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FORORD
Hos Københavns Madhus har vi ti års erfaring med økologiske køkkenomlægningsprojekter, primært gennem NaturErhvervstyrelsen og Fonden for Økologisk Landbrugs puljemidler.
I Økoløftprojekterne har vi oplevet, at beslutningstagere og forvaltninger er positivt overraskede over de resultater, projekterne har skabt. Foruden den helt konkrete opgave om
at nå et økologimål inden for den driftsøkonomiske ramme ser forvaltningerne indikationer på positive effekter i andre dele af værdikæden.
Vi ved, at de allerfleste køkkener der har gennemført eller er i færd med at gennemføre et
økologiomlægningsforløb i regi af Økoløft, opnår en økologiprocent på mellem 60 % - 90
%, vel at mærke inden for det driftsbudget der var til rådighed før omlægningen.
Vi ved også, at omlægninger åbner for en række sidegevinster som fx reduktion af
madspild, større medarbejder- og brugertilfredshed, bedre ernæring og måltidskvalitet
samt mulighed for lokal vækst og branding. Samlet set kan vi således se, at Økoløftaktiviteterne skaber betydelig værdi i forhold til den investering, som de involverede modtagere af Økoløftindsatsen har foretaget.
Vores erfaring viser, at den strategiske forankring af økologimål for køkkenerne, er en
forudsætning for succesrige omlægningsforløb. I kommuner og regioner træffes beslutningerne politisk og understøttes af embedsværket, i virksomhederne kan beslutningen
træffes af bestyrelse og direktion i fællesskab. Der er i denne beslutningsproces brug for
vægtige argumenter for at investere i en omlægningsproces. Men der findes på nuværende tidspunkt ikke en samlet analyse og redegørelse for de nævnte sidegevinster
og effekter. Det er derfor vanskeligt for offentlige og private beslutningstagere at inddrage
dem i beslutningsgrundlaget, når det overvejes at sætte økologimål for deres kommune
eller virksomhed.
Formålet med denne rapport er at videregive viden om fordelene og mulighederne i økologisk omlægning af køkkener til beslutningstagere, og derved øge beslutningskraften til
fordel for økologiomlægninger i offentlige og private virksomheder. Derfor har vi samlet og
beskrevet de effekter, der følger i kølvandet på køkkenomlægningerne, med udgangspunkt i data fra de lidt mere end 1300 omlagte køkkener, som har været involveret i vores
Økoløftprojekter
Vi håber, at denne rapport giver endnu flere både offentlige og private madaktører blod
på tanden og lyst til at kaste sig ud i et omlægningsforløb. Det gavner ikke kun de
spisende, men også fødevareværdikæden og falder helt i tråd med regeringens generelle
ambition om mere økologi og 2020-planens landsdækkende målsætning om en økologiprocent på 60 % i de offentlige køkkener.

God fornøjelse!
Med venlig hilsen
Jacob Appel, programleder
økoløft, Københavns Madhus
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TILBLIVELSEN AF DENNE RAPPORT
En væsentlig del af et Økoløftprojekt er analysemateriale. Ved påbegyndelsen af ethvert
Økoløftprojekt foretager det enkelte køkken en kortlægning, hvor der over en periode
nedskrives hvad der produceres, serveres og smides ud. Dette datamateriale giver os
en helt unik mulighed for at kunne hjælpe det enkelte køkken med, hvor de kan justere
deres madlavning for at sikre en god køkkenøkonomi i forbindelse med økologiomlægningen.
Vores store datamateriale danner grundlag for denne rapport. Sammen med interviews
med de projektansvarlige i Københavns Madhus og de projektansvarlige ude i køkkenerne og et spørgeskema blandt de køkkenansatte forsøger rapporten at tegne tendenser
og perspektiver på tværs af de 13 delprojekter og over 1300 omlagte køkkener.
Nogle steder i rapporten benytter vi også andenparts-materiale i form af rapporter
udarbejdet af embedsværk, forskere eller artikler fra lokalaviser. Det vil være markeret i
fodnoter, hvor de forskellige resultater er hentet fra, og materialet er samlet i appendiks
bagerst i rapporten.
Rapporten er inddelt i to dele. Den første del gennemgår metoden bag Økoløft.
Herefter gennemgår den en række tendenser som vores teams ofte møder i arbejdet
med storkøkkenerne, uafhængigt af geografisk placering og tilhørsforhold. Disse tendenser udgør den hverdag som køkkenmedarbejderne ser ind i, når de står over for den
store forandring som økologisk omlægning er. Derfor er tendenserne også væsentlige
at medregne, når man skal sikre at et Økoløftprojekt lykkes. Til sidst gennemgår første
del af rapporten de konkrete resultater vi ser i Økoløftprojekter. Resultaterne er inddelt i
følgende effektområder:

