
Invitation 
Bag Økoløft Danmark står en række af landets kommuner, der alle har sat høje økologimål for deres offentlige fødevareindkøb fra 60 til 
90% økologi. På konferencen vil resultater, metoder og effekter blive sat på programmet.  Vi zoomer ind på økologi i de mange forskel-
lige typer offentlige institutioner. Inden for de sidste 4 år har knap 560 offentlige køkkener, fordelt over hele Danmark fået et ’Økoløft’. 
Hvad har det betydet for dem, for kommunerne – og for udbredelsen af økologien? Vi ser på udfordringer, løsninger og diskuterer frem-
tidsperspektiver for økologi i offentligt regi.

Dag 1 – Tirsdag den 4. oktober 

Økoløft Danmark – økologiomlægning i offentlige køkkener
Jacob Bundsgaard, borgmester i Aarhus Kommune · Kristina Koch Sloth, direktør for Børn, Sundhed og Velfærd i Albertslund Kommune 
· Mette Touborg, borgmester i Lejre Kommune ·  Anne-Birgitte Agger, direktør i Københavns Madhus · Interview med køkkenmedarbej-
dere, der har deltaget i en omlægning · Ritt Bjerregaard, tidl. fødevareminister og overborgmester i Københavns Kommune

Frokost 

Landbrug og erhverv – om det offentlige indkøb som lokomotiv for øget økologisk landbrug 
Winni Grosbøll, borgmester i Bornholms Regionskommune · Per Kølster, formand for Økologisk Landsforening · Karen Hækkerup, 
administrerende direktør for Landbrug & Fødevarer

4 temaer
· Køkkenerne og køkkenmedarbejderne er økologiomlægningens motor 
· Økoløft kræver kommunal beslutsomhed og samarbejde på tværs 
· Varer, leverandører og udbud
· Forskning i effekterne af økologisk omlægning i offentlige køkkener

Eftermiddagssnack

Paneldebat 
Hvad er perspektivet for økologi i offentlige køkkener? Og hvad er de næste skridt?

Middag (særskilt tilmelding)

Dag 2 – Onsdag den 5. oktober (særskilt tilmelding)
Besøg på udvalgte institutioner i Aarhus

Tilmelding på www.kbhmadhus.dk/  ·   Vi tager forbehold for ændringer i programmet

konference



HVAD?
Økoløft Danmark - ved Københavns Madhus og Aarhus Kommune - inviterer til konference om resultater og udfordringer 
ved de seneste fire års økologiomlægninger af fødevareforbruget i offentlige køkkener.  
Med afsæt i regeringens mål om 60% økologi i de offentlige køkkener inden 2020 har Københavns Madhus i samarbejde 
med Økologisk Landsforening, Landbrug & Fødevarer og Aalborg Universitet gennemført økologiske omlægningsprojekter 
for alle kommunale køkkener i Lejre Kommune, statslige uddannelses- og ungdomskantiner, plejehjem med modtagekøk-
kener i Københavns Kommune, Københavns Madservice a la Carte, alle køkkener i Bornholms Regionskommune, alle 
daginstitutioner i Hvidovre Kommune, 11 køkkener i Kriminalforsorgen, omlægning af Hotel- og Restaurantskolen, tre 
kantiner i VIA UC,  12 kantiner på Aarhus Universitet drevet af Studenterhusfonden, hospitalerne i Region Midtjylland. Det 
er blevet til økologiske omlægninger af 558 køkkener og aktivt involveret ca. 1500 medarbejdere.

Meget viser, at økologiomlægning fører langt mere med sig end økologiprocenter, og en strategisk forandringsdagsorden i 
arbejdet med økologiomlægningen kan give positive resultater på flere niveauer. Vi samler de vigtigste aktører med størst 
erfaring på politisk niveau, embedsniveau og køkkenniveau til at dele deres erfaringer og synspunkter med os om alt fra 
madens sundhed og velsmag, kostomlægning og behovet for uddannelse, velfærdsinnovation, madkvalitet og borgerop-
bakning, økonomi og indkøb, markedsudvikling og købmandsskab, lokal erhvervsudvikling, miljø og arbejdsmiljø, forskning 
og ikke mindst til en debat om fremtidsperspektivet. 

