dem, der arbejder i lokalmiljøet. Det handler også om etik, 

fordi man er med til at sikre arbejdspladser. 

Flere har vendt kasketten, har fået nye ideer og har skabt noget nyt. Men nogle virksomheder fik også smidt 

noget på banen, som ødelægger det for andre, for eksempel da Too Good To Go lancerede en ny brugerflade, 

så restauranterne kunne afsætte deres måltider. Et umiddelbart fint initiativ, da de restauranter, der normalt 

ikke lavede mad ud af huset, hurtigt kunne få en platform. Too Good To Go havde teknologien, der blot hurtigt 

skulle videreudvikles. Men fremfor at være en madspilds-app, gik de på den måde også ind på et marked, hvor 

de blev konkurrenter til eksisterende madudbringningsfirmaer som f.eks. Just Eat. 

KULINARISK KVALITET 
Gastronomien er med til at blåstemple kvaliteten af producenternes råvarer. Tidligere blev mange kvali-

tetsfødevarer og gourmetprodukter kun solgt BTB, altså direkte til restauranterne, og private kunder med 

kulinarisk interesse havde svært ved at finde tilsvarende kvalitet i butikkerne. Men under coronakrisen har 

mange BTB-virksomheder åbnet op for at sælge direkte til private kunder. Dermed er branchen blevet mere 

kundeorienteret, og det styrker kundernes loyalitet.

De leverandører af f.eks. frugt, grønt og specialiteter, der tidligere kun leverede til restaurantbranchen, har 

fået en målgruppe forærende, som de ikke havde før. Tidligere havde varerne et eksklusivt præg fordi ikke 

var tilgængelige for private, men den høje kvalitet blev pludselig tilgængelig for almindelige forbrugere, der 

dermed selv kunne smage og opleve forskellen. Flere producenter har været hurtige til at gentænke deres 

forretning og tilbyde varerne til private gennem ”kasseordninger”, opsamlingssteder eller webshops. 

Private kunder, der ellers har været vant til udvalget i supermarkedernes køledisk, har oplevet at råvarerne 

har en helt anden friskhed, og at den kulinariske kvalitet er unik, når man handler hos primærproducenterne 

eller hos restaurantleverandører. Kunderne er ikke gået specifikt efter den højere kvalitet, men de har fået 

øjnene op for, hvad den betyder. Der er masser af potentiale i at fortsætte med det.
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GASTRONOMIEN 

Kunderne opfatter i højere grad dele af den gastronomiske verden som garant for kvalitet, det handler ikke 

om indpakning eller storytelling. Her er det især kvaliteten, der tæller. Og nu er der momentum for, at gastro-

nomien genopfinder sig selv, med endnu større fokus på lokale råvarer i sæson. 

De almindelige forbrugere påtager sig et ansvar. De støtter de lokale producenter og dem, som de har en 

relation til. Det har man også set i restaurantbranchen, hvor mange har støttet de restauranter, som de i 

forvejen havde et forhold til, ved at købe take away. Det har ikke gjort restauranterne millionærer at omstille 

deres forretning til take away, men det har været en unik og pludselig mulighed for at bygge videre på den 

meget værdifulde kundeloyalitet. Det var ikke alle restauranter, der valgte at gøre det, men de restauranter, 

der formåede at gribe det rigtigt an, gjorde det med succes, som f.eks. Lisbeth og Bo Jacobsen fra Restaura-

tionen. 

Men hvordan ser situationen ud i fremtiden? Gastronomien i Danmark og i storbyerne er i høj grad afhængig 

af, at der kommer kunder udefra. Det er ikke hr. og fru Danmark, der holder Michelinrestauranterne i gang, 

det er snarere turister og erhvervsfolk, via repræsentation og møder i hverdagene. Det kundegrundlag ser 

ikke så godt ud nu, og det går også ud over de mindre, specialiserede producenter af lokale nichefødevarer, 

der leverer til restauranterne. Især hvis de ikke har formået også at have et greb ind til forbrugerne. 

LANDDISTRIKTSUDVIKLING 
Under Covid-19 har mange konferencesteder haft det katastrofalt, mens restauranter med turistegnede 

menuer i lokalområderne haft kronede dage, og de lokale supermarkeder har haft en fest. 

Generelt har landdistrikterne og yderområderne oplevet et boom. Dels under nedlukningen i foråret, hvor en 

del arbejdede online fra sommerhuset, dels i løbet af sommeren, hvor et rekordantal danskere valgte at holde 

ferie i Danmark. 
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Ifølge Danmarks Statistik blev der registreret 4,8 millioner overnatninger i danske sommerhuse i juli 2020, 

som dermed var den bedste juli nogensinde. De danske gæster stod for tre millioner overnatninger i juli,  

hvilket er omtrent en fordobling i forhold til juli i 2019, kan man læse på dr.dk.

Det har gavnet yderområderne, hvor flere købte de lokale fødevarer, der var nemt tilgængelige og ”sikre” at 

spise, og det har også sat gang i en tendens, hvor man gerne engagerer sig i lokalområdet.

Nu, hvor flere arbejdspladser har oplevet de positive effekter af at lade medarbejderne arbejde hjemme, både 

hvad angår klima, transporttid, smittetryk og effektivitet, er der opstået en unik mulighed for, at landdistrik-

terne kan gentænke deres egen eksistens. I stedet for at bruge det lokale forsamlingshus til syv konfirmatio-

ner om året, kunne man måske bruge det som kontorhotel for landliggere? 

For at skabe et interessant miljø er det dog også vigtigt at tænke det sociale aspekt med ind i planerne, som 

kan være med til at tiltrække arbejdsom kreativitet. Det kan bidrage til at skabe fremtidens liv i landdistrik-

terne, hvor ressourcestærke byboere også involverer sig, tager initiativer og melder sig ind i de lokale  

foreninger. 

Det vil desuden give god mening at fokusere på initiativer med selvforsyning og dyrkning af lokale fødevarer i 

yderområderne, der kan skabe nye fællesskaber og være med til at udvikle landdistrikterne. 

SELVFORSYNING 
Den populære interesse for højbede handler ikke om, at man frygter at sulte. Det er et hyggeprojekt, som der 

går tid med, og hvor ungerne kan hjælpe til med at plante nogle frø.

Det falder også godt i tråd med, at coronakrisen har åbnet folks øjne for naturen, for haven, altankasser og 

for at dyrke tingene selv. Men interessen for selvforsyning er helt reel og hænger også sammen med, at det i 

denne usikre tid er blevet ekstra vigtigt at kende vores fødevarers oprindelse.

Selvforsyning har et element at feel-good over sig, hvor et fællesskab også kan løft noget i flok, men der lurer 
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også en naturlig usikkerhed i underbevidstheden, for hvad nu hvis en virus kan smitte gennem maden? 

Fødevaresikkerhed er noget, vi i højere grad kan blive nødt til at forholde os til. Men vores fødevareforsyningssik-

kerhed vil også være et væsentligt emne i fremtiden.

I en krisesituation taler man især om gær og toiletpapir, men hvad med maden? Forsyningssikkerheden af fødevarer 

ligger hos vores supermarkeder. Dermed har de meget stor magt, som er baseret på transport – og forarbejdnings-

sektoren, og det kan vise sig at være en skrøbelig konstellation i fremtiden.

Selvforsyning er ikke kun for private eller for hippier, det er også, når supermarkeder samarbejder direkte med  

landmænd, som f.eks. når Gram Slot leverer til Rema1000. Det er tillige et eksempel på brud på de traditionelle  

værdikæder, som sikrer butikkernes forsyning af f.eks. havregryn. 

Under den følelse af kaos og usikkerhed, som Covid-19 har medført, hvor vi ikke har kontrol over hændelserne, kan 

man føle kontrol over noget, når man dyrker sine grøntsager selv. Haven kan man selv styre, og man kan være en del 

af et fællesskab sammen med andre. I krisesituationer har nostalgi altid været populært, vi går tilbage til de gamle 

dyder og lukker os mere om os selv. 

Vi har en beredskabsplan, ingen er døde af sult og ingen steder i landet har man været ramt på forsyningen. Der var 

stor opbakning fra forbrugernes side, men sådan en krise kan skabe stor ravage i samfundet. Hvad nu, hvis fødeva-

rerne bliver omfattet af indrejseforbud og karantæne, eller man kan blive smittet gennem maden? Vi ved ikke, hvad 

der sker i fremtiden. Derfor vil det i NCLF’s øjne give mening at arbejde på højere politisk niveau for en større grad af 

selvforsyning med fokus på en bæredygtig produktion til vores hjemmemarked. 

Vi har i NCLF for nylig taget fat på flere konkrete opgaver indenfor selvforsyning, bl.a. i samarbejde med Vejrø Resort 

og hotel & restaurant Stella Maris i Svendborg, der ejes af en privat investor. 

Det er en enestående chance for at afprøve selvforsyning på professionelt niveau i et visionært mini-samfund, 

hvor landmænd og kokke går sammen om at skabe dét, der bliver dyrket på egen jord og dét, der bliver serveret på 

tallerkenen. 
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Det kan blive startskuddet til en række konkrete bæredygtige initiativer, hvor lokalområder selv kan være med til at 

skabe kæden fra jord til bord, baseret på de lokale fødevarer.

EKSPORTEN
Coronakrisen har stor betydning for import og eksport i hele verden. De fremtidige kriser – for dem kommer 

der nok nogle af – kan sagtens komme til at berøre vores egen produktion af fødevarer. Den kan også lukke. 

Hvis ingen varer kommer ind, kan det jo også betyde, at ingen varer kommer ud, og det vil få betydning for de 

danske arbejdspladser i fødevarebranchen.

Bliver fødevareeksporten ramt, vil det naturligvis have store konsekvenser herhjemme. Men man kan godt 

blive overrasket over tallene, for vi ynder at italesætte os som en stor eksportnation af fødevarer, selvom vi 

globalt set er et lille marked. 

Dansk landbrug eksporterede i 2019 samlet for cirka 121 milliarder kroner, i følge EU-kommissionens seneste 

oversigt fra juni 2020. Til sammenligning omsatte en enkelt virksomhed som Novo Nordisk for cirka det sam-

me beløb i 2019, fremgår det af firmaets hjemmeside. 

Ifølge EU-tallene importerer Danmark for knap 80 milliarder kroner landbrugsprodukter, så man kan spørge 

sig selv, om vi behøver importere så meget? Set med NCLF’s øjne kunne vi rette op på balancen ved at foku-

sere mere på kvaliteten og afsætningen af de råvarer, vi dyrker og producerer herhjemme, og samtidig kigge 

nærmere på selvforsyningsbegrebet i en national sammenhæng. 

Er det f.eks. nødvendigt at importere kød fra andre lande?, som svineproducent Jesper Adler også pointerer i 

vores interview.

På det kulinariske område er vi i Danmark stadig et u-land. Vi har kun få produkter, der er en eksportsucces, 

og vi markedsfører os især på vores fødevaresikkerhed. I Sydeuropa er eksporten af fødevarer kendetegnet 

ved mange små enheder, der gør sektoren mindre sårbar. Men i Danmark er produktionen centreret omkring 

meget få, store virksomheder. 
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Hvis de danske producenter i landdistrikterne bliver bedre til at skabe mangfoldige produkter, kan det til-

trække tilflyttere og kulinariske iværksættere i yderområderne, og det øger også mulighederne for eksport. 

Man behøver ikke satse på at sælge varerne på det lokale marked, alt kan ikke sælges i Danmark. Men man 

kan få succes med at sælge lokalt fremstillet kvalitet til udlandet, ligesom f.eks. Friis-Holm chokolade, der 

eksporter omkring 80 procent til udlandet, eller Gelstrupgårds øko-grise, hvor 95 procent går til eksport. 

HJEMME – OG GASTROTURISME 
Coronakrisen har fået folks øjne op for naturen, haven, kæledyr, altankasser, sommerhuse og for at dyrke 

tingene selv. Mange vil også i fremtiden vælge Danmark som feriedestination, og vil dermed gå mere på opda-

gelse i vores eget land. Her kan de lokale fødevarer spille en større rolle i fremtiden og være med til at udvikle 

de lokale iværksættere, producenter, gårdbutikker og spisesteder, og tiltrække idérige kulinariske tilflyttere.