•
•
•
•
•
•
•

Økologiprocent
Driftsøkonomi
Madspild
Medarbejdertilfredshed
Slutbrugertilfredshed og måltidskvalitet
Ernærings- og råvarekvalitet
Lokal vækst, erhvervsudvikling og branding
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Anden del af rapporten er en gennemgang af fem udvalgte Økoløft-cases. De er skrevet i
journalistisk format og baseret på interviews med personer, der har været primære
aktører i omlægningsprocessen. Disse cases er ikke nødvendigvis repræsentative for
ethvert fremtidigt Økoløftprojekt, men kan være med til at give en idé om, hvordan
et projekt forløber, og hvilke muligheder forandringsprojektet skaber andre steder i
værdikæden. De fem cases er udvalgt med ambitionen om at belyse følgende fem perspektiver:
Bornholms Regionskommune:
Vandkantsperspektivet, hvor fokus er på koblingen mellem by og land fra
land-perspektivet. Er eksemplificeret ved Bornholms Regionskommune.
Lejre Kommune:
Oplandsperspektivet, hvor situationen ofte består af en kobling mellem
by-orienterede borgere, der typisk pendler og muligheden for erhvervsudvikling i et landområde. Er eksemplificeret ved Lejre Kommune.
Region Midt:
Regionsperspektiv, hvor der er et bredt fokus på regional udvikling, egne
køkkener som motor og understøttelse af land-by kobling. Er eksemplificeret ved Region Midtjylland, og mere konkret Horsens Regionshospital.
Aarhus Kommune:
Storbyperspektivet, hvor der er fokus på storbyens effekter af økologiomlægning og koblingen mellem by og land. Er eksemplificeret ved
Aarhus Kommune.
Studenterhusfonden:
Virksomhedsperspektivet, hvor det er en enkelt virksomheds sidegevinster, der er i fokus. Er eksemplificeret ved Studenterhusfonden.
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SAMMENDRAG OG KONKLUSION
Hos Københavns Madhus har vi i gennemsnit lavet økologisk omlægning fra et startforbrug på 35 % til 72 % økologiske råvarer ved projektets afslutning på tværs af cirka
1.300 køkkener i Danmark. Omregnet til tons svarer det til, at mængden af økologiske
fødevarer der indkøbes per år i køkkenerne er steget fra 6.660 tons til 15.202 tons økologiske fødevarer ud af et samlet indkøb på 21.893 tons. Stikprøver blandt tidligere projekter viser desuden, at økologiprocenten fortsætter med at stige efter Økoløfts afslutning.
På tværs af projekterne er der stor forskel på størrelsen og antallet af køkkener, samt
køkkenernes indstilling til økologi. Derfor har det også været forskelligt, om køkkenerne
blot havde brug for et blidt skub på en vej de allerede havde påbegyndt, eller om der
skulle en større drifts- og holdningsændring til. Det er også ofte her vi finder en del af
årsagen til, at nogle køkkener ikke formår at opnå den ønskede økologiprocent.
Derudover angiver køkkenmedarbejderne selv, at årsagen også kan findes i stram
økonomi og interne omstruktureringer.
Ser vi på udviklingen i andelen af økologiske råvarer på tværs af projekterne ser vi, at
de fleste projekter formår at gennemføre en ganske stor vækst i andelen af økologiske
råvarer.
Størstedelen af Økoløftprojekterne har været finansieret via regeringens puljemidler til
økologisk omlægning. Puljemidlerne dækker kun kompetenceudvikling og sparring, og
omlægningerne har derfor skulle holde de eksisterende driftsbudgetter. I løbet af Økoløftprojekterne er der altså ikke blevet ændret i kostbudgetterne for de enkelte køkkener.

Forandringer i hele køkkendriften

På grund af behovet for at gennemføre forandringen inden for eksisterende budget
bunder Økoløftmetoden i en omlægning af køkkenets drift frem for en konvertering af
konventionelle produkter til økologiske. Derfor medfører Økoløft ikke blot en øget andel af
økologiske råvarer, men også mindre madspild, bedre måltidskvalitet for de spisende og
større arbejdsglæde blandt medarbejderne.
Respondenterne i en spørgeskemaundersøgelse blandt de deltagende køkkenmedarbejdere i Økoløftprojekterne fortæller, at Økoløft har bidraget til et øget fokus på madspild. Knap to ud af tre respondenter (63 %) svarer, at Økoløftprojektet har bidraget til at
reducere mængden af madspild.
Cirka halvdelen (51,3 %) svarer, at de er helt eller delvist enige i, at Økoløft har skabt
mere arbejdsglæde i køkkenet. Dette understøttes af en undersøgelse foretaget af DTU
Fødevareinstituttet. 59 % af respondenterne svarer, at de har fået et øget fokus på måltidskvalitet som et resultat af Økoløft. Samtidig svarer halvdelen af køkkenmedarbejderne
(53 %), at deres forbrug af færdigvarer er reduceret.
Adspurgt til slutbrugertilfredshed svarer de køkkenansatte også positivt. Det er her værd
at bemærke, at dette er en vurdering fra de køkkenansattes side, men da en del af dem
også er i kontakt med de spisende, er deres vurdering taget med her.
43 % af respondenterne svarer således, at de er helt eller delvist enige i, at Økoløft har
skabt gladere spisende.
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Forskellige udfordringer på tværs af køkkentyper

