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Formål og Baggrund

Landbrug & Fødevarer varetager erhvervs- og udviklingsmæssige 
interesser for danske landmænd og fødevarevirksomheder. 

Landbrug og Fødevarer har med støtte fra Fonden for Økologisk Landbrug 
bedt Ipsos om at gennemføre en kvalitativ undersøgelse, der kan afdække 
potentialet for styrket samarbejde om økologisk frugt og grønt i 
værdikæden.

Formålet med undersøgelsen er at få indsigt i markedsbilledet for økologisk 
frugt og grønt i Danmark. Undersøgelsen fokuserer på udviklingen i 
markedet, barrierer og muligheder for en højere fremtidig afsætning, samt 
hvordan samarbejdsrelationer mellem producenter og aftagere kan styrkes 
fremadrettet.

Fonden for økologisk landbrug
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Metode

Fonden for økologisk landbrug

Metode
Undersøgelsen er er baseret på 16 kvalitative dybdeinterviews med producenter af 
økologisk frugt og grønt  samt beslutningstagere fra detailhandlen og foodservice.

Målgruppen består af respondenter indenfor produktion, salg, logistik og tilberedning 
af økologisk frugt og grønt. De 16 interviews er fordelt indenfor følgende 
underkategorier:

• 4 producenter/salgsorganisationer 

• 2 grossister 

• 4 detailhandel

• 2 kantiner 

• 4 private/offentlige køkkener
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Metode

Fonden for økologisk landbrug

Metode
Alle interviews har fulgt en semi-struktureret interviewguide med følgende fokusområder:

• Hvilken rolle økologisk frugt og grønt spiller for producenter og aftagere med henblik på at 
opnå viden om, hvordan markedsbilledet ser ud i dag sammenlignet med tidligere.

• Hvordan producenter og aftagere vurderer mulighederne for økologisk frugt og grønt 
fremadrettet – herunder hvilke barrierer, trusler og muligheder, de ser for økologisk frugt 
og grønt.

• Hvordan samarbejdet mellem producenter og aftagere fungerer i dag og hvordan 
samarbejdet kan styrkes fremadrettet.

Tilsammen skal disse emner give indblik i, hvor markedet for økologisk frugt og grønt 
bevæger sig hen og hvad det kræver at styrke samarbejdet mellem økologisk frugt og grønt 
producenter og aftagere.
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Hovedkonklusioner
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Hovedkonklusioner

Nuværende marked

• Økologisk frugt og grønt har ifølge både producenter og aftagere en stærk position i 

dag.

• Dette markedsbillede er ifølge både producenter og aftagere et resultat af en 

længerevarende proces, hvor økologisk frugt og grønt har bevæget sig til at være 

produkter, som der er stor efterspørgsel efter blandt forbrugerne.

• Efterspørgslen på økologisk frugt og grønt er ifølge både producenter og aftagere 

stigende. De forklarer, at det er tydeligt, at økologisk frugt og grønt passer ind i et 

bæredygtigheds- og sundhedsperspektiv, som er kommet for at blive,

• Hvis den positive udvikling skal fortsætte kræver det ifølge aftagere, at pris og kvalitet i 

endnu højere grad skal hænge sammen for at kunne konkurrere med konventionelt 

frugt og grønt. 
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Hovedkonklusioner

Markeds-muligheder

• Kvalitet og pris hænger ifølge mange aftagere ikke altid sammen, når det kommer til økologisk 

frugt og grønt. Konsekvensen er, at der er nogle frugter og grøntsager, som specielt foodservice 

kun efterspørger fra konventionelt landbrug. Dette er en barriere for højere afsætning af økologisk 

frugt og grønt fremadrettet. 

• For aftagerne er økologisk frugt og grønt en del af et større bæredygtigheds- og 

sundhedsperspektiv, hvor de overvejer forskellige faktorer som f.eks. transport, kvalitet, økologi og 

fødevaresikkerhed.