Der er smukke solnedgange overalt i landet. Dem behøver man ikke markedsføre. Derimod er det vigtigt, at 

turismen bygges op omkring områdets identitet og de stedbundne kendetegn. Her kan de lokale fødevarer 

tilføre stor værdi i kombination med den oplevelsesøkonomiske tilgang. 

 



30



31

COOP CROWDFUNDING -  
HVAD SKAL VI SPISE I FREMTIDEN?
Under coronakrisen gik Coop Crowdfunding fra at være en portal, hvor man kunne 
støtte små lokale fødevareproducenters projekter, til at være en decideret  
webshop, som har været med til at redde producenternes overlevelse.  
Under sloganet ”Køb fra små producenter under coronakrisen, og vær med til at 
bestemme, hvad vi skal spise i fremtiden,” ændrede crowdfunding-initiativet sit 
oprindelige mål. 

Vi har spurgt chefen for Coop Crowdfunding, Nicolai Jæpelt, om processen: 

Hvordan var situationen hos jer, da Danmark lukkede ned den 11. marts 2020? 

”Da Mette Frederiksen lukkede landet ned, var der på det tidspunkt 50 virksomheder, der var en del af vores 

crowdfunding-koncept. Men efter en uge kom der en melding om, at flere af virksomhederne havde ramt bun-

den. Nogle havde allerede mistet 95 procent af deres omsætning, f.eks. var Skarø Is meget hårdt ramt. De havde 

planlagt at flytte deres produktion til Fyn, men alt gik i stå for dem. De solgte deres is til cafeer og restauranter og 

havde én stor kunde, som var Singapore Airlines. Desuden havde de en isbutik på Skarø, men de var jo afhængige 

af, at folk kunne komme derover. Så de blev ramt på alle måder, da både Danmark og flyruterne lukkede ned.”
Hvordan fik coronakrisen jer til at handle?

”De mange input fra producenterne fik os til at tænke over, hvordan vi kunne bidrage. Måske kunne vi bruge vo-

res platform på en ny måde, og bruge portalen til decideret at sælge producenternes varer? Da Peter Høgsted og 

Lasse Bolanders ugentlige møde var slut, stillede jeg mig i døren til thekøkkenet, så kunne de ikke rigtig komme 

ud derfra, fordi vi jo skulle holde afstand på grund af corona. Så blev jeg bare stående i døråbningen, indtil de 

sagde ja!”
Hvordan var denne proces anderledes end normalt? 

”Normalt bevæger man jo sig mod et mål, f.eks. at udvikle et nyt produkt eller en service, eller man skal købe en 

maskine. Naturen i crowdfunding er jo, at det er et projekt, der er målet. Men nu handlede det snarere tale om, 

at udvikle en fælles bevægelse mod et mål. Målet var, at så mange små fødevarevarevirksomheder som muligt 

skulle overleve. Og ved at sætte alle projekternes mål til én krone, blev vores crowdfunding-platform i realiteten 

en webshop, som alle virksomheder kunne benytte til at sælge deres varer direkte fra.”
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Hvilke udfordringer gav den nye tilgang jer?

”Vi skulle have vores platform til at fungere som en webshop, men der var ikke tid til at udvikle et helt koncept 

for det, så vi måtte arbejde med det, vi havde. Det afgørende var, at virksomhederne selv kunne oprette deres 

egne projekter, hvis vi skulle kunne håndtere en masse projekter på kort tid. I november 2019 var vi så småt 

begyndt at udvikle et nyt modul til netop dette, som vi ville have testet på 3 virksomheder her til foråret. Men det 

er så i stedet blevet testet af snart 200 virksomheder. Rent lavpraktisk lavede vi en guide til denne demo-versi-

on, hvor vi oversatte IT-sproget til noget, der gav mening. Det blev ikke en færdig løsning, men derimod en hurtig 

løsning, sat op i powerpoint med en masse copy-paste, mens vi sideløbende kontaktede de første virksomheder, 

skrev nyhedsbreve til eksisterende brugere og ændrede formuleringer og look på hjemmesiden. Det hele blev 

lavet på en uge, men det betød også, at da vi gik i luften var der mange ting, der manglede. Det var vigtigere at 

rykke hurtigt, fremfor at alt var perfekt. Siden har vi kontinuerligt opdateret nærmest alt, uge for uge.”
Hvilken type producenter er repræsenteret?

”Det er overvejende de små og mellemstore virksomheder, som har været i gang i et stykke tid. Men der er også 

nogle, der kommer til os som det første. Vores intention er, at være repræsenteret i hele Danmark. Vi oplever en 

enorm interesse: I midten af maj måned 2020 rundede vi 180 coronarelaterede ansøgninger. Til sammenligning 

gennemførte Coop Crowdfunding 70 projekter i hele 2019. Birthesminde er den producent, der har solgt for mest. 

De har solgt for mere end 150.000 kroner. Vores initiativ kan måske redde nogle enkelte og hjælpe de resterende, 

for en omsætning på 10.000-50.000 kroner er et godt alternativ til en omsætning på 0 kroner. 

Samtidig oplever vi, at mange starter hos os, for det er nemt og rimelig risikofrit, for så senere at udvikle deres 

egne løsninger.”
Hvilken værdi giver portalen for producenterne? 

”Der var fra starten interesse, og mange af de virksomheder, vi tidligere har været i kontakt med, men som af 

den ene eller anden grund endnu ikke havde lavet et crowdfunding-projekt, har oprettet et corona-projekt. Vi 

har gennem coronakrisen haft stødt stigende aktivitet. Vi tjener jo ikke flere penge, for det er gratis at bruge 

Coop Crowdfunding til corona-projekter, men vi har fået 4000 nye brugere siden marts 2020. På den måde har vi 

accelereret udviklingen af platformen og er blevet udfordret på, hvad vi skal være. Det er jo en ret åben platform, 

hvor det er meget op til virksomhederne at levere indholdet, og så lader vi brugerne vælge, hvad der er  

interessant. 
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Vi er ikke smagsdommere i forhold til produkter, pris eller kvalitet, for vi bliver konstant overrasket over, hvad der 

lykkes bedst. Det er egentlig meget rart. Men det skal også siges, at der generelt er et meget højt niveau blandt 

producenterne, som jo netop er dem, vi har fokus på. Vi fortæller historier om dem, der producerer vores mad, 

fremfor at sælge varer på tilbud. Alle, der fremstiller fødevarer, kan komme med på portalen og ud til vores  

brugere, som potentielt er 15.000 nye kunder.”
Hvilken værdi giver portalen for forbrugerne?

”I en verden, hvor forbrugerne er fjernt fra producenterne, får man et større indblik i, hvem der laver maden. Det 

giver et incitament, fordi det er spændende at formidle. Jeg mener, at vi skaber en følelse af fællesskab gennem 

nye måder at være sammen på. Det giver lyst til at gå sammen om nye former for samarbejde, og det giver nye 

relationer mellem forbrugerne og producenterne. Når producenterne folder historien ud, bliver forbrugeren mere 

tilbøjelige til at give 75 kroner for en flaske blomstervin. 

Vi hjælper og står til rådighed. Jeg synes, det er fedt at være en del af en stor virksomhed, der stiller sig til rådig-

hed for dem, der er i knibe. Det er i mine øjne samfundssind. 

Vi tager ikke ti procent af omsætningen fra producenterne, for det er gratis at bruge vores portal. Og kunderne 

føler oprigtigt, at de hjælper. Kunderne har dialog med producenterne og føler, at de hjælper producenten. Det 

handler mere om relationer end om salg.”
Hvad har I lært af coronakrisen? 

”Vi havde noget, der fungerede, som vi kunne bygge ovenpå. Corona har lært os, at man skal bygge ovenpå 

det, der er. Man behøver ikke finde på noget nyt, men det handler om at gøre det, man har, tilgængeligt på nye 

måder.”
Hvordan ser du på fremtiden? 

”Det var ikke en del af strategien, at vi skulle være webshop, vi havde gang i mange andre tiltag i forhold til 

crowdfunding. Men nu har Coop meldt ud, at det bliver en permanent del af fremtiden. Jeg tror, at alle supermar-

keder på længere sigt får det sværere, fordi alle er på én gang blevet bedre til at sælge direkte til kunderne. Også 

de virksomheder, der tidligere kun handlede BTB, har nu fået fat i de private kunder.”
Vi interviewede Nicolai Jæpelt i maj 2020. 
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”MANGE TÆNKER PÅ 
DÅSEMAD I KRISETIDER, 
MEN HVAD MED AT 
OPRETHOLDE ET LIV MED 
BEDRE FØDEVARER? 
JEG VILLE DA PERSONLIGT 
HELLERE SPISE FRISKE 
ASPARGES END DÅSEMAD, 
MENS BOMBEN FALDER!”
Jesper Zeihlund, direktør i NCLF
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SØREN EJLERSEN FRA AARSTIDERNE: 
PLANETEN HAR ALDRIG STÅET SÅ STILLE!
Hvordan oplevede I nedlukningen hos Aaarstiderne?

”Det var helt uvirkeligt, tæppet blev jo revet væk under os, og alle rytmer blev ændret. Pludselig skulle vi i firmaet 

ordne alting hjemmefra, både indkøb og kundeservice, mens virksomheden voksede voldsomt. 

Der gik nærmest kun et par minutter fra Mette Frederiksens pressemøde til, at folk gik i gang med at købe alt, 

hvad der kunne købes, både måltidskasser og ekstra varer. Vi fik en dobbelt så stor kundetilgang, det gav et stort 

pres, for folk skulle ha’ fyldt deres fadebure og køleskabe. Men det skete da i god ro og orden! Klager forsvandt, 

og kunderne roste os for at kunne levere varerne.”
Hvad har du særligt bidt mærke i?

”Vi har været meget taknemmelige for at opleve, hvor meget danskerne står sammen, når der er noget på spil. 

Det gælder også i Europa. Da vores leverandører i f.eks. Murcia i Spanien stod klar med deres modne afgrøder, 

der ikke kunne høstes på grund af nedlukningen, støttede deres familier og naboer op, og alle gik med ud i mar-

ken for at hjælpe. Jeg blev faktisk meget rørt over alt det, jeg mærkede. Altså at folk var så villige til at hjælpe 

hinanden alle steder.”
Hvordan ser du fremtiden efter corona?

”Jeg mener, at planet Jorden har haft godt af det ryk. Alt det klima – og miljøarbejde, vi har arbejdet på i årtier, 

og ikke mindst vores fokus på biodiversiteten, håber jeg får et godt skub i den rigtige retning. Hvis vi skal vækste, 

skal det være en grøn vækst. Jeg var bekymret for, at den grønne agenda skulle ryge, men jeg føler mig tryg nu, 

hvor jeg ser, at Danmark, EU og verden har skiftet til grønt gear.”
Er der kommet noget positivt ud af coronakrisen?

”Jorden har aldrig stået så stille! Det var sundt for planeten med en pause, og fedt at være hjemme med familien og 

naboerne. Nu er det tid til at genopfinde sig selv. Der er et moment nu, hvor vi kan skabe forandringer. Jeg håber, at vi 

fastholder dele af det samfundssind, vi oplevede under krisen.

Vi er så forvænte med, at alting er her altid. Hvis fladskærmen går i stykker, køber vi bare en ny og større. Nu oplever 

jeg, at en del har skiftet momentum, der er faktisk en radikal forandring! Tiden maner til eftertænksomhed: Hvordan 

flytter vi egentlig rundt på hinanden og på varer? Der er fokus på det nære og det syslende. Det skal vi fastholde!”
Vi interviewede Søren Ejlersen i juni 2020. 
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”JEG OPLEVER EN STOR 
OPMÆRKSOMHED PÅ, AT 
FORBRUGERNE NU KAN 
BRUGE DET DER ER,  
FREMFOR AT BRUGE ALT 
FRA HELE VERDEN.”
Søren Wiuff, grøntsagsavler
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OPLEVELSESØKONOMI UNDER CORONA:
OVERNAT MED GRISENE I EN HYTTE PÅ MARKEN 
Jesper Adler, producent af økologiske grise på Gelstrupgård i Nykøbing Sjælland, har taget et nyt initiativ. 