Vores Økoløftprojekter viser desuden, at de forskellige køkkentyper kan opleve forskellige
udfordringer når der skal omlægges til økologi.
Blandt daginstitutioner viser vores undersøgelse, at en omlægning til 90 % økologi kan
lykkes, hvis institutionerne serverer en passende energimængde, dvs. uden madspild og
voksenbespisning uden for budget. Det er altså realistisk at opnå en høj økologisk andel
inden for driftsbudget, men det kræver dedikeret arbejde med at ramme en optimal energifordeling samt at mindske madspildet og voksenbespisning.
Hos plejehjemskøkkenerne viser vores erfaringer, at succesen handler om at arbejde
med at mindske brugen af færdigvarer og andelen af madspild. Blandt ældre, der ofte er
småtspisende og undervægtige, er der desuden behov for fokus på at sikre et tilstrækkeligt energiindtag. Derfor er det vigtigt at have en energifordeling og en måltidskvalitet, der
sikrer, at de ældre spiser op. Fokus på plejehjemmene i forbindelse med Økoløft er derfor
ofte at lære de køkkenansatte at lave mad fra bunden frem for at købe i poser og sække.
Skal kantinerne lykkes med deres økologiske omlægning kræver det især fokus på at
reducere forbruget af de dyre fødevarer, fx visse kødudskæringer og kylling samt ost og
andre pålægsvarer. Derudover skal der laves meget mere mad fra bunden og sættes
fokus på årstidens grøntsager. Vores Økoløftprojekter viser, at der bestemt er grund til at
tro, at en øget andel af økologiske råvarer kan lykkes inden for det eksisterende budget.

Økoløftprojekter 2009 - 2017
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Økoløftmetoden
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Man kan hæve økologiprocenten i et køkken på to måder: Konvertering eller omlægning.
Med en konvertering udskifter man de varer, køkkenet i forvejen bruger, med økologiske
varer. Da en del økologiske varer er dyrere end konventionelle produkter koster det typisk
15 – 25 % mere i indkøb, og menuplanerne og produktionsvaner fortsætter som vanligt.
Med en omlægning er ambitionen at fastholde det eksisterende driftsbudget, så mere
økologi ikke betyder dyrere mad for de spisende. Derfor skal hele madproduktionen
gentænkes. Det indebærer eksempelvis nye menuplaner, der følger den danske sæson,
reduktion af madspild og fokus på velsmagende måltider med hjemmebagt brød og
kager, mindre kød og mindre brug af halv- og helfabrikata.

KONVERTERING VS. OMLÆGNING
En konvertering til økologiske råvarer koster typisk 15 - 25 % mere
i indkøb. En omlægning, som fx Økoløft, medfører en forandring af
hele køkkendriften for at øge den økologiske andel af råvarer inden
for det eksisterende driftsbudget.

Et Økoløftprojekt indebærer, at forbrug og madproduktion i køkkenerne omlægges inden
for de eksisterende økonomiske rammer. Det betyder, at vi i forbindelse med Økoløft
kortlægger det enkelte køkkens faktuelle forbrug og madlavning igennem en periode i
starten af projektet. Derudfra er det muligt meget præcist at beregne, hvilke områder af
køkkenets drift, som skal justeres for at opnå den ønskede økologiprocent.

Fx kan et køkken have et højt niveau af madspild. Laver et køkken mad der ikke bliver
spist, sender de deres driftsbudget direkte i skraldespanden. Derfor vil der i sådan et
køkken blive arbejdet med at nedbringe madspildet. Det frigivne budget kan i stedet
dække meromkostningerne til de dyrere økologiske råvarer. Økologisk omlægning af køkkener ændrer derfor både på indkøbsvaner, køkkenproduktion, menuplanlægning og på
sammensætningen af maden på tallerkenerne.
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Igennem de sidste otte års arbejde med økologisk omlægning har vi set en række tilbagevendende tendenser i køkkenerne. Derfor har vi udarbejdet en række principper, som
er gennemgående når et køkken skal arbejde med økologiomlægning. Principperne understøtter ikke kun muligheden for at nå en højere økologiprocent, men sikrer også bedre
måltidskvalitet og ernæring, mindre madspild og god økonomi.