• Hvis økologisk frugt og grønt skal spille en endnu større rolle fremadrettet kræver det, at 

samspillet mellem økologisk lokal produktion og kvalitet bliver optimeret. 

• Aftagere i foodservice vil gerne købe økologisk frugt og grønt fra lokale producenter, fordi det 

skaber en bæredygtig profil, støtter lokalsamfundet og kan bidrage til en god fortælling.

• Dette kan lykkes fremadrettet, men det kræver forskellige indsatser ift. overkomme barrierer. Både 

fordi der er regionale forskelle ift. hvor relevant økologisk frugt og grønt er for forbrugerne, og fordi 

økologisk produktion har andre betingelser end konventionelt landbrug.
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Hovedkonklusioner

Markeds-muligheder - fortsat

• Intentionen om at økologi, kortere transporttid og kvalitet skal have større sammenhængskraft 

bliver udfordret af praktiske aspekter som f.eks. logistik, kapacitet og leverancetid.

• Lokale leverandører har, set fra et aftagerperspektiv, ofte ikke logistisk kapacitet til at kunne levere 

økologisk frugt og grønt. 

• Lokale leverandører har set fra et aftagerperspektiv ikke nødvendigvis kapacitet til at producere en 

bestemt mængde økologisk frugt og grønt. Herudover producerer lokale leverandører ofte 

begrænsede produkter, hvilket kræver at aftagerne skal bruge adskillige leverandører.

• Endelig har lokale leverandører ikke samme muligheder for at tilbyde digitale bestillingssystemer 

som store engrosvirksomheder. 

• Fra et producentperspektiv indebærer produktionen af økologisk frugt og grønt en større risiko 

sammenlignet med produktion af konventionelt frugt og grønt. Dette skyldes, at omlægningen er 

en langsigtet investering, der ofte medfører underskud i omlægningsperioden. 
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Hovedkonklusioner

Markeds-muligheder - fortsat

• Herudover gør reguleringer og miljøvenlige produktionsmetoder produktionen af økologisk frugt og 

grønt mere kompleks end konventionel produktion.

• Der er en efterspørgsel på research ift. optimering af at opnå optimale produktionsforhold for at 

sikre både økonomisk og miljømæssig bæredygtighed for producenterne. 

• Der er stadig regionale forskelle på efterspørgslen og salget af økologisk frugt og grønt. Det er 

især i de større byer, hvor forbrugerne efterspørger mere økologisk frugt og grønt,

• Dette bliver både vurderet som en barriere og et potentiale for afsætningen af økologisk frugt og 

grønt fremover.

• Mulighedsrummet for øget afsætning af økologisk frugt og grønt er også relateret til øget eksport. 

Tyskland, og andre eksportmarkeder, bliver fremhævet som store markeder for økologisk frugt og 

grønt i dag, og hvis den nuværende udvikling fortsætter giver det potentiale for at øge 

afsætningen for danske producenter af økologisk frugt og grønt. 
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Hovedkonklusioner

Samarbejde og relationer 

• Samarbejdet mellem producenter og aftagere af økologisk frugt og grønt bliver generelt 

beskrevet som værende effektivt og præget af fælles forståelse.

• For begge parter gør det sig gældende at fælles forståelse for hinandens værdikæder 

bidrager til at etablere længere og bedre samarbejdsrelationer. 

• Producenterne forklarer, at de ofte har pressede produktionsvilkår og de efterspørger derfor, 

at aftagere og forbrugere opnår en bedre forståelse for produktionsprocessen og årsagerne 

til, at kvalitet, mængde og leverancer kan være vanskelige at imødekomme. 

• Selvom producenterne forklarer, at de ser kvaliteten som en styrke, så ser aftagerne typisk 

dette som en svaghed, når det gæler friskhed og holdbarhed. Aftagerne er enige i, at smag 

og andre aspekter ved kvaliteten er positive, men friskhed og holdbarheden kan svigte, 

hvilket er en udfordring fra et aftager-perspektiv. 

