
Landmandens  stemme  -‐  
drømmen  om  lokal  mad  fra  jord  2l  bord
Hvordan	  byen	  trækker	  og	  oplandet	  leverer	  
Gensidig	  a5ængighed	  drivkra7	  for	  bæredyg9ghed	  
	  
Per	  Kølster	  
Landmand,	  brygger	  mv,	  Kølster	  Malt	  og	  Øl,	  Aars9derne	  
formand	  Økologisk	  Landsforening	  
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Omverden  -‐  hav  -‐  ø  -‐  land  -‐  by  
Sjælland  –  København  mfl  bysamfund Næring	  af	  

Mave	  +	  Muld	  
=	  

Husholdning	  
+	  

frugtbarhed	  

Export	  

Import	  

Lokal	  
Land	  -‐	  by	  
Sjælland	  

	  	  	  

Havnæring	  
+	  
Recirkulering	  



Land  og  by    –  push-‐perspek2v

Økologisk	  del	  af	  lokalsamfundet	  -‐	  goder	  

-‐  Naturforvalter	  og	  landskabsudvikling	  
-‐  Recirkulering	  og	  udnyQelse	  af	  bybefolkningens	  affald	  og	  det	  der	  er	  bedre	  
-‐  VandbeskyQelse	  og	  produk9on	  af	  rent	  vand	  
-‐  Sikring	  af	  naturressourcer,	  biologisk	  mangfoldighed,	  havmiljø	  og	  klima	  



Land  og  by  –  push-‐perspek2v

Sociale	  del	  af	  lokalsamfundet	  -‐	  rela@oner	  
	  
-‐  Stolthed	  og	  ligeværdighed	  
-‐  Involvering	  (arrangementer	  osv)	  
-‐  Tolerance	  (fluer,	  lugt,	  støj,	  løsslupne	  dyr)	  
-‐  Gennemskuelighed,	  9llid,	  sikkerhed	  –	  9lsidesæQer	  kontrol	  
-‐  Kommunika9vt	  læringssystem	  



Land  og  by  –  push-‐perspek2v

Økonomisk	  del	  af	  lokalsamfundet	  -‐	  fornyelse	  
Erhvervsudvikling	  –	  udvikling	  og	  ikke	  afvikling	  

Videreforarbejdning,	  beskæ7igelse	  
Særpræg,	  kvalitet,	  håndværk	  

AFrak@ve	  produkter	  –	  Gode	  @lbud!	  
Mulighed	  for	  at	  udvikle	  bedri7en	  for	  at	  imødekomme	  friskhed,	  sæson,	  
mangfoldighed	  og	  egenart	  

Forsyning	  –	  Vi	  leverer!	  
Muligheder	  for	  at	  planlægge	  i	  forhold	  9l	  at	  skabe	  sikkerhed	  (sundt	  og	  nok),	  
9lgængelighed,	  social	  solidaritet	  
Fairness	  og	  lokale	  pengestrømme	  

	  
fra	  u-‐land	  9l	  ø-‐land!	  

	  
	  
	  



Sjælland	  økologisk:	  Skønnet	  afgrødemønster	  og	  fødevareforsyning
Baseret	  på	  DK-‐statistik	  2015,	  tal	  fra	  Kbh	  Madhus	  2009	  og	  grove	  skøn	  (PK)

Hele landet 
2014

Region 
Hovedst

aden

Region 
Sjælland

Landbrug 
Sjælland 
1000 ha

Kon % 
areal 

behov

øko % 
areal 

behov

Øko off 
2009       

ha

sjæll 63 % 
økoselvfors 

1000 ha

sjæll 100% 
økoselvfors 

1000 ha
Korn 1	  439	  622 53488 287979 341 60 26 611 71 113

Rodfrugter 83381 538 37909 38 7 1 30 3 6

Oliefrø 166802 7967 44123 52 9 4 84 10 15

Græs mv 568123 15398 27157 43 8 52 1200 139 221

Frugt og grønt 18562 816 5810 7 1 17 387 45 71

Diverse 15
Dyrket areal i alt 2621440 97338 468427 566 100 100 2312 268 426

Økologi	  i	  procent 47 75
Alle borgere, Sjælland 2600000
Alle dagsmåltider (3/dag) 7800000 Arealudnyttelse	  meget	  gunstig	  for	  muld,	  vand	  og	  biodiversitet
offent måltider 67000 Dyrene	  vil	  komme	  tilbage	  til	  Sjælland	  sammen	  med	  frugt	  og	  grønt
faktor alle / offent 116
Kbh omlægn % 2010 63% Ca.	  halvdelen	  af	  Sjællands	  areal	  er	  tilstrækkeligt	  til	  63	  %	  økoforsyning

Plads	  til	  eksport	  ved	  100	  %	  økologi
Faktor	  Areal/økoareal2009 245 Sjælland	  kan	  producere	  16	  mio	  økomåltider	  pr	  dag	  ved	  37	  %	  import
Potentielt antal måltider 16395439