HVORFOR?
På konferencen fremlægger vi erfaringer, effekter og resultater, og vi håber at inspirere flere til at lægge om til økologi – 
og til at være med til at diskutere, hvordan vi kommer videre.  Vi håber, at konferencens samling af aktører, resultater og 
overvejelser vil sikre, at en historiefortælling kommer videre fra den enkelte deltager til kollegaer og branche.

HVEM?
Konferencen er målrettet offentlige aktører, der ønsker at lægge om til økologi - eller allerede har gjort det. Fra politikere, 
kommunale forvaltninger, institutioner og køkkener, samt andre der ønsker mere viden om, hvad der er sket og kan ske, 
hvad angår økologisk omlægning i offentlige køkkener.

HVORNÅR?
Konferencedag tirsdag den 4. oktober og besøgsdag onsdag den 5. oktober 2016

HVOR?
Økoløft Aarhus (tidl. Vejlby Skole)
Vikærsvej 36, 8240 Risskov

Tilmeld dig her: www.kbhmadhus.dk/ (Alle tilmeldinger er bindende)

Morgenmad, mellemmåltider og frokost er lavet af Idrætsinstitutionen Tumlehøjen, 
Jægergårdens kantine, Solbjerg plejeboliger, Skovbørnehaven Nørrestenbro

Pris for dag 1:
1600 kr. ved tilmelding fra den 1. juli 2016 og frem. 

Køkkenmedarbejdere, pædagogisk personale og medarbejdere i plejen kan deltage til nedsat pris:
800 kr. ved tilmeldinger fra den 1. juli 2016 og frem.

Pris for dag 2: 
450 kr. 

Herudover kan man tilmelde sig konferencemiddagen den 4. oktober · Prisen er 500 kr.

Se mere på økoløft.dk og facebook.com/okoloftdanmark  ·  Vi tager forbehold for ændringer i programmet



09.30 – Registrering og morgenmad

10.00 - 12.00 – Økoløft Danmark – økologiomlægning i offentlige køkkener
Velkomst
Jacob Bundsgaard, borgmester, Aarhus Kommune
Jacob Bundsgaard byder velkommen og fortæller om omlægningen i Aarhus Kommune. 
Hvad er meningen med at gøre maden i de offentlige institutioner økologiske – hvorfor tog byrådet beslutningen om 60% økologi? 
Og hvad har Aarhus fået ud af sin omlægning gennem de sidste tre år af sine knap 300 køkkener? Fra indkøbspolitik til madkvalitet. 
Fra miljøindsats til medarbejderudvikling. Hvad er perspektivet?

Økologiomlægning som velfærdsinnovation
Kristina Koch Sloth, direktør for Børn, Sundhed og Velfærd, Albertslund Kommune
På baggrund af sine mange års erfaringer som kontorchef i Københavns Børne- og Ungeforvaltning, og nu med direktørkasketten på 
i Albertslund belyses mad- og økologiprojektets forandringsdagsorden. Om hvorfor det ikke bare er en køkkenopgave, om hvordan politi-
kere kan sætte rammen, forvaltninger løfte ansvaret og institutionernes ledelser inddrages. Om hvordan madagendaen kan vise veje 
til andre velfærdsinnovationer.

Økologi og måltider – om madens betydning for den spisende og for miljøet
Mette Touborg, borgmester i Lejre Kommune og tidligere formand for ”måltidstænketanken” 
Mette Touborg giver sit bud på, hvilken rolle maden har og kan få i en kommune. Både i institutionen, mellem borgerne, og for erhvervslivet. 
Afsættet er Lejres mission om at udforske økologiens muligheder i en kommune. Mette Touborg vil give eksempler, på hvorledes en lille 
landkommune har arbejdet med økologi i institutionerne. Om samarbejdet med landmændene, borgerne, virksomhederne og de større 
byer omkring.