• Herudover oplever aftagerne, at samarbejdet med især mindre producenter er præget af 

logistiske udfordringer
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Det nuværende markedsbillede for 

økologisk frugt og grønt 
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Økologisk frugt og grønt har bevæget sig fra at 
være nicheprodukter til efterspurgte varer

Økologisk frugt og grønt har ifølge både producenter og aftagere en stærk position i dag 
sammenlignet med tidligere.

Dette markedsbillede er ifølge både producenter og aftagere et resultat af en 
længerevarende proces, hvor økologisk frugt og grønt har bevæget sig fra at være 
nicheprodukter til at være produkter, som der er stor efterspørgsel efter blandt 
forbrugerne.

Flere respondenter taler om en gradvis udvikling siden omkring 2008, hvor økologisk frugt 
og grønt har ændret sig fra at være en kategori med høje priser, svingende kvalitet og 
begrænset udvalg til i dag at være en kategori, som i højere grad kan konkurrere med 
konventionelle frugt- og grønt produkter. 

”
Generelt satser vi meget på økologi. Vi kan se, at udviklingen har bevæget sig fra, at 

økologisk frugt og grønt har været noget for de få til at være dét som mange 

efterspørger. Der er stadig udfordringer og de skal løses, men vi er godt på vej.

Kategorichef - Detail 
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…men udviklingen skal fortsætte for at være 
konkurrencedygtig i fremtiden

Blandt både producenter og aftagere er den positive udvikling bl.a. et resultat af øget 
fokus på sundhed. Det har været en tendens som økologiske varer passer sammen med.

Hvis den positive udvikling skal fortsætte kræver det dog ifølge aftagere, at pris og kvalitet 
i endnu højere grad skal hænge sammen for at kunne konkurrere med konventionelt frugt 
og grønt. Både respondenter fra detailhandel, kantiner og køkkener forklarer, at 
udviklingen er positiv, men der skal være fokus på pris, udvalg og kvalitet fremadrettet. 

2021

• Høje priser

• Få varer

• Svingende kvalitet
• Høje priser

• Bredt varesortiment

• God kvalitet med udsving

• Priser som konventionelle produkter

• Samme vareudvalg som konventionel kategori

• God kvalitet uden udsving

2008-2010 2025-

Figur 1: Udviklingen i økologisk frugt og grønt
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Økologisk frugt og grønt bliver opfattet som mere 
end en trend

Økologisk frugt og grønt har udviklet sig til at være standardprodukter i varesortimentet fra 
et detailperspektiv, fordi forbrugerne i dag forventer et bredt sortiment af økologisk frugt og 
grønt samtidig med, at der er stor fokus på sundhedsmæssige aspekter.

Efterspørgslen på økologisk frugt og grønt er ifølge både producenter og aftagere stigende. 
De forklarer, at det er tydeligt, at økologisk frugt og grønt passer ind i et bæredygtigheds-
og sundhedsperspektiv, som er kommet for at blive

Blandt respondenterne fra Foodservice er der også en oplevelse af, at gæster i 
restauranter, spisende i kantiner mv. i højere grad efterspørger økologiske retter og 
råvarer. 

”Vi ser en større efterspørgsel [efter frugt og grønt], men det starter i de store byer og 

vil langsomt komme til mindre byer og provinsen også. Det skal vi være klar til.

Partner - Foodservice
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Citater om det nuværende markedsbillede

”

Fonden for økologisk landbrug

”Økologi og danske varer fylder mere og mere i 

vores sortiment. Vi kører med skarpe data 

analyser, for at optimere vores sortiment efter 

forbrugernes forventninger og for at mindske 

vores waste. 

Kategorichef - Detail 

Vores gæster værdsætter økologi, 

men vi oplever ikke at der bliver stillet 

store krav til os. Dog forpligter vi os til 

at få mere økologi i vores køkkener, 

for at skabe en mere bæredygtig profil. 

Direktør - Foodservice

” ”Vi ser en større efterspørgsel [efter frugt og 

grønt], men det starter i de store byer og vil 

langsomt komme til mindre byer og provinsen 

også. Det skal vi være klar til.