”Jeg fik ideen for mange år siden, men under corona tænkte vi: Nu gør vi det!” fortæller Jesper Adler i  

telefonen, da NCLF ringer til ham i begyndelsen af september. 

Selv var han i tvivl: Var der overhovedet nogen, der gad overnatte i en grisefold? Men det var der mange, der 

ville! Videoen med hytten i grisefolden er blevet set 200.000 gange på Frilands Facebookside, og Gelstrup-

gård får daglige henvendelser fra både Tønder og København, fra veganere, fra familier og ægtepar, der vil på 

weekendtur. 

Det har været muligt at overnatte i hytten på marken hele sommeren, og den er åben indtil uge 43. Så starter 

sæsonen igen til pinse 2021. 

Jesper Adler eksporterer 95 procent af sit kød via Friland og har kun fire frysere på sin gård, hvorfra han  

sælger sit kød til private. Men under corona har han solgt det dobbelte af, hvad han plejer, til besøgende.

”De fleste familier har fundet ud af, at turene til Thailand heller ikke er så smarte. De søger nye oplevelser i 

nærområdet, og overnatning sammen med de fritgående grise på marken er en af de mange forskellige  

oplevelser, vi kan skabe med fokus på lokale fødevarer,” lyder det fra Jesper Adler, der afslutter:

”Coop importerer 80 procent af deres kød, men hvem siger, at de behøver det? Vi kunne nedsætte  

CO2-aftrykket, hvis vi købte lokalt, det gælder også institutionerne i staten og i kommunerne.

Jeg håber, at corona er et wake-up call i forhold til miljøet. Vi skal gentænke ordentligheden! 

Jeg synes, vi bør deklarere et kædeansvar fra jord til bord, der også handler om socialt ansvar og en overens-

komstmæssig løn, så de unge kan komme ind på arbejdsmarkedet. 

Det nytter ikke at importere soja fra Sydamerika og fede danske svin op med det, for så at sælge grisene til 

Kina. 

Vi slår kloden ihjel!”
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MARKANT VÆKST UNDER COVID-19

”Vi har haft en markant vækst under Covid-19, og væksten ses tydeligt på tværs af alle kategorier. Væksten dri-

ves af mange nye kunder til nemlig.com, men vi oplever også, at alle vores kunder køber varer fra flere forskellige 

kategorier end normalt. Vi oplever speciel stor vækst i salget af konfekture, blomster, fersk kød, personlige pleje 

samt vin, special-øl og spiritus. Vi ser derudover en lidt større stigning i salget af økologi end salget af konventio-

nelle varer, og i dag har vi en økologiandel på 27%.

Samlet set har vi har haft større vækst på danske produkter i den seneste tid – faktisk meget tæt på dobbelt op 

på omsætningen af danske varer, sammenlignet med sidste år. Det gælder også for vores gård- og specialbutik-

ker, der i den seneste tid har oplevet endnu større vækstrater på mellem 2 til 5 gange sidste års omsætning, så 

ikke overraskende har vores kunder forkælet sig selv med de gode varer fra disse butikker under Covid-19. 

Det er primært på kategorierne fersk kød, frugt og grønt, brød samt blomster, hvor væksten i salget af danske 

produkter har været markant størst. Så vi er glade for, at vi har været i stand til at hjælpe vores mange gode dan-

ske leverandører med at løfte salget af deres varer i en ellers presset tid.” 

Jack Enevoldsen, kategoridirektør i nemlig.com

Interview fra maj 2020
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DE SAMVIRKENDE KØBMÆND:  
VI HAR LÆRT, AT VI IKKE SKAL VÆRE FOR  
AFHÆNGIGE AF BESTEMTE LEVERANDØRER
John Wagner er administrerende direktør i De Samvirkende Købmænd og desuden bestyrelsesmedlem i NCLF.

De Samvirkende Købmænd er en brancheorganisation, der omfatter ca. 1.400 supermarkeder, discountbutik-

ker, nærbutikker og convenience. Medlemskredsen tæller købmænd fra MENY, SPAR, Min Købmand, LetKøb, 

REMA 1000, 7-Eleven, Løvbjerg Supermarked, ABC Lavpris, S-Engros, Circle K, Q8 og enkelte købmænd i  

NærKØB og uden for kæder.

Vi spurgte i maj 2020 John Wagner om, hvordan brancheforeningens medlemmer på generelt plan oplevede 

coronakrisen: 

”Fra dag 1 oplevede vi en række modsatrettede tendenser. De lokale butikker oplevede stigende omsætning, 

mens andre butikker blev hårdt ramt, f.eks. i centre eller de 7-Eleven-butikker, der ligger på togstationer eller i 

lufthavne. Det har jo nærmest været en fest at være lokal dagligvarebutik, det oplevede både de små butikker 

og de større supermarkeder som f.eks. Meny. Desuden var grænserne lukket, så der var ingen konkurrence fra 

grænsehandlen. 

Under Covid-19 har de lokale butikker haft den fordel, at kunderne ikke havde lyst til at køre langt for at handle. 

Mange af dem, der kunne arbejde hjemmefra, forlod byen og tog arbejdscomputeren med i sommerhus, og det 

kunne de lokale købmænd i sommerhusområderne godt mærke. 

Vi oplevede også, at det stigende fokus, som folk de seneste år har fået på overflødig emballage, er stilnet lidt af. 

Under corona er det gået den anden vej. Der er kommet fokus på hygiejne og sikkerhed, så salget af uindpakket 

frugt & grønt og varer fra delikatesseafdelingerne er faldet, og kunderne er især begyndt at gå efter de varer, der 

er pakket ind. 

Under Covid-19 droppede REMA 1000 f.eks. deres brødskabe og solgte kun brød, der var emballeret. Nødde – og 

salatbarer blev lukket, og salg af bland-selv-slik blev forbudt. 

Jeg har indtrykket af, at salget i perioder har været lidt forkælelsesagtigt. Folk var jo derhjemme, de fik tid til at 

bage, og de fik tid til at inddrage børnene i madlavningen. På den ene side har man ikke købt dyrt ind til påskens 

gæstemiddage i samme udstrækning, men på den anden side valgte mange at gøre lidt ekstra ud af det derhjemme. 

Så ja, man kan sige, at der i perioden har været flere modsatrettede tendenser. 

I påsken oplevede vi heller ikke et fald, folk spiste nogenlunde lige så meget som de plejer ved påsketid.             
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Normalt får man gæster, eller er selv gæst hos nogen. Men nu var vi hjemme i alle dagene. Og vi spiste jo! 

Omfordelingen har været til gavn for de lokale butikker. Kunderne handlede færre gange, men købte til gengæld 

ind til 3-4 dage og ville være sikre på, at de kunne få det hele i én butik. Det har især været godt for de større 

butikker med mere plads, så man ikke skulle være så tæt på andre kunder. 

I fremtiden, når situationen normaliseres, vil kunderne igen få tillid til uemballeret frugt og grønt og til delikates-

se – og slagterafdelingen. Men hygiejnen skal være i orden.”
Hvad har vi lært? 

”Mange ting! Der er, ingen tvivl om, hvor sårbare vi er. Og selv om det desværre har været en glædelig oplevelse 

på en tragisk baggrund, har coronakrisen vist os, hvor vigtig dagligvareforsyningen er. 

Vi var gode til at undgå varemanglen. Det var kun lige håndsprit, der var en mangelvare i den første periode. 

Vi oplevede, at nogle af kunderne kom med drikkepenge eller kage til vores personale og takkede dem for at holde 

det hele i gang. Medarbejderne har været hverdagens helte.

Af positive konsekvenser har vi også oplevet, at sygefraværet er faldet. 

Under nedlukningen i foråret har der simpelthen været markant færre sygedage blandt personalet, og det skyl-

des større fokus på hygiejne, og nok også at børneinstitutionerne holdt lukket, så der ikke har været almindelig 

influenza og forkølelse i omløb. 

Jeg tror, at mange af vores foranstaltninger vil fortsætte i en lang periode fremover. Både afstandsmarkeringen, 

plexiglas foran kassemedarbejderen og håndsprit i butikkerne. Mange medarbejdere føler tryghed ved, at der 

er en skærm til at beskytte dem, både pga. risikoen for smitte og for at afskærme dem fra verbale overfald fra 

kunderne.”
Hvad har I lært?

”Vi har lært, at vi ikke skal være for afhængige af bestemte leverandører. Der er opstået en utryghed i forhold til 

Kina som leverandør, f.eks. også i forhold til at få reservedele til maskiner.

Til gengæld har vi fået endnu et argument for at komme af med kontanter i butikkerne! 

Vi har længe kæmpet for de kontantløse butikker, for på den måde er vi ikke et attraktivt mål for tyveri og røveri. 

Desuden er det dyrt at håndtere kontanter, da bankerne også tager gebyrer for håndteringen, og kontanterne 

tager lang tid at tælle op. Nu har vi også argumentet omkring hygiejne.”
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ØKOLOGICHEF I LANDBRUG & FØDEVARER:
HVAD HAR CORONAKRISEN BETYDET FOR ØKOLOGIEN?

”Vi har oplevet et større salg af økologiske varer i detailhandlen og en stigende interesse for de økologiske 

produkter. Folk jo var hjemme, og derfor spiste de mere mad derhjemme og lavede mere mad i familien, end de 

plejede. De meldinger vi har fået her i Landbrug & Fødevarer er, at interessen for de økologiske varer er steget, 

og vores bud er, at salget af økologiske varer i detailhandlen og online i 2020 lander på et sted mellem 10-15 pct. i 

stigning.

Men kigger vi på foodservicesektoren, så har nedlukningen af hoteller, restauranter og kantiner også haft store 

konsekvenser for økologisalget. Så samlet set er det svært på nuværende tidspunkt at vurdere, hvordan det 

samlede salg af økologiske varer i 2020 ender med at blive.”
Hvad kan vi som nation lære af coronakrisen?

”Jeg mener, at læren for os er, at vi i Danmark skal tænke mere over, hvordan vi er stillet i en situation, hvor 

det kan være svært at få varer ind fra resten af verden. For de økologiske landmænd afføder det for eksempel 

spørgsmålet om, hvorvidt man selv kan producere mere foder til dyrene.

Heldigvis har EU’s grønne korridor fungeret rigtig godt, man har kunne få fat i både råvarer, reservedele til  

maskiner og de teknikere, der skulle reparere maskinerne. Hele kæden indenfor fødevareindustrien har stadig 

været velkørende, både indenfor produktion, forarbejdning og transport, og det har været helt afgørende under 

coronakrisen. Det har spillet en stor rolle, at de internationale aftaler har været på plads. Her har EU været med 

til at få det hele til at fungere, og det er rigtig positivt. Krisen har vist os, at samfundssystemet fungerer.”
Hvad tror du, de enkelte landmænd kan lære af coronakrisen?

”Jeg tror, at landmændene er blevet mere opmærksomme på, hvordan de kan blive mere robuste, så det hele 

ikke står og falder med noget, der kan lukke ned. Hvis man som landmand f.eks. ikke kan få det foder, man plejer, 

kan man så f.eks. erstatte det med noget andet, som man kan få i Danmark? 