OMLÆGNINGSPRINCIPPER
•

Brug friske råvarer frem for frost, hel- og halvfabrikata

•

Brug masser af kartofler og groft grønt

•

Brug mindre kød

•

Husk at økologi og dyrevelfærd hænger sammen og glæd dig
over lidt bedre samvittighed når du køber økologisk kød

•

Tænk altid i sæson

•

Bag brød og kager selv

•

Brug flere gryn, korn, bønner og linser

•

Husk at mellemmåltider ikke behøver at være søde

•

Undgå madspild

•

Husk at maden først er næring, når den er spist
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Kompetenceløft af medarbejdere er en del af Økoløft

Vores tidligere projekter har klarlagt, at høj køkkenfaglighed er en forudsætning for en
vellykket økologisk omlægning. Nye madlavningsmetoder kræver nye kompetencer, fx til
storskala syltning, brug af rester i menuplanlægningen, produktion af oste og kødpålæg
og tilsmagning.
Derfor indeholder Økoløft koncentrerede kursusforløb for at opnå en målrettet opkvalificering af de køkkenansvarlige, men også et tilbud om uddannelse af de personer i
institutionen der har ansvaret for værtskabet og de pædagogiske måltider.
Erfarne undervisere fra bl.a. Københavns Madhus sikrer undervisningens projektrelevans.
Størstedelen af kurserne foregår i AMU-regi i samarbejde med Hotel- og Restaurantskolen, Teknisk Skole Silkeborg og Campus Bornholm. Samarbejdet med de tekniske skoler
og AMU-systemet giver på den ene side deltagerne et formelt anerkendt kursusbevis og
på den anden side giver det institutionerne mulighed for at søge om vikardækning for de
medarbejdere, der er på kursus.
AMU-kurserne suppleres af lokal opfølgning og rådgivning i køkkenerne. I det opfølgende
arbejde tilbydes også møder med leverandører. Økoløft-forløbet er således en vekselvirkning mellem inspirationsarrangementer, kurser uden for arbejdspladsen, gårdbesøg
og undervisning i det enkelte køkken.
Undervisningsforløbet kulminerer med udarbejdelse af en konkret omlægningsplan for
det enkelte køkken, hvor repræsentanter for institutionens ledelse er med til at kvalitetssikre omlægningsplanen i forhold til institutionens øvrige politikker og målsætninger.
På den måde inddrages ledelsen også i omlægningen for at sikre ordentlig forankring.
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Økoløft-processen

OPSTART

KORTLÆGNING
OG ANALYSE

KOMPETENCELØFT

LOKAL
OPFØLGNING

AFSLUTNING

1. Opstartsmøde
Projektet lægger ud med et opstartsmøde, der sikrer, at både køkkener, ledelse og evt.
politisk niveau får et fælles afsæt for projektet. Her præsenteres den kommende omlægning,
der stilles skarpt på udfordringerne og forandringsprocessen.
2. Kortlægning og analyse
Med hjælp fra Københavns Madhus registrerer de køkkenansvarlige over en periode data
om deres madproduktion og måltider. Ved hjælp at den indsamlede data udarbejder vi en
rapport over omlægningspotentialet i køkkenet med konkrete udfordringer og muligheder. Ud
over konkrete anvisninger til indkøb og madlavningsprocesser bruger vi også rapporten som
udgangspunkt for tilrettelæggelse af den kommende undervisning.
3. Kompetenceløft
Til hvert Økoløftprojekt sammensætter vi et kursusforløb af varierende længde, dog typisk
mellem to og fem uger, med undervisning i økologisk omlægning, madspild og de økologiske
køkkenprincipper. For at sikre forankring i alle lag afholder vi også ledelsesseminarer, hvor
lederne bliver sat ind i omlægningens principper, omlægningsplanen og den kommende
forandring i maden.
4. Lokal opfølgning
Efter kompetenceløftet tager vi fat på at øge andelen af økologiske fødevarer ved hjælp af
anbefalingerne fra omlægningspotentialerapporten. Undervisningen og rådgivningen i det
enkelte køkken er procesorienteret, og vi tager udgangspunkt i køkkenernes konkrete behov.
Med omlægningen til økologi er der behov for nye varer, og en mere direkte dialog med leverandørerne bliver afgørende, naturligvis med hensyntagen til eventuelle indkøbsaftaler. En del af
den lokale opfølgning består derfor i leverandørtræf.
5. Afslutning
Når projektet er ved vejs ende, er der behov for et afsluttende møde. Det har til formål at
samle op på, hvad der er sket i løbet af omlægningen, fremvise de positive resultater, evt.
modtage Det Økologiske Spisemærke og give gejst til det fortsatte arbejde og fastholdelse af
omlægningen.

Økologisk omlægning i hele Danmark

Siden 2007 har vi i Københavns Madhus arbejdet med kompetenceløft i offentlige
storkøkkener. Fra 2009 har kompetenceløftet også inkluderet økologisk omlægning
gennem Økoløftmetoden. Vores udgangspunkt var de offentlige køkkener i Københavns
Kommune, hvor vi har haft ansvaret for den økologiske omlægning af kommunens over
800 køkkener på tværs af skoler, plejehjem, kantiner og alle de andre steder borgerne
møder offentlige måltider. Dette projekt ledte til, at vi i 2015 sammen med køkkenmedarbejderne opnåede 88 % økologi inden for driftsbudgettet.
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Sideløbende har vi stået bag flere Økoløftprojekter på landsplan, alle med et mål om
mindst 60 % økologisk forbrug inden for det eksisterende driftsbudget.
Vi har med andre ord solid erfaring med økonomisk forsvarlig omlægning af offentlige
køkkener, og vi ved, hvad det kræver, både i forhold til forandring i indkøb og i køkkenets
arbejdsprocesser.