Partner - Foodservice

Økologi er vejen frem og det ser vi 

tydeligt i vores arbejde. Det har krævet 

en investering, men nu bærer det 

frugt.

Leder - Kantiner
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Fremtidige afsætningsmuligheder 

for økologisk frugt og grønt 
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Pris og kvalitet skal hænge sammen før økologisk 
frugt og grønt bliver opfattet som relevant

Kvalitet og pris hænger ifølge mange aftagere ikke altid sammen, når det kommer til
økologisk frugt og grønt. Aftagere i både detail og foodservice er mere villige til at gå
på kompromis med deres mængde af økologi, end de vil med kvaliteten af deres varer.

Konsekvensen er, at der er nogle frugter og grøntsager som specielt foodservice kun
efterspørger fra konventionelt landbrug.

Dette er en barriere for højere afsætning af økologisk frugt og grønt fremadrettet.
Dette perspektiv er også anerkendt af detailkæderne, der i højere grad oplever ringere
kvalitet ved leverancer af økologisk frugt og grønt end ved konventionelle produkter.

Hos os vil vi hellere købe konventionelle, danske produkter end økologisk frugt og grønt fra 

Egypten. Så vi måler økologi overfor lokale muligheder, kvalitet og pris. 

Køkkenchef - Foodservice
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Økologisk frugt og grønt er en del af et større 
bæredygtigheds- og sundhedsperspektiv

Bæredygtighed fylder meget blandt aftagerne, og de vægter 
bæredygtige varer højt, når de vurderer, hvilke varer der er 
relevante.

For aftagerne er økologisk frugt og grønt en del af et større 
bæredygtigheds- og sundhedsperspektiv, hvor de overvejer 
forskellige faktorer som f.eks. transport, kvalitet, økologi og 
fødevaresikkerhed.

Både producenter og aftagere er opmærksomme på, at økologisk 
produktion kræver større arealer, der giver færre mængder og 
øger risiko for komplikationer. 

Lokalproducerede varer og kort transporttid er også en væsentlig 
overvejelse, fordi de fleste efterstræber kort transport af varer 
pga. pris, produktets levetid og klimaftryk. Lokale råvarer har 
derfor et mindst ligeså stort fokus hos restauranter og køkkener 
som økologi. 

ØKOLOGI

TRANSPORT

FØDEVARE-

SIKKERHED

KVALITET BÆREDYGTIGHED
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Samspil mellem økologisk frugt og grønt, transport 
og kvalitet er afgørende for fremtidens afsætning

Hvis økologisk frugt og grønt skal spille en endnu større rolle fremadrettet kræver 
det, at samspillet mellem økologi, lokal produktion og kvalitet bliver optimeret. 

Aftagere i foodservice vil gerne købe økologisk frugt og grønt fra lokale 
producenter, fordi det skaber en bæredygtig profil, støtter lokalsamfundet og kan 
bidrage til en god fortælling om, at varerne er kortrejst og produceret i 
lokalområdet.

Både producenter og aftagere har forventninger om, at dette kan lykkes 
fremadrettet, men det kræver forskellige indsatser ift. overkomme barrierer. Både 
fordi der er regionale forskelle ift. hvor relevant økologisk frugt og grønt er for 
forbrugerne og fordi økologisk produktion har andre betingelser end konventionelt 
landbrug.

Økologi er noget vi har med i vores overvejelser ved indkøb af grøntsager, men vi 

satser mest på kvalitet og så vil vi også hellere købe dansk end udenlandsk 

økologisk frugt og grønt, hvis det er valget. 
Direktør – Foodservice 
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Forskellige udfordringer er en barriere for at skabe 
bedre sammenhængskraft  

Intentionen om at økologi, kortere transporttid og kvalitet skal have større 
sammenhængskraft bliver udfordret af praktiske aspekter som f.eks. logistik, kapacitet og 
leverancetid.