Økoløft – om resultater, effekter og vision for fremtiden
Anne-Birgitte Agger, direktør, Københavns Madhus
Københavns Madhus står bag omlægningskonceptet og har haft ansvaret for økologiprojekter, der indtil nu har involveret ca. 1400 køk-
kener fra stat, kommuner og regioner.  På baggrund af de mange erfaringer fremlægges de vigtigste resultater. Hvor meget økologi? 
Hvordan så økonomien ud før og efter? Hvad var og er udfordringerne i maden, i køkkenerne, i økonomien, i fagligheden, i forhold til 
varerne? Hvilket fremtidsperspektiv viser økologiomlægningen af den offentlige mad som driver for bedre madkultur, maddannelse og 
erhvervsudvikling?

Køkkenpersonalet er økologiomlægningens hovedpersoner
Scenen sættes og der stilles skarp på omlægningen i praksis via fem cases:
•  Marco Persoons, madfar i skovbørnehaven Nørrestenbro
•  Pia Suder, ernæringsassistent i Plejecenter Solbjerg
•  Kirsten Rytter Knudsen, ledende økonoma på hospitalsenheden Horsens
•  Mette Hald, cater i kantinen i VIA’s Campus N
•  Mai Vibeke Høyrup Rasmussen, køkkenansat i skolekantine i Aarhus

De fem fortæller om deres omlægning, hvad det har betydet for dem og for de spisende.

Økologiomlægning i politisk perspektiv
Ritt Bjerregaard, tidligere fødevareminister og tidl. overborgmester i Københavns Kommune
Ritt Bjerregaard vil som den oprindelige bagkvinde bag de offentlige økologiske omlægningsinitiativer give sit bud på, hvad der var tanken 
bag og meningen med det hele. Hun vil formidle sine bud på missionen – og hvad hun tænker, vi bør tage fat på i fremtiden.

 12.00 – Frokost i gården
 Frokosten er tilberedt og serveret af Idrætsinstitutionen Tumlehøjen, Jægergårdens kantine, Solbjerg plejeboliger, 
 Skovbørnehaven Nørrestenbro. Udover at smage den dejlige mad til forskellige målgrupper er der også mulighed for 
 snak på kryds og tværs med flere køkkenfolk, der har stået bag økologisuccessen i Aarhus.
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13.00 - 13.45 Landbrug og erhverv – om det offentlige indkøb som lokomotiv for øget økologisk landbrug

Hvis Bornholm skal blive en bæredygtig og alsidig fødevareØ, er der brug for et øget økologisk forbrug. 
Winni Grosbøll, borgmester, Bornholms Regionskommune 
Winni Grosbøll vil give sit bud på, hvordan et øget økologisk forbrug kan medvirke til at udvikle Bornholms landbrug og fødevareerhverv. 
Hvad har Bornholm brug for, at de offentlige køkkener køber ind?  Og hvorfor?  Med udgangspunkt i Bornholms position som fødevar-
eproducerende ø beskrives ønsket om The Bright Green Island, omstilling til en mere grøn produktionsform, økologi og opskalering 
af nicheproduktion til at blive til noget, vi kan leve af. Og samtidig beskrives hvad fødevarerne betyder i en landkommune. Hvilke ud-
fordringer har man, og hvordan spiller efterspørgslen ind? Hvordan sikrer man, at de økologiske varer købes ind i Danmark? Kan de det? 
Og endelig præsenteres idéen med det såkaldte Madfællesskab mellem Bornholm, Lejre og København. 