Det er et ret aktuelt emne. Man kan også tage tørken i 2018 som eksempel. Hvad gør man, hvis græsset pludselig 

ikke gror? Det er vigtigt at afdække de forskellige risici, diversificere produktionsformen eller måske satse på flere 

afsætningskanaler, som man kan afsætte sine varer til.”
Kirsten Lund Jensen

Interview fra maj 2020
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DET ØKOLOGISKE 
FØDEVARESALG TEGNER 
SIG FOR EN 
REKORDSTIGNING PÅ GODT 
14% I FØRSTE HALVÅR AF 
2020. DET VISER 
TILBAGEMELDINGER FRA 
DETAILHANDLEN.
Kilde: Pressemeddelelse fra Fagmediet Økologisk, 7. september 2020
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Morten Holm Østergaard har som erhvervspolitisk chef i Landbrug & Fødevarers afdeling for vækst– og 

strukturpolitik stået for at koordinere indsatsen med hjælpepakker til fødevarevirksomhederne og  

fødevaresektoren. Han har desuden udarbejdet L&F’s udspil til vækstplanen ”Vejen frem” med 17 forslag 

til, hvordan fødevareerhvervet kommer videre efter coronakrisen.

Interview fra maj 2020

Hvordan har jeres afdeling oplevet krisen?

”Vi har løbende kunnet håndtere problemer, der er opstået. Vi har fået en række forskellige henvendelser fra 

vores medlemmer, men vi har kunnet løse det meste henad vejen. Fødevarebranchen var ikke en af de sektorer, 

der blev lukket ned, så de fleste kunne holde produktionen kørende. Fødevareproduktionen er blevet betragtet 

som en kritisk funktion, så vi har ikke mærket nedlukning eller begrænsninger. Landmænd, mejerister og slagteri-

arbejdere har fortsat kunne passe deres jobs. Men der er andre brancher, der er meget hårdt ramt, f.eks. restau-

ranter og kantiner.”
Hvad har krisen betydet på forbruger-niveau?

”Forbrugerne har jo været mere hjemme og har derfor lavet mere mad derhjemme, så salget af fødevarer i  

detailhandlen er steget. Men jeg kan dog nævne som eksempel, at det har været svært at sælge små skoleagur-

ker under krisen. De sælger normalt utrolig godt, men ingen har haft lyst til at købe skoleagurker, når børnene 

ikke har gået i skole! Til gengæld er salget af særligt højværdi fødevarer til food service som kantiner og restau-

ranter faldet meget dramatisk.”
Hvilke grupper i Landbrug & Fødevarer har været hårdest ramt?

”De landbrug, der har kombineret deres bedrift med f.eks. kursusvirksomhed eller hotel, er blevet klemt. Men det 

er min opfattelse, at det er ret få af dem, der har kunnet komme ind under hjælpepakkerne.

De sektorer, der har kunnet benytte hjælpepakkerne og har haft en kraftigt faldende omsætning, er især dam-

brug, gartnerier og minkavlere, der f.eks. har lidt under, at hele restaurantsektoren lukkede ned, eller at alle 

minkauktioner har været aflyst.”
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Lotte Eiskjær Andersen, direktør for TorvehallerneKBH og bestyrelsesformand i NCLF:

”KØBENHAVNERNE VIL GERNE HANDLE LOKALE 
RÅVARER I TORVEHALLERNE OG BRUGE DET SOM 
ET CENTRALT MØDESTED”

Hvad betød nedlukningen for jer?

”Den 11. marts, da Mette Fredriksen annoncerede nedlukningen, fik vi meget travlt med at læse alle retnings-

linjerne nøje. Hvad måtte vi? Kunne vi betegnes som et shopping center eller et supermarked? Kunne vi holde 

åbent? Centrene skulle holde lukket, kun fødevaredelen måtte være åben. Men vi kunne regnes som et supermar-

ked, hvor man handlede sine varer og gik hjem igen, uden at opholde sig. Derfor fjernede vi alle borde og stole 

udenfor og afspærrede områderne, så man heller ikke kunne sidde indenfor. Nu var TorvehallerneKBH blevet en 

anden form for sted, man kunne ikke længere sidde eller stå og nyde sin kaffe.

Vi havde stadig åbent i enkelte take away-stande, f.eks. med smørrebrød, men der var altså ikke mulighed for 

siddende gæster. De første par dage havde vi det laveste antal kunder nogensinde, men der gik ikke længe før 

kunderne kom tilbage. Vi havde jo åbent som et supermarked med god plads, så folk kom stadig og handlede fisk, 

kød, friske råvarer og brød, og de hentede stadig deres kaffe.”
Ændrede kundernes indkøbsmønstre sig under krisen?

”Krisen har skabt større bevidsthed om, at det er vigtigt at støtte de lokale specialbutikker, hvis de skal overleve. 

Det har været meget positivt at mærke, at folk har efterspurgt kvalitetsfødevarer under krisen. Folk ville støtte 

det lokale. Vi oplevede, at folk begyndte at eksperimentere mere med madvarer af høj kvalitet. Især slagterne har 

oplevet større efterspørgsel på en god bøf. Både slagteren, fiskehandleren og salget af frisk frugt og grønt har 

klaret sig godt efter omstændighederne. Kunderne har haft fokus på at købe fra mindre danske producenter og 

har sænket forbruget af udenlandske varer. Der er helt sikkert kommet en større bevidsthed om, at vi skal passe 

på de små danske producenter.”
Hvordan ser situationen ud nu?

”Da vi åbnede helt op igen, kunne man tydeligt se, hvor glade folk var. TorvehallerneKBH var et af de eneste  

steder med god og hyggelig stemning. Det har været så dejligt at se kundernes reaktioner på genåbningen. Der 

var et af vores stader, der havde holdt helt lukket i perioden, og ved genåbningen stod en kunde straks klar og 

sagde: Jeg har ventet på, at du ville åbne igen. Jeg vil snakke med dig! Jeg har virkelig savnet den personlige  
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betjening! Stamkunderne vendte tilbage lige med det samme. Det har bekræftet os i, at stedet, udvalget og  

personalet betyder meget for kunderne. Vi måtte desværre sige farvel til to stader, der har været hårdt ramt, 

mens andre har benyttet muligheden for at renovere, udvikle og opgradere deres stader.”
Hvordan ser du på fremtiden?

”Krisen er desværre ikke ovre endnu. Vi forventer, at 2020 bliver et hårdt år. Vi er stadig langt fra den normale 

kundestrøm. Især vores spisesteder er meget hårdt ramt, og nogle stader har desværre været nødt til at fyre en 

del af personalet. Jeudan, der ejer TorvehallerneKBH, har udvist samfundssind og i tæt samarbejde med den 

enkelte stadeholder forsøger vi ved fælles initiativer at komme igennem krisen. Vi er taknemmelige for, at vi har 

kunnet holde TorvehallerneKBH åbnet i løbet af nedlukningen af Danmark, og nu er vores vigtigste fokus at til-

passe og udvikle vores markedsplads ift. til den gradvise åbning af Danmark.”
Hvad har I især lært af coronakrisen?

”Det har været en stor fornøjelse at opleve det store samfundsansvar, som generelt har udfoldet sig i samfun-

det, og som alle påtog sig. Under krisen har vi fået bekræftet vores grundessens: at vi er et fødevaremarked med 

kvalitetsfødevarer. Vores fællesskab er meget stærkt, og vi har vist, at vi er gode til at løse kriser sammen med 

vores stadeholdere. Jeg håber personligt, at alle har lært, hvor positivt det kan være at bruge mere tid sammen, 

og ikke mindst at bruge mere tid sammen på at lave dejlig mad.

Det er både vigtigt at kigge på dem, vi bor sammen med, og også overveje: Hvorfor spiser jeg, og hvad spiser jeg? 

Maden skal styrke den mentale og fysiske sundhed!”
Er der noget, I er blevet mere bevidste om under corona?

”Det er svært at sige, om fok ændrer adfærd på længere sigt. Det hele begynder at gå stærkere igen, også  

mentalt set. Men vi er alle ansvarlige for at lære noget af sådan en krise!

Vi er blevet endnu mere bevidste om, hvad vores herboende kunder efterspørger. Københavnerne vil gerne  

handle lokale råvarer i TorvehallerneKBH og bruge os som et centralt mødested. Vi ønsker derfor at sætte endnu 

mere fokus på, at vi er stedet, hvor man får inspiration og handler friske fødevarer af høj kvalitet hos passionere-

de stadeholdere. Det er ekstremt vigtigt at understøtte den øgede efterspørgsel på f.eks. økologiske og dansk-

producerede råvarer og kvalitetsprodukter, og give den personlige købsoplevelse.”
Interviewet med Lotte Eiskjær Andersen er fra juni 2020.
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NÅR GLOBALISERINGEN RYSTES,  
ER DET LOKALE GODT
Med Covid-19 er hele grundlaget for globaliseringen blevet rystet. Vi har fået øjnene op for, at systemer  

hænger sammen på måder, som vi næppe var så bevidste om i dagligdagen, før det hele pludselig ændrede 

sig, og mange industrier begyndte at ramle.

Under corona er bl.a. fødevare-nicheproducenterne og gastronomien kommet i krise. Men under nedluk-

ningen i foråret og sommeren 2020 oplevede vi i Danmark ingen fødevaremangel. Der var ingen der sultede, 

og der var stadig varer på hylderne. Nogle producenter havde endda for mange råvarer, fordi de ikke kunne 

afsætte dem til restauranterne, der holdt lukket.

Coronavirus smitter ikke gennem maden. Men måske kommer der en virus i fremtiden, der gør. Eller måske 

kan der opstå en krise i transportsektoren, så fødevarerne ikke kan nå frem. 

Frankrigs præsident Emmanuel Macron har betegnet corona som en ”krig”. En krig mod sundhedssystemet, 

men også mod samfundssystemer og strukturer, som vi kender dem. 

Og som vi ved, kan krige medføre problemer med at brødføde befolkningen, hvis alting bryder sammen.

At tale om selvforsyning, og endda måske national selvforsyning, ville for blot kort tid siden blive anset som 

rabiat. Men i dag er man snarere realist, når man bringer det på bane.

SELVFORSYNING –  
AT VÆRE SAMMEN FOR SIG SELV
Belært af erfaringerne fra coronakrisen, ser vi i NCLF en værdi i at koble landdistriktsudviklingen og selvfor-

syningsbegrebet til en mere generel dagsorden, hvor vi får et bedre overblik over vores egenproducerede 

fødevarer, og i højere grad fokuserer på en bæredygtig produktion til vores hjemmemarked.

Det giver mening både i forhold til klimaet, efterspørgslen på fremtidens plantebaserede fødevarer og 
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naturens biodiversitet. Det bliver mere og mere vigtigt at vide, hvor vores fødevarer kommer fra. Derfor er 

det nødvendigt at ændre strukturen i landbruget, og ikke mindst de værdikæder, der i dag forsyner os med 

fødevarer. 

Vi mener, at en højere grad af selvforsyning kan være en af fremtidens løsninger. Ikke blot som nogle rækker 

persille bredt ud hjemme i den private køkkenhave, sprød salat i højbedet eller nogle bundter gulerødder med 

top blandt de sympatiske storbyinitiativer, men også i større skala, så de lokale fødevarer dækker hele egne - 

eller ligefrem hele landet.

VEJRØ - DEN SELVFORSYNENDE Ø
Blandt de opgaver, som NCLF er i gang med, står selvforsyning meget højt på agendaen. 

Vi skal bl.a. idéudvikle og lave en helhedsplan for, hvordan selvforsyning og lokale fødevarer bliver en del af  

gastronomien og forsyningskæden på den privatejede ø Vejrø, og for hotel & restaurant Stella Maris i Svend-

borg.

Vejrø blev i 2005 købt af en privat investor, der også ejer Stella Maris. 

Hans vision er, at Vejrø skal være en fuldt ud bæredygtig ø, som bl.a. arbejder med rene energikilder og  

bæredygtigt landbrug. Ejeren er ivrig efter at investere i sit grønne projekt. Han arbejder hen imod, at Vejrø 

skal være selvforsynende, og at man, så vidt muligt, bruger de ressourcer, der er til stede på øen. 

På Vejrø kalder de deres madkoncept ’Fra mark til mund’. De producerer økologisk grønt i deres væksthus 

og holder egne dyr, der har god plads at boltre sig på i naturen. På øen er  man også i gang med et ambitiøst 

projekt for produktion og anvendelse af vedvarende energi. 