Lokale leverandører har, set fra et aftagerperspektiv, ofte ikke logistisk kapacitet til at kunne 
levere økologisk frugt og grønt på grund af f.eks. udsving i efterspørgslen og mange 
leveringer med få kolli ad gangen. Det har aftagerne forståelse for, men de fremhæver det 
alligevel som en relevant barriere som er relevant at løse. 

Lokale leverandører har heller ikke nødvendigvis kapacitet til at producere en bestemt 
mængde økologisk frugt og grønt. Herudover producerer lokale leverandører ofte 
begrænsede produkter, hvilket kræver at aftagerne skal bruge adskillige leverandører frem 
for at have det meste samlet hos samme leverandør. Det udfordrer aftagerne, fordi det er 
mere tidskrævende

Endelig har lokale leverandører ikke samme muligheder for at tilbyde digitale 
bestillingssystemer som store engrosvirksomheder. Det betyder, at bestillingsprocessen fra 
lokale producenter kan være mere omstændig og tidskrævende.
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Barriere fra et producentperspektiv er relateret til 
produktionsbetingelser

Fra et producentperspektiv indebærer produktionen af økologisk frugt og grønt en 
større risiko sammenlignet med produktion af konventionelt frugt og grønt. Dette 
skyldes, at omlægningen er en langsigtet investering, der ofte medfører underskud i 
omlægningsperioden. 

Herudover gør reguleringer og miljøvenlige produktionsmetoder produktionen af 
økologisk frugt og grønt mere kompleks end konventionel, hvilket kan gøre 
omlægning mindre attraktiv - især blandt mindre producenter. 

Hertil kommer, at flere producenter oplever at deres mulige salgspriser ikke afspejler 
mængden og kompleksiteten af de økologiske produktionsmetoder. Da risikoen for 
produktionskomplikationer samtidig ligger hos producenterne, ser de, at de står med 
den største risiko for at tabe omsætning. 

Producenterne forklarer også, at der er vanskeligheder med at anskaffe brugbar og 
lokal jord til øget produktion. Dette medvirker til, at det kan være udfordrende at 
kunne levere lokale, økologiske varer til aftagere.

Der er en efterspørgsel på research ift. optimering af at opnå optimale 
produktionsforhold for at sikre både økonomisk og miljømæssig bæredygtighed for 
producenterne. 
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Regionale forskelle på afsætningen af økologisk frugt 
og grønt indeholder både barrierer og potentiale

Til trods for, at forbrugerne ifølge aftagerne fra detailhandlen, har forventning om at 
detailkæderne har et bredt sortiment af økologisk frugt og grønt, er der stadig regionale 
forskelle på efterspørgslen og salget af økologisk frugt og grønt. 

Det er især i de større byer, hvor forbrugerne efterspørger mere økologisk frugt og 
grønt, hvorimod efterspørgslen er mindre i provinsbyer og landlige dele af landet. Dette 
bliver både vurderet som en barriere og et potentiale for afsætningen af økologisk frugt 
og grønt fremover.

Detailkæderne er af og til udfordret på at kunne føre landsdækkende sortimenter uden 
regionale forskelle. De ser derfor betydeligt større mængder udsmid med deres 
økologiske frugt og grønt sammenlignet med konventionelle produkter i provinsbyer, 
hvilket bidrager til madspild. 

Detailkæderne oplever dog en stigende efterspørgsel hos forbrugere i land- og 
yderkommuner, hvilket øger deres omsætning, og derfor også producenternes 
muligheder for højere afsætning fremadrettet.
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Eksport af økologiske grøntsager er fortsat høj 

Mulighedsrummet for øget afsætning af økologisk frugt og grønt er også relateret til øget 
eksport. Tyskland, og andre eksportmarkeder, bliver fremhævet som store markeder for 
økologisk frugt og grønt i dag, og hvis den nuværende udvikling fortsætter giver det potentiale 
for at øge afsætningen for danske producenter af økologisk frugt og grønt. 