VIDSTE DU AT...
Hos Københavns Madhus har vi i gennemsnit lavet økologisk
omlægning fra et startforbrug på 35 % - 72 % ved projektets afslutning på tværs af cirka 1.300 køkkener i Danmark inden for samme
driftsbudget.

Københavns Madhus’ rolle

Hos Københavns Madhus er det vores rolle at sikre, at alle interessenter kommer igennem Økoløft på den allerbedste måde. Det kræver, at alle lige fra køkkenmedarbejderen
til lokalpolitikeren og den spisende bakker op om projektet. Igennem Økoløft sørger vi
derfor for projektledelse, administration og møder mellem de involverede parter. Samtidig
er vi facilitator for et større netværk af andre køkkener, som gennemgår eller har gennemgået præcis samme udvikling. Det kan nemlig være gavnligt for det enkelte køkken
at møde andre, der sidder med samme udfordringer for derigennem at erfaringsudveksle
og sparre.
Ved større projekter, som fx omlægningen af Aarhus Kommunes mere end 300 køkkener
rykkede vi sågar til kommunen med en lille enhed for at sikre et så tæt samarbejde med
embedsværket som muligt.
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Økoløftprojekter i hele Danmark

I alt 1328 køkkener
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Tendenser
i storkøkkener

Hvert enkelt Økoløftprojekt har sine egne udfordringer og rammer. Dette til trods, så har
vi gennem vores mange omlægningsprojekter set en række tendenser, der går igen i
storkøkkendrift uafhængig af kommune og øvrig placering og ejerskab.
For bedre at illustrere den situation køkkenerne står i, når de skal gennemføre en så
radikal forandring af deres arbejdsopgaver og -tilgang, som et Økoløft er, vil følgende
afsnit gennemgå udvalgte udfordringer og potentialer for udvalgte køkkentyper baseret
på de kortlægninger og analyser, der er foretaget i forbindelse med tidligere Økoløftprojekter.
Formålet med dette afsnit er således at illustrere udfordringerne i storkøkkendrift og
hvordan Økoløft ikke blot øger andelen af økologiske råvarer, men også sikrer bedre mad
og måltidskvalitet for de spisende.

Fordeling af køkkener i Økoløft

I alt har vi bistået omlægning af 1328 køkkener. Af disse er 43 % daginstitutioner, der
således er den absolut største gruppe af køkkener. Ud over daginstitutioner vil afsnittet
gennemgå hhv. plejehjem, der udgør 12 %, samt kantiner som udgør 10 % af
køkkenerne, der har gennemført Økoløft.
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DAGINSTITUTIONER
368 daginstitutioner er omlagt på tværs af 13 delprojekter i perioden 2009 til 2017.

Generelt kan der siges følgende om køkkenerne i daginstitutioner. Konklusionerne er
baseret på kortlægning på tværs af de 368 daginstitutioner:

•

Daginstitutioner er gode til at lave hjemmelavet, varieret mad. Dette er værd at bemærke,
da vi blandt andre køkkentyper ser meget mere halv- og helfabrikata, der kan være med
til at øge kuvertprisen pr. spisende, når der omlægges til økologi.

•

Der serveres for lidt mælkeprodukter i forhold til de officielle anbefalinger. Drikkemælk
fravælges både af økonomiske årsager og fordi, der kan være personlige holdning til
drikkemælk blandt ansatte og forældre.

•

Der kunne med fordel serveres flere kartofler. Både pga. kartoflernes gode ernæringsmæssige egenskaber, men også for at skabe bedre variation og endelig af hensyn til en
god madøkonomi.

•

Der er manglende fokus på sæson for frugt og grøntsager, hvilket gør det svært at holde
budgettet, når der omlægges til økologi.

•

Der bruges for mange lette grøntsager fx tomater og agurker og for lidt grove grøntsager,
som fx rodfrugter og kål. Når der skal omlægges til økologi er det især vigtigt at have
fokus på de grove grøntsager, der er i sæson, og dermed billigere, det meste af året.

•

Der bruges generelt for lidt grønt og for meget frugt. Hvilket gør maden meget dyr, når der
skal omlægges til økologi.

•

Stort forbrug af frossen frugt og grønt, hvilket især for frugt kan være en økonomisk
udfordring, når varerne skal købes økologisk. Desuden kan køkkenerne opnå en kulinarisk
gevinst ved at prioritere friske råvarer i stedet for frost.

•

Størstedelen af kødforbruget er hakket kød og kylling. Kylling er en udfordring i forbindelse
med økologisk omlægning da økologisk kylling er meget dyrere end konventionel kylling.
Desuden er manglende variation kedeligt for de spisende.