Økologisk mad giver økologisk jord
Per Kølster, formand for Økologisk Landsforening
Per Kølster fremlægger sammenhængen mellem byens kilo og landbrugets hektar, og vil med udgangspunkt i en forbrugsprognose for 
det offentlige indkøb på 4,3 mia. kr. ved 60 % økologisk forbrug fremlægge, hvor mange hektar det svarer til, og hvordan et sådan for-
brug kan medvirke til at øge den økologiske landbrugsproduktion i Danmark. Hvordan passer vores forbrug til den økologiske produktion? 
Kan varerne skaffes? Og hvad skal der til? Hvordan ser det ud med økologisk produktion i landbruget i Danmark?

Den økologiske branche er i vækst
Karen Hækkerup, administrerende direktør for Landbrug & Fødevarer
På baggrund af et øget økologisk salg fremlægger Karen Hækkerup, hvordan erhvervet har udviklet sig siden de nationale økologi-
omlægninger begyndte i 2012? Fokus vil være, hvordan det går på landbrugssiden, i cateringbranchen og i detailhandlen. Hvordan er 
udviklingen inden for de forskellige fødevaregrupper? Hvor stor en andel er dansk økologi – og hvordan ser fremtidsprognosen ud? Hvad 
skal der til for at fortsætte den positive udvikling?
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13.45  - 15.00 – TEMAER
De fire temaer har hver sin indgangsvinkel til det, der ligger rundt om økologiomlægningen. Med oplæg som udgangspunkt udveksles 
erfaringer, drages konklusioner – og forhåbentlig skabes der inspiration til flere økoløft og fortsat arbejde for bedre madkvalitet i offent-
lige institutioner.

Tema 1  –   Køkkenerne og køkkenmedarbejderne er økologiomlægningens motor
Køkkenet tager hånd om økologiomlægningen ved at kortlægge institutionens eksisterende madtilbud, arbejde med nye menuer og styre 
økonomien. I dette tema ser vi på, hvad der skal til for at skabe en grundlæggende og varig forandring, hvilken faglighed der skal til for 
at løfte en økologiomlægning, hvordan man tænker menuer i et økologisk køkken, ligesom vi også kommer rundt om, hvad der kræves 
af køkkenfaciliteterne, indkøbsaftaler og samarbejde med resten af institutionen. Sidst men ikke mindst hører vi, hvordan man kan ind-
drage de spisende. 

Målgruppe: Køkkenansatte, fagskoler og fagforeninger. Både dem der har gennemført en omlægning, og dem der vil i gang. 
Har endvidere relevans for institutionsledere, der vil vide mere om, hvad der er afgørende for et velfungerende køkken.

•  Kenneth Højgaard, cand. techn. al., kok og kvalitetschef i Københavns Madhus:
Hvad kendetegner et økologisk omlagt køkken? Hvilken faglighed skal der til? Hvad er forskellen på før og efter et økoløft?

•  Nikolaj Løngreen, stjernekok, fhv. madfar, nu udviklingskoordinator i Bornholms Regionskommune 
Omlægningen er konkret og personlig. Hvordan tilrettelægges et projekt, så deltagerne gør omlægningen til sin? Hvilke udfordringer var der? Hvad skal der ske 

efter en omlægning? 

•  Kristina Kristensen, direktør for Studenterhusfondens 12 kantiner, Aarhus Universitet 
Hvordan kan en økologisk omlægning kobles til ønsket om bedre økonomi, bedre kvalitet og flere kunder. Hvad kræves der er køkkenledelserne?

•  Erik Ingerslev, afdelingsleder på Hotel- og Restaurantskolen
Hvad er hemmeligheden bag de mange AMU-kurser? Hvilken faglighed er blevet udbudt? Hvad har det krævet af fagskolerne? Og vil fremtidens faguddannede 

også skulle efteruddannes til økologisk drift?