Det er særligt grovere grøntsager og rodfrugter fra Danmark, der bliver fremhævet som 
relevante til eksport. Dette skyldes til dels vores klima, samt lange traditioner og ekspertise 
inden for produktion af f.eks. rodfrugter. 

Dog er det danske marked også præget af import af økologisk frugt. Klimaet i Danmark 
udfordrer muligheder for at producere især bær og frugt.

Der er mange muligheder for at øge eksporten af økologisk frugt og grønt. Danmark 

er et foregangsland indenfor økologi, og vi har alle forudsætninger for at fortsætte 

den udvikling, hvis vi prioriterer rigtigt.
Direktør – Detailhandel



Fonden for økologisk landbrug

”

Fonden for økologisk landbrug

”Vi er klart drevet af kommercielle 

interesser, og derfor producerer 

vores underleverandører stadig mest 

konventionel frugt og grønt. Der er 

efterspørgslen stadig størst. 

Marketingchef – Salgsorganisation 

Vi er blevet bedre til at bruge kundedata på 

salget af vores økologiske frugt og grønt. Vi kan 

derfor bedre og hurtigere justere i vores sortiment 

end tidligere. Det øger vores salg og mindsker 

vores waste. 

Sortimentsansvarlig – Detail 

” ”Vi vil gerne se at der er større 

sammenhæng mellem det lokale og 

økologi. Det er blevet bedre, men der 

er en vej at gå fortsat.

Ansvarlig - Kantiner 

Det er klart en barriere for at udbrede økologisk 

frugt og grønt – og andre økologiske fødevarer –

at det er vanskeligt at skaffe alt lokalt.

Partner - Foodservice



Fonden for økologisk landbrug

Samarbejde og relationer 
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indryk’ for at skifte mellem

de forskellige tekst niveauer

Fonden for økologisk landbrug

Samarbejdsrelationer mellem producenter og 
aftagere er baseret på fælles forståelse 

Samarbejdet mellem producenter og aftagere af økologisk frugt og grønt bliver 
generelt beskrevet som værende effektivt og præget af godt samarbejde.

For begge parter gør det sig gældende at fælles forståelse for hinandens 
værdikæder bidrager til at etablere længere og bedre samarbejdsrelationer. 

Der er også bred enighed mellem producenter og aftagere om, at øget afsætning 
fremadrettet skal bygge på tættere og økonomisk bæredygtige 
samarbejdsrelationer.

Vi har et godt samarbejde med vores leverandører. De er gode til at levere 

alternativer i tilfælde af fejl eller leveringsproblemer. Det gælder egentlig både 

små og store leverandører.

Partner - Foodservice
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Fonden for økologisk landbrug

Fra et producentperspektiv er der dog fortsat 
behov for større forståelse for produktionsvilkår

Producenterne forklarer, at de ofte har pressede produktionsvilkår, og de efterspørger 
derfor, at aftagere og forbrugere opnår en endnu bedre forståelse for 
produktionsprocessen og årsagerne til, at kvalitet, mængde og leverancer kan være 
vanskelige at imødekomme. 

Producenterne oplever ofte, at deres salgspriser presses for meget og flere producenter 
fremhæver, at længerevarende salgskontrakter vil kunne styrke deres samarbejde med 
detailhandlen.

Det er særligt de mindre producenter, som er udfordret på logistikken. De bruger mange 
ressourcer på opbevaring og transport af små mængder varer. Gennem et styrket 
samarbejde håber disse producenter bedre at kunne tilrettelægge deres indsatser i 
forhold til aftagernes behov. 
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Fonden for økologisk landbrug

STYRKER 

▪ Aftagere og forbrugere vil helst købe 

dansk produceret, økologisk frugt og 

grønt

▪ Høj kvalitet på økologisk frugt og grønt

SVAGHEDER

▪ Svære klimaforhold for økologisk frugt 

og grønt (fx bær og frugt)

▪ Høje forventninger til hurtig leverance 

med kort varsel

MULIGHEDER 

▪ Øgede eksportmuligheder

▪ Øget fokus på miljø og klima i 

samfundet og blandt forbrugerne

▪ Større viden om omlægning gennem 

forskning

TRUSLER 

▪ Stigende import af økologisk frugt og 

grønt 

▪ Større risiko for spild ved produktion 

▪ Små producenter kan trues af dalende 

salgspriser.