•

Der købes mange færdigvarer, fx pålæg og syltevarer, hvilket ikke er hensigtsmæssigt hvis
en økologisk omlægning skal ske inden for driftsbudget.

•

Manglende fokus på frisk fisk i sæson.

•

Manglende fokus på madspild.

Der vil naturligvis altid være undtagelser i forhold til ovenstående, men det er vores
erfaring, at størstedelen af køkkenerne hos daginstitutioner passer på denne karakteristik.

Økoløft – en metode til økologisk omlægning af storkøkkener
Københavns Madhus 2018

19

90 % økologi kan lykkes

Generelt kan det siges om daginstitutionerne, der har deltaget i Økoløft, at de har en høj
økologisk startprocent. En af årsagerne til at daginstitutioner generelt ligger højt, når det
kommer til økologi, kan være at de ansatte i de enkelte institutionskøkkener har nogle
andre rammer end vi ser blandt personale i andre storkøkkener. Deres madlavning kan
minde mere om den der foregår hjemme i private køkkener. De er gode til at lave mad fra
bunden hvilket muliggør et større indkøb af økologiske råvarer, da mad lavet fra bunden
er mere kosteffektiv.

Udviklingen i øko-procent: Dagsinstitutioner

Note: “Slut-øko” er den økologiske procent ved afslutningen af Økoløftprojektet. De fleste projekter har en løbetid efter endt
omlægningsprojekt til at nå målet om 60 % økologi. Desværre har vi ikke aktuelle målinger for alle projekter, hvorfor disse ikke
er medtaget her.

I forbindelse med ovenstående diagram er det værd at notere, at Københavns
daginstitutioner generelt har været længere fremme i arbejdet med økologi end andre
projekter vi har været involveret i. Det skal også understreges at ovenstående er baseret
på slutmålingen ved udgangen af et Økoløftprojekt, og som regel sættes målet om 60 %
økologi længere ude i fremtiden. På Bornholm sluttede projektet eksempelvis ved
udgangen af 2015 og det må derfor forventes at økologiprocenten er højere på nuværende tidspunkt.
Følgende afsnit vil gennemgå en analyse af daginstitutionerne i Hvidovre, Lejre, Aarhus
og Bornholm. Den viser at en omlægning til 90 % økologi kan lykkes, hvis institutionerne
serverer en passende energimængde, dvs. uden madspild og voksenbespisning uden for
budget.
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For mange daginstitutioner serverer ikke en passende
energimængde

Chancen for at lykkes med omlægning til økologi i daginstitutioner hænger tæt sammen
med mængden af energi der serveres inden for budgettet. Vores råvareanalyser viser
nemlig, at på tværs af alle de institutioner, hvor der serveres en fuld dagskost, uafhængigt
af fødevarebudgettet, så serverer 40 % en mængde energi/mad, der svarer til de officielle
anbefalinger for børns energiindtag imens 12 % serverer for lidt mad. Til gengæld
serverer hele 48 % mere mad end der anbefales pr. barn.

Dagskost: Energi i procent af anbefaling

At knap halvdelen af institutionerne der tilbyder fuld dagskost, serverer for meget mad,
kan ifølge vores analyser og observationer i daginstitutionerne skyldes to ting:
•

Institutionerne har et stort madspild og producerer altså for meget mad i
forhold til, hvad der reelt spises.

•

Der er stor voksenbespisning, hvor de ansatte spiser sig mætte uden at
der er afsat budget til dette.

Reducerer man madspildet vil budgettet i stedet kunne bruges til indkøb af til de lidt
dyrere økologiske råvarer. Reduktion af madspild er et nemt sted at starte i en økologisk
omlægning.
Vi ser desuden at der blandt nogle daginstitutioner kan være en tendens til, at de voksne
spiser sig mætte til børnenes frokost, uden at de reelt er medtænkt i budgettet og/eller
betaler for det. Denne udfordring vil kræve en større indsats og ændring i interne medarbejderpolitiker.
Efter deltagelse i Økoløft ser vi, at ud af de køkkener som serverer den anbefalede
mængde energi, så har 90 % af institutionerne nået målet om 90 % økologi. Det må derfor konkluderes at det er realistisk at opnå en høj økologisk andel inden for driftsbudget,
men at det kræver dedikeret arbejde med at ramme en optimal energifordeling samt at
mindske madspildet og voksenbespisning.
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PLEJEHJEM
161 plejehjemskøkkener er omlagt på tværs af 13
delprojekter i perioden 2009 til 2017.

Generelt kan der siges følgende om plejehjemskøkkenerne. Konklusionerne er baseret på
kortlægning og analyse på tværs af de 161 plejehjem der har deltaget i Økoløft:

•

Der laves måltider med for lidt energi i forhold til de officielle anbefalinger. Dette gælder
især for mellemmåltiderne

•

Der er for lille andel protein i måltiderne i forhold til de officielle anbefalinger for aldersgruppen. Dette gælder især for mellemmåltiderne

•

Der er manglende fokus på mellemmåltider, desuden er de for søde og mangler protein.