 Tema 2  –   Økoløft kræver kommunal beslutsomhed og samarbejde på tværs
Dette tema handler om, hvordan økoløft-projekterne har skabt værdi på andre parametre end de økologiske procenter: Om værdiska-
belse og forandringsprocesser. Om hvilken rolle forvaltninger og ledelser har haft i projekterne. Om deres indflydelse på projektet, men 
også projektets indflydelse på dem. Om hvordan maden og måltiderne er markør på tilstanden i den enkelte institution eller måske også 
på et forvaltningsområde.

Målgruppe: Medarbejdere og ledere fra forvaltningerne og fra de enkelte institutioner.

•  Peter Pedersen, økonomidirektør, Aarhus Kommune:
Hvordan har projektet været organiseret og hvorfor under borgmesteren? Om at gå fra politisk beslutning til handleplaner i de enkelte fagforvaltninger? Hvilke ud-

fordringer har projektet skabt i kommunen? Hvordan fastholder vi resultaterne? Og hvordan har det spillet sammen med andre dagordener (mad, miljø, effektivisering, 

arbejdsmiljø og kompetenceudvikling, erhvervsudvikling).

•  Frank Hedegaard, leder på Blindecenter Bredegaard:
Om hvordan økologiomlægningen har haft indflydelse på hele hverdagen både fra et forstander- og beboerperspektiv. Om lederens rolle i at bakke op om og 

udnytte mulighederne. 

•  Søren Torp, administrativ leder fra N. J. Fjordsgades Skole i Aarhus:
Om hvordan økologiomlægningen også har betydet, at fremtidens skolemad på skolen bliver noget helt andet, end det var førhen. Om hvordan ledelsen spiller 

sammen med køkkenet.

•  Mine Sylow, etnolog, videnskonsulent og leder af Køkkenløftet i Københavns Madhus:
Om forandringer i 300 institutioners måltidskultur - når maden og måltidet bruges som spejl og løftestang for faglighed og tværfaglighed.
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Tema 3  –  Varer, leverandører og udbud 
Da der blev sat et statsligt mål om 60% økologisk omlægning af de offentlige køkkener handlede det om at medvirke til at øge det 
økologiske landbrugsareal i Danmark. I praksis kræver en økologisk omlægning typisk, at kommunen, regionen eller staten gennemfører 
et EU-udbud, hvor det økologiske sortiment og købmandsskab efterspørges. Dette tema handler om, hvordan den enkelte kommune i 
fremtiden bedst kan arbejde med sine indkøb, og der vil blive gjort status på, hvordan de involverede parter i Økoløft-projekterne har 
arbejdet med opgaven, samt hvordan de kommunale udbud skal ses i forhold til et centralt SKI-udbud.
Kort sagt, vil dette tema svare på, hvordan kommunerne arbejder med at få flere økologiske varer til rådighed for køkkenerne, hvilke 
faldgruber der er og hvilken opbakning, der er nødvendig for succes.

Målgruppe: indkøbere, køkkenchefer fra store køkkener, leverandører

•  Anette Juhl Winther, indkøbs- og udbudschef i Aarhus Kommune
Om principperne i og målet for det aarhusianske fødevareudbud. Om resultaterne i forhold til sortiment, diversitet og økonomi.

•  Betina Bergmann Madsen, chefkonsulent i Københavns Kommune og specialist i indkøb af bæredygtige og økologiske fødevarer
Om hvordan udbud, kontrakter og fødevareforsyning håndteres i forhold til Københavns Kommunes mål om at nå 90% økologi i alle kommunale måltider.

•  Jacob Appel, programleder for Økoløft Danmark i Københavns Madhus og projektleder for Kloge Fødevarer
Om hvordan man kan bruge dialog og forventningsafstemning til at fremme behovet for indkøb af lokale økologiske varer og undgå at skabe en ufleksibelt 

udbudsproces.  

•  Rikke Thorøe Grønning, chefkonsulent, Økologisk Landforening 
Om branchen og forholdet mellem mark, marked og de offentlige forbrugere. Hvordan går det med cateringbranchen? Hvordan er det at være købmanden, når kom-

munerne byder maden ud?