Det  er  der  gang  i  …
•  Ak@viteter	  -‐	  igangværende	  

•  Omlægningstjek	  og	  rådgivning	  fx	  i	  forhold	  9l	  drikkevandsbeskyQelse	  
•  Ini9a9ver	  i	  detailhandlen	  (Coop)	  og	  samarbejde	  omkring	  lokale	  leverandører	  og	  forarbejdning	  
•  Lejre-‐projektet	  i	  sin	  store	  bredde	  
•  Ildsjæleprojekter	  (FØL),	  fødevarefællesskaber	  osv	  
•  Offentlig	  omlægning	  og	  direkte	  levering	  (Indkøbsjura)	  
•  Projektak9viteter	  (fx	  Det	  Samfundsny]ge	  Landbrug)	  

•  Planer	  –	  på	  tegnebrædtet	  
•  Samarbejder	  og	  involvering	  fx	  ressourceforvaltning	  og	  recirkulering	  
•  Konkrete	  projekter	  omkring	  udvikling	  af	  nye	  organisering	  på	  mange	  planer	  
•  Poli9sk	  lobbyarbejde	  lokalt	  og	  na9onalt,	  9lskudsmuligheder,	  regulering,	  lovgivning	  

•  Visioner	  –	  på	  vej	  
•  Den	  lokale	  kra7	  som	  forandringspoten9ale	  for	  samspil	  mellem	  by	  og	  land	  
•  Lokale/regionale	  fødevare-‐	  og	  landbrugsstrategier	  	  	  
•  Udvikling	  af	  samarbejder,	  organisering	  og	  finansieringsformer	  (ny	  ejerbevægelse?)	  
•  Ins9tu9onelle	  forandringer,	  tværgående	  forvaltningspraksis	  (på	  tværs	  af	  siloer)	  
•  Teoridannelse,	  udvikling	  af	  økonomiske	  styringsværktøjer,	  internalisering	  af	  samfundsgoder	  
•  Alliancer	  og	  poli9ske	  reformer,	  fx	  økologisk	  skaQelov	  



Mark	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Mad	  
Hofleverandør	  @l	  lokalsamfundet	  af:	  
Fælles	  goder	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  egne	  behov	  



By  og  land  -‐  pull-‐perspek2v  
Mark,  marked,  mad  –  de  lokale  markedskræGer

•  Indkøb	  i	  nærområdet	  og	  fra	  nærområdet	  
•  mere	  end	  en	  oplevelse:	  Involvering,	  medansvar	  -‐	  ”for	  han	  er	  en	  af	  vor	  egne,	  ..”	  
•  Tillid	  i	  forhold	  9l	  kontrol	  
•  Kundeorientering,	  forsyningssikkerhed,	  Kvalitetssikring	  
	  

• Direkte	  fra	  jord	  9l	  bord	  
•  Varernes	  kvalitet	  og	  9lgængelighed	  
	  

• Det	  lokale	  markeds	  kanaler	  
•  Involvering	  af	  detailhandel	  og	  specialbu9kker	  
•  Andre	  afsætningssystemer	  (torv,	  kasser,	  indkøbsfællesskab,	  gårdbu9k..)	  



By  og  land  -‐  pull-‐perspek2v  
Lokalsamfundet  og  -‐  demokra2et

• Værdier	  
•  Fælleskabet	  	  
•  Lokale	  tradi9oner	  og	  begivenheder	  
•  Bedre	  og	  holdbar	  afvejning	  af	  natur-‐	  og	  erhvervsinteresser	  
•  Færdsel,	  oplevelser	  og	  udnyQelse	  af	  lokalområdet	  

•  Ejerskab	  
•  Producenter,	  produk9oner	  og	  produkter	  
•  interesser	  i	  og	  stolthed	  over	  lokale	  landbrugs-‐,	  natur-‐	  og	  landskabsværdier	  
•  Indflydelse	  på	  involvering	  i	  beskyQelse	  og	  udvikling	  af	  lokalområdet	  

• Dannelse	  
•  Udvikling	  af	  læring	  i	  tæt	  samspil	  med	  landbruget	  på	  alle	  planer	  
•  involvering	  af	  børn,	  unge,	  prak9kanter	  og	  studerende	  



By  og  land  -‐  pull-‐perspek2v  
Lokal-‐økologisk  økonomi

•  Lokal	  erhvervudvikling	  
•  involvering	  af	  eksisterende	  virksomheder	  og	  	  
•  udvikling	  af	  nye,	  rugekasse	  for	  udvikling	  	  

•  Lokal	  økonomi	  skaber	  bedre	  vilkår	  for	  alle	  
•  fairness	  på	  mange	  planer	  –	  ikke	  nepo9sme	  

• Genanvendelse	  og	  recirkulering	  i	  nærmiljø	  
•  effek9vitet	  og	  9llid	  

• Offentlig	  e7erspørgsel	  på	  lokale	  ydelser	  fx	  	  
•  råvarer	  9l	  offentlige	  mål9der	  
•  plejeopgaver	  af	  beskyQet	  natur	  

•  Involvering	  af	  menneskelige	  ressourcer	  –	  levering	  samfundsgoder	  
•  Social-‐økologisk-‐økonomiske	  virksomhed	  