Med et hotel og en restaurant af høj kvalitet på både Vejrø og i Svendborg, er det oplagt selv at dyrke de  

økologiske råvarer som en naturlig del af den bæredygtige strategi.

Det er en meget meningsfuld og konkret opgave at gå ”all in” på selvforsyningsideen på et geografisk  

afgrænset område, der både har rammerne og naturens egne ressourcer til at understøtte visionen. Her  

kobler man konkret landmandens afgrøder med gastronomiens kreativitet og gæsternes ønsker. 

Og i forhold til, hvad fremtidstendenserne siger, kan Vejrø blive en inspirerende primus motor for fremtidens 

bæredygtige løsninger. 

SELVFORSYNING
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SINDSSYGT GOD SELVFORSYNING
Vi kan også lade os inspirere af fortiden, når vi tænker på selvforsyning. 

Et eksempel kunne være SNS Grønnegården, sindssygehospitalet i Nykøbing Sjælland, der tidligere husede 

omkring 1000 patienter. Det blev bygget i 1913 med alle fornødenheder samlet på det naturskønne område, 

som strækker sig over flere tusinde kvadratmeter, opført i arkitektonisk harmoni.

De 45 bygninger rummede for eksempel kirke, brandstation, badeanstalt, forsamlingssted, snedkeri, vaskeri, 

gartneri og storkøkken. Plejepersonalet og lægerne boede også på arealet, så der var dagligt omkring 2.000 

personer, der skulle bespises.

Det gjorde man i høj grad gennem selvforsyning, og hovedparten af de daglige måltider kom fra områdets 

egne frugttræer, grøntsagsrækker og kornmarker. Udover at det gav mad på bordet, var det også en  

meningsfuld beskæftigelse i patienternes hverdag, hvor det manuelle arbejde i køkkenhaven, i gartneriet 

eller i markerne var en del af patienternes behandling.

Tanken var, at sund mad giver sunde mennesker, og at arbejdet med jorden kunne være med til at fordre en 

sund mental tilstand. Derfor var en del af behandlingen af de psykisk syge patienter knyttet til jordbruget.  

Afgrøderne var, så at sige, et biprodukt af den psykiatriske behandling.

Hospitalet lukkede i 2015, og i dag er patienterne borte. Bygningerne blev i 2018 købt af en kulturelt velfun-

deret privat investor, der er i gang med at renovere og udvikle stedet nænsomt. Området huser nu blandt 

andet flere børnefamilier, fødevareiværksættere og en stærk grundejerforening, der netop er gået sammen 

om at gentænke mulighederne for moderne selvforsyning.

Med udgangspunkt i de gamle, men for sin tid meget visionære, tegninger og planer over området, bliver 

frugtlundene nu genplantet, og de lokale afgrøder skal dyrkes igen. 

Et projekt, som NCLF er med til at drive frem. 
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LOKAL LANDBRUGSJORD TIL  
LOKALE FØDEVARER
Med de dyrt købte corona-erfaringer bliver det nu endnu tydeligere, at vores danske landbrugsjord og  

egenproduktion er vigtig. I fremtiden giver det mindre mening at dyrke afgrøder, der skal mætte svin, som 

afsættes i Kina og på verdensmarkedet.

I stedet kan vi bruge vores landbrugsjord til at så grøntsager og korn, plante skov og opdrætte de dyr, som vi 

har brug for herhjemme, så vi ikke er så afhængige af den verdensøkonomi og globalisering, der pludselig har 

vist sig så uforudsigelig og skrøbelig.

Hvis vi breder selvforsyningsbegrebet ud og dyrker fødevarerne lokalt, kan det bidrage til at skabe flere  

arbejdspladser i udkantsområderne. Grøntsagerne kræver flere hænder end for eksempel kornafgrøder, og 

når værdikæden skal følge med, altså når råvarerne skal forarbejdes og afsættes, kan det ske primært med 

lokal arbejdskraft.

Hvis vi også medregner gevinsterne for klimaet, når transport af både arbejdskraft og produkter reduceres, 

er ideen slet ikke så tosset.

HVAD KAN VI LÆRE AF HISTORIEN?
Vi er blevet bevidste om, at vores mad hænger sammen i et globaliseret kredsløb, som nemt kan gå i stykker. 

Derfor er det oplagt at se efter nye løsninger – og her kan vi sagtens lære af fortiden.

I en tidligere krisesituation, hvor der manglede fødevarer omkring 1. verdenskrig, valgte regeringen at  

reducere Danmarks dyrehold. Landets kornproduktion blev brugt direkte som menneskeføde, i stedet for 

som foder i kødproduktion. 

SELVFORSYNING
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På den måde kom man gennem fødevarekrisen uden at sulte.

Mikkel Hindhede (1862 – 1945) var regeringens rådgiver under første verdenskrig. Han var videnskabsmand 

og påviste, at næringsstofferne i planterne blev brugt på en ineffektiv måde, hvis man lod dyr, og ikke menne-

sker, spise kornet direkte: Proteintabet var 85 procent, fedttabet 75 procent og kulhydrattabet 25 procent.

Mikkel Hindhede mente, at det var sundere at spise mindre mængder kød. Kødkvæget blev derfor reduceret 

med 30 procent, mens svinebestanden blev beskåret med 83 procent. 

Dengang var svinebestanden en tiendedel af, hvad den er i Danmark i dag, i forhold til befolkningen.

FÆRRE DYR, FLERE PLANTER
At reducere husdyrholdet og dyrke flere planebaserede fødevarer, som myndighederne i dag anbefaler af 

både af klimamæssige og sundhedsmæssige årsager, var altså allerede på dagsordenen for omkring 100 år 

siden. 

Der skyder i denne tid flere initiativer op ad jorden i det danske landbrug, som vi kan lade os inspirere af, både 

hvad angår selvforsyning og bæredygtighed.

PERMAKULTUR I VESTJYLLAND  
OG JORDBRUG I JYDERUP
På Vestjyllands Højskole tæt ved Ringkøbing tilbyder man kurser i selvforsyning og permakultur. Der er stor 

interesse for en anderledes jordbrugsuddannelse end den, vi normalt ser på de etablerede landbrugsskoler, 

og det er ofte unge mennesker, som ikke selv er opvokset på landet, der søger disse tilbud. Et andet eksempel 

er linjen ”Det lille jordbrug”, som Jyderup Højskole tilbyder. Den består både af praktik og teori, men er kun 

tilknyttet mindre landbrug, primært med grønsagsavl og mindre husdyrhold.
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FÆLLESSKABER PÅ NETTET  
OG LANDBRUG I SMÅSKALA
Der er også gang i de sociale platforme med Facebookgrupper som f.eks. ”Havebrug og selvforsyning” (over 

26.000 medlemmer), ”Selvforsyning i det små” (over 12.000 medlemmer), ”Urter & ukrudt” (5000 medlem-

mer) og de personlige blogs ”Selvforsyning i landsbyen” og ”Ny i selvforsyning”.

For nylig har en ny forening også set dagens lys: Regenerativt småskalalandbrug i Danmark. 

Ifølge deres hjemmeside ønsker foreningen at bringe samfundet i samklang med det økosystem, som men-

nesker og jordbrug er del af. Foreningen søger den drastiske omstilling af dansk landbrug, fra en klima- og 

miljøbelastning til en økologisk og social gevinst for samfund og natur. Vejen til et sådant landbrug inde-

bærer øgning af biodiversitet i kulturlandskabet, kulstofbinding, mikroliv i jorden og dyr på græs – altså et 

regenerativt jordbrug.

TRYNEN I THY
Retter man blikket mod Thy, finder man det lille økologiske jordbrug ”Trynen i jorden”, og her kan man læse på 

deres hjemmeside: “Om undtagelsestilstand og fødevareforsyning… I disse tider hvor vi bliver bedt om at rykke 

sammen hver for sig, kan man let blive forfalden til at gå og lommefilosofere lidt over, hvordan sådan en ting 

som fødevareforsyning er blevet indrettet i et moderne samfund som vores. Det er som om, det slet ikke er gået 

op for danskerne, at vi bor i et land, som er fødevareeksportør. At der produceres i massevis af fødevarer hele 

vejen rundt om os, og at der ikke er skyggen af chance for, at vi reelt løber tør for basale fødevarer.”

Videre hos ”Trynen i jorden” kan man læse: “Pointen er, at når man lever med en vis grad af selvforsyning og 

handler lokalt direkte med bonden, så er fødevareforsyning bare en hel anden størrelse, end når man handler 

fra dag til dag i supermarkedet. Den er langsigtet. Man sår et frø om foråret og  

høster det om sommeren eller måske først til efteråret. På den måde spiser vi virkelig højkvalitet loka-

le økologiske varer året rundt til en temmelig lav pris. Det er trygt og godt at vide, at fødevarer det er 

noget du selv og din nabo laver. For det er den skinbarlige sandhed, når først du kigger dig omkring.”                                                                                                  

SELVFORSYNING
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TOMATER PÅ TAGET - SELVFORSYNING I BYERNE
Også i byerne opstår trangen til selvforsyning. Et by-eksempel, som nyder stor opbakning, er TagTomat, som 

har til huse på indre Nørrebro. Bag TagTomat står arkitekt og bybonde Mads Boserup Lauritsen, der i 2011 fik 

den ide at dyrke grøntsager i selvvandende plantekasser på taget af et skraldeskur i sin baggård på Nørre-

bro. Nu har projektet spredt sig til andre baggårde, grønne lommer, sprækker, fortovshaver og har nu også en 

håndfuld ansatte.

På hjemmesiden kan man desuden købe alt fra bi-venlige blomsterblandinger til mycelium til svampedyrk-

ning. Man kan også deltage i kurser og arrangementer om hjemmedyrkning i byen. Der er altså et fællesskab 

tilknyttet by-dyrkningen.

FÆLLES OM GARTNEREN
På den lidt større klinge finder vi fælleshaverne, der laver store havefællesskaber i hele Danmark. Fællesha-

verne A/S er en selvstændig virksomhed, der er vokset ud af Vores Køkkenhave hos Aarstiderne i Krogerup. 

Fælleshaverne vil skabe rammerne, som gør det let tilgængeligt at dyrke sine egne økologiske grøntsager. 

Jord, frø og faciliteter stilles til rådighed, og gartnere deler ud af deres viden. Missionen at skabe et fælles-

skab, hvor deltagerne hjælpes ad med dyrkningen, inspireres af hinanden og deler glæden over variationen 

af grøntsager, som kan nydes friske i sæsonen når de hentes hjem fra haverne, eller som kan fermenteres og 

syltes, så de rækker langt ind i vinteren.

”Fælleshaverne er et stærkt modtræk til den urbanisering, der flytter mennesket væk fra naturen. Det er en 

drøm, vi gerne vil dele med alle de danskere, der vil være med – og for den sags skyld også med resten af  

verden,” siger Søren Ejlersen i et interview med Hvidovre Avisen.
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SELVFORSYNING FOR INSTITUTIONER
Tanken om selvforsyning kan skaleres til både stort og småt. I den lidt større skala finder vi institutioner og/

eller større restaurationer, som ønsker at være selvforsynende. En del højskoler praktiserer denne model, 

bl.a. har Højskolen Bosei ved Præstø ansat sin egen landmand for at holde skolen selvforsynet med grønt. 

Samtidig har det længe været en trend hos den gastronomiske elite at have adgang til sine egne grønsager. 

Da Noma skulle etablere sin nye restaurant i den gamle søminestation på Refshalevej ved Christiania var  

visionen en selvforsynende urban farm med urte- og køkkenhaver omkring sig på volden, flydende ude i 

Stadsgraven og oppe på taget. Det kunne dog ikke lade sig gøre af hensyn til fredningen af de gamle volde, 

men alligevel har Noma etableret sig med en vis grad af selvforsyning på nuværende tidspunkt.

CSA - COMMUNITY SUPPORTED AGRICULTURE: 
SAMARBEJDE MED REGULÆRE LANDBRUG
En helt anden løsning til at sikre en lokal fødevareproduktion kunne være Community Supported Agriculture 

(CSA). 