Producent perspektiver på fremtidens afsætning af 
økologisk frugt og grønt
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Fonden for økologisk landbrug

…men fra et aftagerperspektiv

Selvom producenterne forklarer, at de ser kvaliteten som en styrke, så ser aftagerne 
typisk dette som en svaghed, når det gælder friskhed og holdbarhed. Aftagerne er enige 
i, at smag og andre aspekter ved kvaliteten er positive, men friskhed og holdbarheden 
kan svigte, hvilket er en udfordring fra et aftagerperspektiv. 

Herudover oplever aftagerne, at samarbejdet med især mindre producenter kan være 
præget af logistiske udfordringer. Der er forståelse for, at mindre producenter har 
begrænsede muligheder ift. fleksible leverancer osv., men dette bliver alligevel 
fremhævet som en udfordring, der skal løses hvis afsætningen af økologisk frugt og 
grønt skal øges.

De mindre aftagere, der har lokale leverandører, oplever dog tryghed pga. den nære 
kontakt, der kræves af begge parter, hvilket understøtter at det nære samarbejde er 
vigtigt.
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Fonden for økologisk landbrug

STYRKER 

▪ Øget efterspørgsel fra forbrugere og 

gæster

▪ Dansk økologisk frugt og grønt er et 

kvalitetsstempel 

SVAGHEDER

▪ Mangel på fleksibel logistik

▪ Oplever oftere dårlig kvalitet  

sammenlignet med konventionelle varer

MULIGHEDER 

▪ Stigende produktion giver et bredere 

udvalg

▪ Bedre samarbejdsmuligheder med 

producenter

TRUSLER

▪ Pressede priser udfordrer rentabiliteten

▪ Mere spild og udsmid sammenlignet med 

konventionel frugt og grønt 

Aftagerperspektiver på fremtidens økologiske
frugt og grønt
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Fonden for økologisk landbrug

Producenter og aftagere er ikke enige om alle 
aspekter, når det gælder samarbejdsrelationer

Når perspektiverne fra producenter og 
aftagere sammenholdes er det 
tydeligt, at der ikke er enighed på alle 
parametre ift. styrker og svagheder.

Herunder er der forskelle på, hvordan 
de vurderer kvaliteten af økologisk 
frugt og grønt og hvordan de synes 
de logistiske præmisser fungerer for 
f.eks. levering og omstillingsparathed.

Fra et aftagerperspektiv er kvaliteten 
svingende. Det handler mest om, at 
varer kan være stødte, ikke friske 
eller andet som påvirker kvaliteten.

PRODUCENTER AFTAGERE

KVALITET

LOGISTIK

LEVERER ØKOLOGISK FRUGT 

OG GRØNT AF HØJ KVALITET
SVINGENDE KVALITET AF 

ØKOLOGISK FRUGT OG GRØNT

LEVERER FLEKSIBELT OG 

MED KORTE FRISTER
VANSKELIGT AT FÅ HURTIG 

LEVERING EFTER BEHOV



Tekstslide med punktopstilling

Brug knapperne ‘Forøge / Formindske 

indryk’ for at skifte mellem

de forskellige tekst niveauer

Fonden for økologisk landbrug

Bedre samarbejde mellem organisationer

Flere respondenter – både producenter og aftagere – fremhæver, at de enten oplever eller 
har indtryk af, at det organisatoriske arbejde mellem relevante aktører med interesse i 
udbredelsen af økologisk frugt og grønt er forbedret. 

Bedre samarbejde mellem organisationer som Landbrug & Fødevarer, økologiske 
foreninger og danske virksomheder bidrager ifølge både producenter og aftagere til at 
sætte økologi på landkortet og skabe bedre rammer for produktion og forbrugerforståelse.