•

Der købes mange færdigvarer, fx marmelade og frugtgrød, hvilket ikke er god køkkenøkonomi.

•

Stort forbrug af forkogte kartofler hvilket ikke er god madkvalitet og som de ældre ikke
spiser op, hvilket resulterer i madspild.

•

Manglende fokus på sæson for frugt og grøntsager hvilket kan være med til at gøre indkøbene dyrere end nødvendigt. Herunder:
- Stort forbrug af frossen frugt og grønt.
- Stort forbrug af importeret frugt.

•

Manglende fokus på frisk fisk i sæson.

•

Stort forbrug af forarbejdet kødpålæg og pålægssalater der er fordyrende.

•

Stort forbrug af færdigkøbt brød og kager.

•

Stort forbrug af saftevand, der mætter og betyder at de ældre ikke føler sult, når der
serveres måltider.

•

Stort forbrug af ost i skiver der er fordyrende.

•

Manglende fokus på madspild.

Der vil naturligvis altid være undtagelser i forhold til ovenstående, men det er vores
erfaring, at størstedelen af køkkenerne hos plejehjemmene passer på denne karakteristik.
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Økologi mål kan nås inden for driftsbudget

Hos plejehjemmene der har deltaget i Økoløft ser vi i høj grad køkkener, som ikke tidligere har haft fokus på økologi. Det er derfor et større spring i økologiprocent, som skal
løses her. Dog kan vi se, at vi på tværs af de 161 plejehjemskøkkener der har deltaget
i Økoløft, i gennemsnit har opnået et væsentligt spring i andelen af økologiske råvarer
inden for projektperioden, der som oftest varer 1 - 2 år. Inden for plejehjemskøkkenerne
kan vi altså se, at en målrettet indsats der både fokuserer på råvareindkøb og på
tilberedningsmetoder, er en yderst effektiv måde at flytte den økologiske procent. De
fleste Økoløftprojekter har et mål om 60 % økologi inden for driftsbudget. Vi må derfor
konkludere, at det kan lade sig gøre.

Udviklingen i øko-procent: Plejehjem

Note: Slut-øko er den økologiske procent ved afslutningen af Økoløftprojektet. De fleste projekter har en løbetid
efter endt omlægningsprojekt til at nå målet om 60 % økologi. Desværre har vi ikke aktuelle målinger for alle
projekter, hvorfor disse ikke er medtaget her.

Overordnet viser vores erfaringer med plejehjemskøkkener, at succesen handler om at
arbejde med at mindske brugen af færdigvarer og andelen af madspild. Dette bliver
uddybet gennem en ernæringsanalyse af udvalgte køkkener i det følgende afsnit

For meget halvfabrikata og sukker på plejehjemmene

Følgende ernæringsanalyse er foretaget blandt plejehjemskøkkenerne i Aarhus,
Bornholm og Lejre. I alt er 38 plejehjemskøkkener repræsenterede.
Vores råvareanalyser viser, at der på plejehjemmene, som har deltaget i Økoløft, er tendens til alt for højt sukkerniveau i energifordelingen. Det ser vi især i mellemmåltiderne,
hvor der ofte serveres kage, og ved at der serveres saftevand i stedet for vand som tørstslukker. Det kommer også til udtryk ved, at der på alle 38 plejehjem blev serveret alt for
lidt protein i mellemmåltiderne. Proteinenergiprocenten var alle steder meget lav (under
15E%). Faktisk indeholdt mellemmåltiderne de fleste steder kun 5 - 8E% protein. På 13
plejehjem ud af 38 blev der desuden serveret for lidt energi i mellemmåltiderne.
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Det manglende fokus på mellemmåltider kan være en udfordring for økologisk
omlægning på plejehjem, da der for ældre er stort potentiale i at dække kostbehov
gennem mellemmåltider. Ifølge de officielle anbefalinger bør mellemmåltider for normaltspisende ældre fylde en fjerdedel af dagens energiindtag og for småtspisende bør det
fylde 40 %. Det manglede fokus på mellemmåltider gør dem ofte dyre, da der serveres
mange dyre ”færdigløsninger”. En fokuseret indsats med hensyn til mellemmåltiderne
forbedrer derfor både de ældres ernæring og samtidig gavner det ofte økonomien i den
økologiske omlægning.
Derudover ser vi en tendens til, at der på plejehjem bliver lavet meget mad ud fra halv- og
helfabrikata. Eksempelvis kartofler på pose eller skiveskåret pålæg. Skiveskåret pålæg
er ikke god køkkenøkonomi, hvis der skal opnås en højere økologiprocent, da det er en
dyr vare. Fordi der til ældre er særligt fokus på rigeligt med protein, kan der på plejehjem
være en ekstra udfordring med et højt forbrug af det dyre, skiveskårede kødpålæg. Det
er derfor vigtigt at køkkenet ændrer madlavningsvaner og laver kødpålægget selv, hvis
omlægningen skal ske inden for driftsbudget.
Blandt ældre, der ofte er småtspisende og undervægtige, er der behov for fokus på at
sikre et tilstrækkeligt energiindtag. Derfor er det vigtigt at have en energifordeling og en
måltidskvalitet, der sikrer at de ældre spiser op. Serveres der for mange søde sager, i
form af kage og saftevand, har de ældre ikke appetit til hovedmåltiderne. Er måltiderne
for kedelige og uappetitlige, så spises der heller ikke op. Dette resulterer både i ringe energiindtag blandt de ældre og for stort madspild. Fokus på plejehjemmene i forbindelse
med Økoløft er derfor ofte at lære de køkkenansatte at lave mad fra bunden frem for at
købe i poser og sække.
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KANTINER
133 kantiner er omlagt på tværs af 13 delprojekter i
perioden 2007 til 2017.