I en CSA-ordning betaler borgere landmanden i så-sæsonen mod grøntsags- og/eller kødleverancer i høst-

sæsonen. Ordningen er udbredt i Japan, USA, Tyskland, Frankrig og er godt på vej i Norge. 

Ved at sikre landmanden en indkomst tidligt i sæsonen styrkes landmandens økonomi og dermed lokaløkono-

mien i landdistrikterne, mens borgerne får lokale fødevarer. 

Det internationale netværk for CSA (URGENCI) anslår, at der er omkring 3.000 CSA-organiserede landbrug og 

en halv million CSA-kunder i Europa.

SELVFORSYNING
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CSA-SELVFORSYNING I DANMARK
I Danmark er der ikke ret mange CSA-landbrug. Men der er dog nogle, og flere er på vej. 

ØsterGro er en CSA-drevet tagfarm på Østerbro i København. Visionen bag farmen var at skabe en lokal og 

bæredygtig fødevareproduktion i byen, og derved give storbyens borgere mulighed for at følge et økolo-

gisk landbrug på tætteste hold. I 2014 forsynede farmen 16 familier med økologisk grønt fra taget. I dag har 

ØsterGro 40 medlemsfamilier, der én gang om ugen i løbet af sæsonen bliver forsynet med grøntsager, æg og 

honning fra taget.

Også initiativet FællesGro benytter sig af CSA-modellen. Det er en medlemsbaseret fødevareordning, der gør 

økologisk fødevareproduktion til et fælles anliggende for producenter på landet og aftagere i byen (Køben-

havn). Som bybo bliver du forsynet med friske, økologiske afgrøder i din bydel og du er samtidig tæt forbun-

det med producenten på landet, som du indgår i et fællesskab med. For landmænd giver afsætningsmodellen 

mulighed for at satse på at dyrke mere alsidigt og eksperimentere med nye afgrøder, da man på forhånd er 

sikret sin afsætning. Som medlem har man indflydelse på, hvad der produceres, og adgang til andre slags 

afgrøder end dem, man typisk kan finde i supermarkedet.

Desuden ligger der et veletableret CSA-landbrug på Samsø: Yduns Have. Det er det første landbrug, der 

er blevet opkøbt af Fonden Samsø Økojord A/S. Gården blev omlagt til økologi i 1987 og har siden haft en 

velfungerende produktion af grøntsager på cirka 220 tons om året, som primært afsættes gennem et lokalt 

fællesskabsstøttet abonnement, hvor ca. 50 familier har betalt for grøntsagerne på forhånd, og resten af 

året kan hente frisk grønt en gang om ugen. Bedriften forpagtes ud til unge landmænd på en 5-årig kontrakt. 

De nuværende landmænd overtog forpagtningen i 2018, og vandt i øvrigt titlen som Årets Økolog 2018 i en 

konkurrence udskrevet af Netto og Økologisk Landsforening. Yduns Have består af 13 hektarer med grøntsa-

ger og frugt, og de der tilknyttet hytteudlejning. Her er oplevelsesøkonomien altså også i spil.



62

SELVFORSYNING I DETROIT
Kigger vi mod udlandet kan vi se, at hvis samfundsstrukturer kollapser, så forsvinder fødevareforsyningen. 

Særligt i de store byer, hvor folk pludselig bliver arbejdsløse og dermed mister deres købekraft, ser man  

denne tendens.

Det skete i 2013 efter finanskrisen og en regulær konkurs i bil-byen Detroit, den største millionby i den ameri-

kanske delstat Michigan. Mange indbyggere havde allerede forladt byen på grund af manglende arbejdsplad-

ser. Nu bor der knap 700.000 i byen, som samtidig er den næst-fattigste i USA. Men på grund af industriens 

sammenbrud er der blevet plads til at udnytte byens areal til at dyrke fødevarer. 

Urban farming har længe været en del af Detroits gadebillede, og er inden for de seneste år blevet brugt som 

en måde, hvor man kan håndtere nogle af Detroits udfordringer på. De store supermarkedskæder har lukket 

samtlige butikker i Detroit og flyttet dem ud til forstaden. Den høje arbejdsløshed og manglende adgang til 

friske råvarer har fået de tilbageværende beboere til at begynde at dyrke de tomme grunde. 

Man vurderer, at der er omkring 1.400 dyrkningshaver, hvoraf mange er community gardens. Den nye lov-

givning, som tillader fødevareproduktion midt i byzonen i Detroit har betydet, at det i dag er tilladt at dyrke 

grøntsager med henblik på salg i byzonen, og derved er det gjort muligt for iværksættere at planlægge lang-

sigtede rentable forretninger. Derved har de tilbageblevne borgere samtidig sikret sig en stabil selvforsyning 

lige uden for døren.

SELVFORSYNING



63

FREMTIDENS SELVFORSYNING I DANMARK
De nævnte eksempler er med til at illustrere, hvordan bæredygtig lokal selvforsyning, oplevelsesøkonomi og 

forsvarlig brug af jordens ressourcer kan gå hånd i hånd. 

Vi kan virkelig lave nogle gode højkvalitetsfødevarer i Danmark. Og vi kan brødføde os selv som nation. Hvis vi 

ville. Noget tyder på, at det vil folk gerne, både meget lokalt og i lidt større perspektiver, og i NCLF bidrager vi 

også med at fremme nogle af disse initiativer.

Set fra NCLF’s perspektiv, er fordelene ved selvforsyning mange, både for mindre og større lokalsamfund. Og 

selvom det stadig kan lyde som en fremtidsvision for Danmark, skal vi altså ikke mange år tilbage, før national 

selvforsyning var en del af vores dagligdag.

Corona-situationen har bevist, at kriser kan opstå hurtigt og uventet. Men historien har også vist os, hvordan 

vi kan komme gennem kriserne sammen, uden at sulte.

Og før man affejer tankerne om fremtidens lokale og selvforsynende fødevaresystemer i Danmark, er én ting 

i hvert fald sikkert: Corona har lært os, at vi skal være virkelig varsomme med at sige ”det kommer ikke til at 

ske.”
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      Hvor kokke tidligere stillede sig foran som dem, der skabte maden, vil de i fremtiden træde et skridt tilbage og 

være dem, der retter maden til, i forhold til de råvarer de har til rådighed. 

Søren Wiuff, grøntsagsavler

      Jeg mener, at læren for os er, at vi i Danmark skal tænke mere over, hvordan vi er stillet i en situation, hvor det 

kan være svært at få varer ind fra resten af verden. 

Kirsten Lund Jensen, Økologichef i Landbrug & Fødevarer

      Gastronomien har godt af at blive nulstillet. Nu kan ingen sige, at vi ikke har haft tid til at tænke os om!  

Claus Henriksen, køkkenchef, Dragsholm Slot

      Jeg havde 800 private kunder på min mailingliste før corona, og den er nu steget til 1300 gennem mund-til-

mund metoden. Dem vil jeg virkelig gerne bruge tid på. Jeg synes, det er rart, at have en gruppe, jeg kan kommu-

nikere direkte med. For nylig kom der over 250 mennesker i løbet af dagen til en event, hvor man kunne komme 

og høste asparges selv, det var ved at vælte mig over ende! Det er fedt at kunne påvirke en flok forbrugere, der vil 

have en anden kvalitet end den, de kan få i supermarkedet.   

Søren Wiuff, grøntsagsavler, Lammefjorden

      Corona har lært os, at man skal bygge ovenpå det, der er. Man behøver ikke finde på noget nyt, men det hand-

ler om at gøre det, man har, tilgængeligt på nye måder.

Nicolai Jæpelt, chef for Coop Crowdfunding

      Jeg håber, at corona er et wake-up call i forhold til miljøet. Det nytter ikke at importere soja fra Sydamerika og 

fede danske svin op med det, for så at sælge grisene til Kina. Vi slår kloden ihjel!” 

Jesper Adler, producent af økologiske Friland-svin
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LOKAL GASTRO-TURISME
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LOKALE FØDEVARER, LOKAL UDVIKLING
Det lokale, det nære, naturen og fritidslivet er i fokus nu. Efterspørgslen på ferie og bæredygtig turisme i 

Danmark er eksploderet, og de danske turismedestinationers fælles kampagne ”Meget mere end bare  

Danmark”, kombineret med sommerens gratis transport til de danske øer og fri entre til museer, har været 

meget succesfuld.

Også de 17 kommuner i Region Sjælland har netop lanceret en fælles fem års udviklingsplan for Sjælland & 

Øerne. 

Har kan man læse, at turismen på Sjælland og øerne er et vigtigt erhverv, som bidrager til lokale jobs, og at 

Sjælland og øerne siden 2013 har oplevet vækst i antal overnatninger. 

Og der er meget at bygge videre på: Oplevelser i naturen, en rig kultur og historie, flere museer, idylliske 

små-øer og kvalitetsfødevarer. Over de kommende år vil nye og eksisterende attraktioner blive udviklet til en 

samlet værdi af mere end 680 mio. kr.

Målet er, at turismen skal være drivkraft for bæredygtig vækst på hele Sjælland og øerne med levende lokal-

områder og erhvervsudvikling, der giver kundegrundlag for detailhandel, restauranter, kultur og naturople-

velser, som kommer både borgere og turister til gavn. 

Og her spiller de lokale fødevarer og gastro-turismen også en væsentlig rolle i fremtiden.
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ODSHERRED SOM DET GODE EKSEMPEL
Odsherred kendetegnes af gourmetoplevelser med lokale fødevarer og højkvalitetsovernatning på Drags-

holm Slot, Danmarks første UNESCO Geopark og et netværk af lokale fødevareproducenter, gårdbutikker og 

spisesteder, som blomstrer i disse år, lyder det i Region Sjællands Vækstplan.

Ifølge Vækstplanen viser det 800 år gamle Dragsholm Slot i Odsherred, hvordan en ambitiøs satsning på 

lokale fødevarer og kvalitet kan sætte et sted på landkortet og være med til at understøtte fortællingen om 

Odsherred som destination. Feel Free Strandcaféen Haveje ved Gudmindrup Strand fremhæves også som 

et eksempel på en oplevelse udover det sædvanlige ishus. Her serveres lokal økologisk is og burgere af høj 

kvalitet, og der afholdes koncerter og events for børn. Konceptets succes viser et uforløst potentiale for 

kystnære oplevelser og kvalitetstilbud, der kan skaleres. Der er også åbnet en Haveje i Marielyst og Liseleje.

Borgmester i Odsherred Kommune, Thomas Adelskov: 

”DE MANGE GODE RÅVARER, 
SOM VI DYRKER HER I OMRÅDET, 
ER MED TIL AT TILTRÆKKE EN  
RÆKKE KULINARISKE IVÆRK-
SÆTTERE”

LOKAL GASTRO-TURISME
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”Vi er først i gang med at kigge på vores erfaringer fra coronakrisen nu. Jeg tror, at folk begynder at interesse-

re sig mere for, hvad de selv kan lave, og hvad de selv kan dyrke. Lige fra grøntsager til egne høns. Folk har fået 

mere fokus på at bruge de lokale råvarer, efter at have haft mere tid og været mere hjemme.

Det er ikke sådan, at hussalget i Odsherred er boomet vildt under coronakrisen, men vi har oplevet en stærk  

stigning i interessen for sommerhuse. Generelt har folk i byerne fået øjnene op at der findes andre muligheder 

for en børnefamilie, end at bo i en betonklods med en asfalteret legeplads. Der er flere, der flytter ud, og det vil vi 

også opleve i løbet af de næste par år.

Som kommune gør vi os jo til, i forhold til potentielle tilflyttere. Vi har natur, nærvær, boliger der er til at betale og 

gode muligheder for at blive en aktiv del af lokalsamfundet. Desuden har vi jo en masse lokale fødevarer, som 

man nemt kan købe, og møde producenterne bag. Og som man jo også selv kan dyrke!