Tværorganisatorisk samarbejde er derfor vigtigt for respondenterne for at kunne løse 
individuelle og fælles udfordringer for producenter og aftagere i alle størrelser.

”En vigtig del af at udbrede produkter som frugt og grønt er samarbejde mellem 

interesseorganisationer og det synes jeg er forbedret til fordel for alle parter i branchen.

Selvstændig kok - Foodservice
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Fonden for økologisk landbrug

Organisatorisk støtte fra brancheorganisationer

PRODUCENT-

LED

AFTAGER-

LED

FORBRUGER-

LED

ORGANISATORISK ARBEJDE MED ØKOLOGISK FRUGT OG GRØNT

Fra både et producent- og aftagerperspektiv er det vigtigt, at organisationer og andre 
aktører understøtter arbejdet med at udbrede økologisk frugt og grønt.

De har forhåbninger om at det organisatoriske arbejde kan bidrage til f.eks. at opnå bedre 
viden om effektive og rentable produktionsprocesser og, hvordan aftagere markedsfører 
økologisk frugt og grønt til forbrugerne.



Fonden for økologisk landbrug

”

Fonden for økologisk landbrug

”Vi oplever ikke at dem, som vi leverer til 

har en forståelse for de store 

omkostninger som det kræver at 

producere økologiske råvarer. En bedre 

forståelse ville gavne vores 

samarbejdsrelation fremadrettet . 

Marketingchef – Salgsorganisation 

Jeg har kun en enkelt leverandør af 

grøntsager, der er både lokal og økologisk. 

Vores tætte samarbejde er alt afgørende, 

da jeg sammensætter min menu efter 

deres produktion.

Selvstændig kok – foodservice

” ”Det er vigtigt, at jeg kan bestille hurtigt og få varer 

leveret indenfor kort tid. Det kræver en god relation 

med mine leverandører.

Leder - Kantine

Samarbejde og tæt kontakt med 

leverandører er afgørende for, at min 

forretning fungerer.

Selvstændig kok - Foodservice
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Indsigter & anbefalinger
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Fonden for økologisk landbrug

Anbefalinger 

• Det er logistisk udfordringer som bidrager til, at især mindre producenter har 
vanskeligt ved at levere de efterspurgte mængder og varer. De har ikke 
ressourcerne til at transportere og være fleksible ved uventede ordrer.

Der er derfor behov for løse praktiske udfordringer ift. logistik for at udvikle 

samarbejdet mellem producenter og aftagere. Der er brug for mere forudsigelighed 

for at sikre at mindre producenter ved hvad og hvornår de skal levere. Dette 

inkluderer en bedre planlægningsproces mellem producenter og aftagere.

• Der er forskellige perspektiver på kvaliteten (især friskhed og holdbarhed) af 
økologisk frugt og grønt mellem producenter og aftagere.

Der er behov for at have fokus på, hvordan spildet af økologisk frugt og grønt kan 

mindskes set fra et aftagerperspektiv. Her er forudsigeligheden igen afgørende for, 

hvordan varekvaliteten kan sikres fremover.
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Fonden for økologisk landbrug

Anbefalinger 

• Fra både et producent- og aftagerperspektiv er det vigtigt, at organisationer og 
andre aktører understøtter arbejdet med at udbrede økologisk frugt og grønt.

Der skal være støtte til producenter ift. kontinuerligt at udvikle vilkårene for en 

rentabel produktion gennem forskning og konsulentarbejde således, at der er 

løbende læring og sparring til producenterne og viden om forbrugernes 

handlemønstre fra et aftagerperspektiv.

• Flere respondenter – både producenter og aftagere – fremhæver, at de enten 
oplever eller har indtryk af, at det organisatoriske arbejde mellem relevante aktører 
med interesse i udbredelsen af økologisk frugt og grønt er forbedret. 



Fonden for økologisk landbrug