Tema 4  –  Forskning i effekterne af økologisk omlægning i offentlige køkkener
Økoløft-projekterne har vist, at omlægningsprocesserne i de offentlige køkkener rækker langt ud over mere økologi i gryderne. I dette 
tema ser vi på hvilke effekter, der også er videnskabelig dokumentation for. Vi ser blandt andet på hvilke effekter, de økologiske omlæg-
ninger har på madkvalitet, madspild, arbejdsmiljø, landbrugsmiljø, ernæringsindhold og økonomi.

I temaet fremlægges de forskellige følgeforskningsprojekter til økologibevillingerne, lige som andre beslægtede forskningsprojekter bliver 
belyst. Temaet afsluttes med en kort fælles debat, om hvilke behov for forskning, der er fremadrettet.

Målgruppe: Forskere, studerende, organisationer
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15.00 – Pause og sødt til ganen
 

15.15 - 16.30 – Paneldebat

Paneldebat: Hvad er perspektivet? Og hvad er de næste skridt?
Vi afslutter konferencen med at stille en række fremtidsspørgsmål til oplægsholdere og deltagere. Hvilken rolle kan de køkkenfaglige i 
offentlige køkkener spille for at sikre bedre madkultur og større folkesundhed fremadrettet? Hvordan kan de offentlige køkkeners mad-
kvalitet sikres også i de stramme økonomiske tider? Er økologisk mad nok? Eller skal den også gøres til lokal mad?  
Hvordan kan økologiomlægningen på landet sammenlignes med omlægningen i køkkenerne? Hænger økologiomlægningerne sammen 
med klimadagsordenen? 

Oplægsholdere fra dagens program får to minutter til at fremlægge deres bud på fremtiden. 
Anne-Birgitte Agger er ordstyrer og involverer salen i den afsluttende debat. 

16.30 - 17.00  –  Farvel og tak med øl og vand

Tak for i dag!

 

Program-Dag 1–  fortsat

17.00 Middag – særskilt tilmelding
Vi slutter dagen af med en skøn økologisk middag, der udfordrer gane og øjne. 
Middagen bliver lavet af Københavns Madhus’ kokke i samarbejde med køkken-
medarbejdere fra aarhusianske institutioner.

Se mere på økoløft.dk og facebook.com/okoloftdanmark  ·  Vi tager forbehold for ændringer i programmet side 5
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Vi besøger udvalgte institutioner i Aarhus og får smag for, hvordan økologiomlægninger kan se ud i virkeligheden.

1. Daginstitution og skole  – Møllevang Dagtilbud og Skole 
Se hvordan Dagtilbuddets 9 forskellige daginstitutioner med hver sin køkkenmedarbejder arbejder med økologien, og hør hvordan de har 
opnået en økologiprocent på 88. Og om hvordan man på skolen med 475 elever arbejder på at skabe fælles måltider.

2. Hospital – Aarhus Universitetshospital, bager, slagter og centralkøkken 
Oplev hvordan man laver frisklavet mad, der er 68% økologisk, til 800 patienter og hør om betydningen af at have eget bageri og slagteri.

3. Social og ældre – Forsorgshjemmet Østervang og Lokalcenter Carls Blochs gade i Ceres Huset
Hør blandt andet om, hvordan man har ændret madkulturen i arbejdet med økologi på forsorgshjemmet og om beboerinddragelse på 
lokalcenteret.

4. Kantiner – Nobelparkens Kantine (en af Studenterhusfondens 12 kantiner på Aarhus Universitet) og 
Jægergården personalekantine i Forvaltningen for Sociale Forhold og Beskæftigelse
Hør hvilke virkemidler man tager i brug, når man som Nobelsparkens kantine arbejder målrettet mod en økologiprocent på 90, og om 
hvordan man i Jægergårdens kantine har arbejdet med at få rammen, serveringen, råvarerne, håndværket og økologien til at spille sammen.

Program-Dag 2 –  særskilt tilmelding
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