Lige nu er der jo stor interesse for urban gardening i byerne med kartofler i altankasserne, men i Odsherred har 

vi en stærk samlet autentisk fortælling, både i forhold til turisme og bosætning, hvor vores stedbundne kvali-

tetsfødevarer spiler en meget vigtig rolle. De mange gode råvarer, som vi dyrker her i området, er også med til at 

tiltrække en række kulinariske iværksættere.

Den bevægelse, vi oplevede under corona, hvor mange forlod byen og tilbragte tid i deres sommerhuse her i 

Odsherred, der jo er landets største sommerhuskommune, har haft en stor betydning. Udlejningstallet og antallet 

af overnatninger er steget markant, og det har en stor betydning for mange mennesker. Ikke mindst fordi der i høj 

grad blev handlet lokalt og der var stor efterspørgsel på vores lokale fødevarer, både i gårdbutikker, hos de lokale 

købmænd og hos producenterne.”
Borgmester Thomas Adelskov blev interviewet i juni 2020. 
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TURISME
Corona kan være en gamechanger for turisme i provinsen:  
’Vi har en enestående chance’ 

INTERESSEN FOR FERIE I 
DANMARK KOMMER TIL AT 
HOLDE FLERE ÅR FREM,  
MENER TURISMEFORSKERE.
CORONA VIL PRÆGE VORES FERIEMØNSTER  
MANGE ÅR FREM
”Det har betydet en vældig opblomstring for, hvad der sker ude omkring i provinsen. Folk holder ferie i  

sommerhuse og på campingpladser og finder ud af, hvilke oplevelser der er, siger Lise Lyck, som er turisme-

forsker ved CBS.

Hun og Anne Thomas, der er direktør for Center for Regional- og Turismeforskning, peger især på to grunde 

til, at de gode tider for provinsattraktionerne kommer til at holde langt ud over denne sommer: vores ændre-

de rejsemønster og det massive sommerhussalg i flere provinskommuner i år.

LOKAL GASTRO-TURISME
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DER ER RIGTIG MANGE, DER 
HAR FÅET SMAG FOR AT 
HOLDE FERIE I DANMARK.
LISE LYCK, TURISMEFORSKER, CBS

- Jeg tror ikke, vi kommer tilbage til de gamle rejsemønstre sådan uden videre, fordi der er rigtig mange, der 

har fået smag for at holde ferie i Danmark, forklarer Lise Lyck.

For Anne Thomas er det spændende ved sommerhusejere, at de ikke bare tager på ferie - de knytter sig til 

lokalområdet.

- Vi kalder dem translokale, fordi de føler sig lokale flere steder; både der, hvor de har sommerhus, og der, 

hvor de bor i lejlighed, for eksempel i København. Vi ser, at de bidrager til udviklingen af de mindre byer, siger 

hun.

Kilde: dr.dk
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INTERESSE FOR LOKAL TURISME KAN GAVNE DE 
LOKALE FØDEVARER
Under coronakrisen har flere fået øjnene op for de nære naturoplevelser. Det er en tendens, som i høj grad 

også kan komme yderområderne og de lokale fødevarer til gavn på længere sigt, hvis man formår at udnytte 

det store potentiale.

Under sloganet #baredanmark har turistorganisationerne med held brandet Danmark som en fin hjemmede-

stination, og det har styrket danskernes bevidsthed for, at vores eget land med kombinationen af by, land og 

kyst også har mange oplevelser at byde på. Og ikke blot om sommeren, men hele året. 

Der er potentiale i at styrke de outdoor-relaterede ferieformer med fokus på naturen, som f.eks. at vandre, 

cykle, sejle og fiske. Denne form for bæredygtig, aktiv turisme vil gavne lokalområderne. 

Det er dog i NCLF’s øjne også utrolig vigtigt at inddrage de lokale fødevarer og spiseoplevelser i den strategi, 

der skal tiltrække flere besøgende. 

Mulighederne for at overnatte, handle og opleve noget i de enkelte områder er meget vigtige, men det er også 

nødvendigt at binde det hele sammen med et attraktivt udbud af spisesteder. Her kan de lokale fødevarer 

spille en aktiv rolle, så menuen i sommerlandet ikke kun udgøres af pizza, burgere og pommes frites. 

Hver egn har deres stedbundne fødevarer – Limfjorden har østers, Sydhavsøerne bugner af frugt, Odsherred 

har sine grøntsager, ligesom både Bornholm og Samsø har været gode til at brande deres fødevarefortælling. 

Men der ligger stadig et stort uudnyttet potentiale, som kan komme til syne, hvis man kortlægger hver egns 

særlige fødevare-DNA. 

For yderområderne er det attraktivt at tiltrække besøgende udenfor den gængse sommerperiode, for det 

skaber helårsarbejdspladser, hvis der f.eks. også kommer turister forår, efterår og i juletiden. En del konfe-

rencesteder, hoteller og eventmagere tiltrækker gæster udenfor sommersæsonen, og det kan med fordel 

følges op af et aktivt lokalområde, der støtter op om oplevelsen. Det kan f.eks. være i form af et aktivt  

handelsliv, lokale kvalitetsspisesteder og naturoplevelser.

LOKAL GASTRO-TURISME
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En del turister rejser gerne langt for at få kulinariske oplevelser, og det segment er ikke så sæsonbetonet.

Målgruppen bruger gerne penge på kvalitetsoplevelser hele året. Derfor er det vigtigt, at det geografiske 

område også understøtter de oplevelser, som gastroturisterne rejser efter. Det er ikke nok med ét kulinarisk 

fyrtårn på en egn, det skal gerne suppleres af en helhedsoplevelse af, at maden og de lokale råvarer tages 

alvorligt i området. Det kræver en konkret strategi. 
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DATA FRA COOP ANALYSE:
Forbruget under corona i forårets nedlukning i uge 13 og 14

”Rigtig mange danskere blev sendt hjem eller arbejder hjemmefra under corona. 

Det betyder, at forbruget af dagligvarer flyttes fra kantiner, restauranter og caféer til privaten. Det samlede 

salg i butikkerne ligger i perioden ca. 9 procent over tiden før corona. Men for at få et billede af, hvordan  

danskernes forbrug har forskudt sig under corona, har Coop Analyse analyseret salget i Coops butikker – 

Kvickly, SuperBrugsen, Dagli’Brugsen, fakta og Irma – målt i stk. – i en 14-dages periode (uge 13 og 14) efter 

de to pressemøder og inden påske - og sammenlignet med de to tilsvarende uger året før. Alle efterfølgende 

tal er således indekstal i forhold til samme periode 2019.

Morgenmaden er ikke specielt påvirket

Salget af de fleste morgenmadsprodukter er nogenlunde det samme som sidste år. Havregryn ligger på 

indeks 106, og indikerer en øgning på 6 procent. Forbruget af mælk ligger lidt højere (indeks 121), hvilket kan 

skyldes at børnene er hjemme fra skole hele dagen. Æg ligger noget højere (indeks 140), men æg spises jo 

også til alle måltider: morgenmad, frokost og aftensmad.

Aftensmaden er mest påvirket

Der bliver lavet mere aftensmad hjemme under corona. Salget af kartofler (indeks 117), ris (indeks 116) og 

pasta (indeks 109) peger alle i den retning. At ris og pasta ligger under kartofler, skyldes muligvis, at det 

var nogle af de varer, der bliver købt meget af i første og anden indkøbsbølge. Salget af salt (indeks 149) og 

krydderier (indeks 147) indikerer også, at der laves mere mad. Salget af hakket oksekød, svinekød og kylling 

ligger ca. 25 procent over sidste år. Men færdig mad er også en løsning for mange. For eksempel ligger salget 

af frostpizzaer næsten 60 procent (indeks 158) over samme periode sidste år.
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Vi spiser mere kød - og har skruet ned for plantefarsen

Den hjemmelavede mad er klassisk, og vi spiser mere kød (indeks 114) end i samme periode sidste år.  

Samtidig har vi set et fald i salget af plantefars. Faldet begyndte allerede i januar og februar, så det kan ikke 

kun tilskrives corona. Under corona er faldet tværtimod fladet ud, således at salget ligger mere stabilt – og 

stadig et pænt stykke over sidste år (indeks 127) – men altså uden de vækstrater, som vi var vant til i 2018 og 

2019.

Vi bager mere under corona

Det er længe siden, at der er blevet bagt så meget i Danmark, som under corona. Salget af mel ligger med in-

deks 194 næsten dobbelt så højt som sidste år. Det samme gælder sukker (indeks 197), og den megen omtalte 

gær (indeks 187).”

Om undersøgelsen

Undersøgelsen er baseret på salget i Coops butikker – Kvickly, SuperBrugsen, Dagli’Brugsen, fakta og Irma – målt 

i styk i en 14-dages periode (uge 13 og 14) efter de to pressemøder og inden påske - sammenlignet med de to 

tilsvarende uger året før.
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Ifølge YouGov, afspejler danskernes ændrede holdninger sig i forbruget. De køber hovedsageligt flere danske 

varer (26%) efter coronapandemien. Hver femte køber desuden flere nærproducerede fødevarer (18%), lige-

som en femtedel køber flere sunde alternativer (18%).

Om undersøgelsen: Undersøgelsen er baseret på interview med 1026 repræsentativt udvalgte personer i alderen 

18+ år fra YouGov panelet i perioden 24.april til 11. maj 2020.

Kilde: YouGov
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En anden YouGov-undersøgelse viser, at hver tredje dansker (35%) forventer at bruge mere på ferie i Dan-

mark og på danske varer fremover.

HVER TREDJE DANSKER 
FORVENTER AT ØGE DERES 
FORBRUG AF DANSKE  
VARER. HERAF FORVENTER 
31% AT KØBE FLERE  
DANSKE FØDEVARER  
FREMADRETTET.
 

Undersøgelsen viser desuden, at 22% vil reducere deres forbrug af udenlandske fødevarer og at 20% forven-

ter at gå mindre på restaurant og café.

Om undersøgelsen: Undersøgelsen er baseret på interview med 1988 repræsentativt udvalgte personer i alderen 

18+ år fra YouGov panelet i perioden 12. maj til 18. maj 2020. 

Kilde: YouGov
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TENDENSER KRÆVER HANDLING
Ud fra de tendenser, vi oplever, og de input, vi har fået fra nogle af branchens nøglespillere, kan vi se nogle 

vigtige bevægelser i forbrugernes mindset. Det er vigtigt at følge trenden op med handling.

De interviewede påpeger især, at forbrugerne har fået øjnene op for, hvor meget det lokale betyder. Både den 

lokale kaffebar, restaurant og butik, men i høj grad også de lokale råvarer, som ikke er importeret langvejs fra. 

Kvalitet og oprindelse er blevet ekstra vigtigt, ligesom der er en stor stigning i salget af økologiske fødevarer. 

Det gælder f.eks. den købestærke kundegruppe i københavnsområdet, der gerne handler i TorvehallerneKBH, 

har sommerhus på Sjælland, som går op i kvalitet og i højere grad køber dagligvarer på nettet, og som også er 

villige til at bruge penge på restaurantoplevelser. 

Det handler især om, at udvikle nye forretningsmodeller, der er tættere på forbrugerne, og som i visse tilfæl-

de gør det klassiske mellemled overflødigt. Muligheden for at nå en helt ny kundegruppe, som man ikke havde 

tænkt at gøre noget ved før, er helt sikkert værd at forfølge. 

Det gælder især de landmænd, der tidligere især fokuserede på at afsætte deres varer til restauranter, lad os 

f.eks. nævne Søtofte og Søren Wiuff, og som har nået en helt ny målgruppe af private forbrugere. Det samme 

gælder alle de mindre producenter, der gennem Coop Crowdfunding nu har fået en platform til at sælge di-

rekte til kunderne, ligesom f.eks. Råhandel har formået at få en række nichevarer ud til forbrugerne gennem 

deres portal. 

Som producent er det vigtigt at huske på, at kunderne efterspørger andre produkter end dem, de foretrak før 

krisen. Forbrugerne i fremtiden vil foretrække det nære og det sikre. Og det vil være en fordel for producen-

terne af lokale fødevarer, hvis de formår at gribe mulighederne.

Flere frygtede, at de mange års fokus på klimaforandringer nu blev udvandet af coronakrisen, hvor det glo-

bale udsyn er blevet skubbet i baggrunden af den sundhedsmæssige og økonomiske krise. 

I fremtiden vil vi måske i højere grad kigge på, hvad producenternes og virksomhedernes klimainitiativer  

betyder for lokalsamfundet. Men det kan også medføre et større engagement, når vi oplever, at det har en 

konkret betydning for os selv og det område, vi bor i. 
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”Under coronakrisen har der i Danmark været op mod 20 pct. stigning i salget af økologiske fødevarer. En lang 

række dagligvarebutikker – både fysiske og digitale – melder om en økologisk vækst, der er langt over den  

normale, og som skaber helt nye scenarier på hylderne.

Også online-dagligvarebutikkerne, hvis kundekartotek er blevet væsentligt udvidet under corona, oplever en 

større interesse for økologiske fødevarer end tidligere.

Baggrunden for stigningen består af flere faktorer. Dels søger forbrugerne tryghed i at lave mad fra bunden 

af rene råvarer, og dels er der et ønske om mere forkælelse og mere sundhed, når en krise huserer. Derudover 

skyldes stigningen også, at danskerne under corona ikke har spist frokost på jobbet eller været på restaurant. De 

fleste måltider er foregået derhjemme.

Salget af økologiske fødevarer stiger solidt hvert år. Også i krisetider vækster økologien, modsat hvad man ellers 

skulle tro. Det skete også under finanskrisen i nullerne. Når vi bliver nødt til at skrue ned for det udadvendte liv, 

tager vi adfærden med hjem i stedet. Der skal jo stadig være mulighed for at leve sundt og forkæle sig selv med 

kvalitet og friske, lokale råvarer,” siger Michael Langberg, markedschef i Økologisk Landsforening.

Globalt sælger økologiske fødevarer også mere under krisen. En analyse fra det britiske analysebureau Ecovia 

Intelligence, samt salgstal fra USA viser fremgang i salget på helt op til 40 pct.”
Kilde: Pressemeddelelse, baseret på Markedsrapporten fra Økologisk Landsforening, maj 2020.
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PS: 
HAR DU EGENTLIG TÆNKT OVER, AT DE LOKALE 
FØDEVARER OGSÅ HÆNGER NÆRT SAMMEN MED 
FLERE AF VERDENSMÅLENE?

Stop sult, opnå fødevaresikkerhed 

og forbedret ernæring samt fremme 

bæredygtigt landbrug.

Ansvarlig forbrug og produktion: 

Sikre bæredygtigt forbrug og  

produktionsformer.

Klimaindsats: Handle hurtigt for at 

bekæmpe klimaforandringer og deres 

konsekvenser.

Livet i havet: Bevare og sikre  

bæredygtig brug af verdens have 

og deres ressourcer.

Livet på land: Beskytte, genop-

rette og støtte bæredygtig brug 

af økosystemer på land, bekæmpe 

ørkendannelse, standse udpining af 

jorden og tab af biodiversitet

Partnerskab for handling: Styrk det 

globale partnerskab for bæredygtig 

udvikling og øg midlerne til at nå 

målene

Anstændige jobs og økonomisk 

vækst: Fremme vedvarende, inklusiv 

og bæredygtig økonomisk vækst, 

fuld og produktiv beskæftigelse samt 

anstændigt arbejde til alle.
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Hvis vi både skal løse klimakrisen, sikre biodiversiteten og brødføde en stigende verdensbefolkning, så skal vi 

til at spise meget mere plantebaseret. 

Gastronomien kan skabe nye koncepter for oplevelses - og vidensøkonomi, der kan bidrage til den økonomi-

ske vækst hos landmanden, og give forbrugeren i byen en større forståelse for vores fødevarers oprindelse. 

Gastronomien vil være trendsætteren og brobyggeren i denne udvikling. 

Tænk også på vigtigheden af nye fødevareiværksættere med fokus på kvalitet, faglighed, bæredygtighed 

og lokale råvarer (f.eks. vegansk is, plantebaserede fødevarer, tang og dyrkning af nye afgrøder som f.eks. 

quinoa og lupin). 

HVILKE TENDENSER KAN VI SE PÅ OMRÅDET  
LOKALE FØDEVARER EFTER CORONA?

ØGET FOKUS PÅ:

• HYGIEJNE

• KLIMA, NATUR OG BIODIVERSITET

• LOKALT FREMSTILLEDE, DANSKE PRODUKTER

• ØKOLOGI

• ONLINESALG

• KVALITET

• OPRINDELSE

• SELVFORSYNING

• AT FORBEDRE OG UDVIKLE DET, VI HAR I FORVEJEN

• AT BRUGE OPLEVELSESØKONOMIEN AKTIVT
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EN KATASTROFE – MED NYE GODE VANER
Covid-19 har været katastrofal for restaurantbranchen. Den bløder, og mange må desværre dreje nøglen om. 

Men de restauranter, der overlever krisen, har en unik mulighed for at gentænke gastronomien. 

Det er i NCLF’s øjne blevet ekstra tydeligt, hvor vigtigt det er, at vi kender vores fødevarers oprindelse, at vi 

prioriterer kvaliteten, og at vi holder fast i at købe fødevarer, der så vidt muligt er fremstillet og dyrket lokalt 

og under ordentlige forhold, ligesom coronakrisen har fået os til at gøre.

Coronakrisen har givet endnu en god grund til at genoverveje, hvordan vi som nation producerer og dyrker 

vores fødevarer, og hvordan vores landbrugssektor hænger sammen.

Når svineproducenten erkender, at vi ikke kan blive ved med at importere soja fra Sydamerika - som vi fodrer 

vores svin med, før vi eksporter dem til Kina - er det heller ikke svært for andre at forstå, at vi må ændre det 

kredsløb og den tankegang.

Som flere landmænd påpeger i vores interviews, har coronakrisen også været en øjenåbner i forhold til klima-

debatten. Det står tydeligt som aldrig før, at vi ikke kan fortsætte vores ubekymrede forbrugsliv, hvor alting 

bliver købt og skiftet ud hele tiden.

Fremtiden er sårbar

På den måde har corona været en nødvendig pause i en hektisk hverdag, hvor vi alle – om end også ufrivil-

ligt – er blevet tvunget til at acceptere en ny virkelighed. Og den nye virkelighed står pludselig ret klar: Vi er 

sårbare, og vi står foran en fremtid, hvor flere ukendte vira kan florere, hvor smitte kan ske gennem dyr eller 

gennem vores madvarer, og hvor vi kan blive ramt på både vores forsyning af fødevarer og vores fødevare-

sikkerhed.
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Vi skal prioritere den mangfoldige og bæredygtige produktion

Det er sigende for den menneskelige natur, at der skal en alvorlig krise til, før vi ændrer vaner. Derfor er det et 

godt tidspunkt for, at vi som nation på politisk niveau begynder at prioritere en mere bæredygtig og mangfol-

dig fødevareproduktion. 

Men selv ikke med en krise af coronaens størrelse kommer ændringerne frivilligt; der er behov for lovgivning. 

Det danske landbrug og vores fødevareproduktion står for over en tredjedel af det samlede CO2-udslip i 

Danmark, og derfor er det nødvendigt, at vi kigger på driftsformer og reducerer produktionen af kød. En 

langt større plantebaseret kost vil både komme menneskers sundhed og planetens klima til gode.

Vi mener i NCLF, at nogle af fremtidsløsningerne er at opdele marker i mindre arealer, der fremmer biodiver-

siteten, og at dyrke jorden regenerativt, økologisk og bæredygtigt. En reform af vores landbrugssektor skal 

desuden give yngre landmænd mulighed for at købe mindre ejendomme og stå i spidsen for mangfoldige og 

natur- og dyrevenlige landbrug. 

Vi kan forsyne os selv

Vi kan samtidig spørge os selv, om vi i Danmark behøver at importere så meget kød, korn, frugt og grønt, når 

vi selv er i stand til at dække vores eget behov, og når det samtidig vil give os fødevarer af højere kvalitet, der 

er lokalt forarbejdede, som skaber arbejdspladser i yderområderne og som dermed også vil give nyt liv til de 

mindre byer på landet.

Selvforsyning er også en vigtig tendens, som vi i NCLF er overbeviste om vil påvirke dagsordenen i fremtiden. 

Og vi vil gøre vores til, at selvforsyning bliver et konkret fokuspunkt de næste år, hvor vi både 

nationalt og globalt som samfund skal bygge videre på de erfaringer, som coronakrisen har givet os. 

Her giver det god mening at kigge på, hvad vi selv kan dyrke, så vi ikke er så sårbare over for fremtidige kriser. 

Den seneste tid har understreget, at lokale fødevarer på meget kort tid er blevet ”need to have” frem for blot 

”nice to have”. 
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Brug det lokale – hele året

Corona har betydet, at provinsen mange steder er vækket til live, og dele af det lokale handelsliv er kommet 

tilbage. Men hvis vi skal have en bedre balance mellem land og by, skal vi huske at bruge yderområderne 

aktivt hele året og ikke kun i krisetider. Vi har en enestående mulighed for at bygge videre på det momentum, 

som de lokale fødevarer oplever netop nu, hvor forbrugerne har fået øjnene op for de stedbundne råvarer, og 

hvor de hellere end gerne støtter de lokale landmænd, der dyrker dem.

Fortiden inspirerer

Vi har kaldt denne bog ”et øjebliksbillede”, for alting udvikler sig ekstremt hurtigt, og selv det, der er sket for 

blot få uger siden, virker allerede som en evighed siden. Men faktisk er det ikke en evighed siden, at vi i Dan-

mark levede efter helt andre principper, hvor madspild ikke eksisterede, hvor vi selv fremstillede det, vi skulle 

bruge, og hvor vi spiste flere planter end dyr. Det er ikke fordi, vi i NCLF fornægter globaliseringens fordele, 

negligerer effektivitet eller længes efter ”de gode, gamle dage” med idyl på bondegården. 

Men vi mener, at vi på mange måder kan lære af den fortid, der kun ligger omkring 100 år tilbage. 

Husk smagen!

Trods coronaens ulykkelige effekter står vi med mulighed for, at vi i fremtiden kan udvikle, dyrke, høste, spise 

og hylde vores lokale fødevarer med respekt for klima, kvalitet og diversitet. Det vil være en gevinst for os 

alle, både for landbruget og forbrugerne, og ikke mindst for gastronomien, der i høj grad efterspørger en 

større mangfoldighed af kvalitetsfødevarer, hvor smagen og dyrkningen er et vigtigere parameter, end om 

grøntsagerne passer ned i supermarkedernes plastikbakker i standardmål.
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OM NCLF 
Nordisk Center for Lokale Fødevarer (NCLF) blev skabt i 2016 med støtte fra Odsherred Kommune. Formålet 

var, at vi skulle sætte fokus på de nordvestsjællandske fødevarers kulinariske kvalitet, som en del af en  

samlet fortælling om området og den unikke UNESCO Geopark Odsherred. 

Det er lykkedes, så i 2020 skiftede vi navn til Nationalt Center for Lokale Fødevarer og er blevet en selvstæn-

dig forening med en bestyrelse, der består af en række erfarne profiler fra fødevarebranchen. 

NCLF rådgiver i, hvordan de stedbundne fødevarer kan give værdi i det område, hvor de bliver produceret.  

Vi hjælper bl.a. med at udvikle professionel selvforsyning på fødevareområdet og styrker dermed den  

kulinariske mangfoldighed, til gavn for både gastronomien, forbrugerne og landbruget. 

NCLF’s team med Jesper Zeihlund i spidsen har mange års erfaring fra gastronomiens verden og fra hele 

fødevarebranchen. Sammen har vi et unikt netværk i alle grene af sektoren.

Læs mere her: www.nclf.dk

www.nclf.dk