Generelt kan der siges følgende om kantinekøkkenerne. Konklusionerne er baseret på
kortlægning og analyse på tværs af de 133 kantiner der har deltaget i Økoløft:

•

Der bruges mange færdigvarer, hvilket ikke er god køkkenøkonomi.

•

Stort forbrug af bake-off brød.

•

Stort forbrug af kød.
- Størstedelen af kødforbruget er hakket kød og kylling. Kylling er en udfordring i
forbindelse med økologisk omlægning da økologisk kylling er meget dyrere end konventionel kylling. Desuden er manglende variation kedeligt for de spisende.
- Færdigkøbt kødpålæg, der er fordyrende.

•

Manglende fokus på sæson for grøntsager.

•

Der bruges for mange lette grøntsager, fx tomater og agurker, og for lidt grove grøntsager
som fx rodfrugter og kål. Når der skal omlægges til økologi, er det især vigtigt at have
fokus på de grove grøntsager, der er i sæson og dermed billigere det meste af året.

•

Indholdet er fedt er generelt højt.

•

Manglende fokus på madspild.

Der vil naturligvis altid være undtagelser i forhold til ovenstående, men det er vores
erfaring, at størstedelen af køkkenerne hos kantinerne passer på denne karakteristik.

Stor forskel på kantinernes økologiprocent

Igennem Økoløft har vi omlagt 133 kantiner på tværs af 13 delprojekter. Det svarer til
ca. 12 % af den samlede mængde køkkener som har gennemgået et Økoløft. Det er
sværere at drage nogle repræsentative konklusioner, da mængden af køkkener ikke er
så stor. Men overordnet kan vi se en tendens til, at en økologisk omlægning af private
storkøkkener godt kan lykkes. Dog er der nogle anderledes udfordringer for kantinerne
end for eksempelvis daginstitutioner og plejehjem, og det er derfor også nogle andre
knapper, der skal skrues på.
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Udviklingen i øko-procent: Kantiner

Note: Slut-øko er den økologiske procent ved afslutningen af Økoløftprojektet. De fleste projekter har en løbetid
efter endt omlægningsprojekt til at nå målet om 60 % økologi. Desværre har vi ikke aktuelle målinger for alle
projekter, hvorfor disse ikke er medtaget her.

Sammenlignet med de to andre køkkentyper, er der lidt større variation i, hvor meget
kantinerne har løftet deres økologiprocent efter endt Økoløft. Her er det især København
som både havde et højt udgangspunkt, og er nået længst. Det er i den forbindelse værd
at bemærke, at omlægningen i København har været i gang i væsentlig længere tid end
de andre projekter.
Ser man på udviklingen i København, kan man få en idé om, hvor de andre kantiner kan
ende, hvis de fortsætter det gode arbejde, når projektet er afsluttet og de ikke længere
får sparring fra Københavns Madhus. Dette kan vi også se i tallene fra Aarhus, hvor der
fra kommunens side er store ambitioner for økologien i de offentlige køkkener. Den sidste
del af Økoløft Aarhus sluttede i januar 2017, hvor kantinerne havde en slutprocent på
44 %. Den seneste måling som er foretaget ultimo 2017 viser, at kantinerne nu har en
gennemsnitlig økologiprocent på 53 %.
Skal kantinerne lykkes med deres økologiske omlægning kræver det især fokus på at
reducere forbruget af de dyre råvarer og produkter, fx visse kødudskæringer og kylling
samt ost og andre pålægsvarer. Derudover skal der laves meget mere mad fra bunden
og sættes fokus på årstidens grøntsager
Dette vil blive uddybet i følgende afsnit, der tager udgangspunkt i en analyse af
kantinekøkkener fra projekterne Studenterhusfonden, Ungdomskantiner og Aarhus.

For fede og for dyre fødevarer præger kantinerne

Kortlægning og analyse af kantinernes forbrug er generelt lidt sværere at foretage, da det
tit er buffetservering og derfor svært at beregne et præcist antal spisende. Dog ser vi generelt, at der i kantinerne er en udfordring med at holde en fornuftig avance på salget og
en fornuftig energiprocent pr måltid. Et Økoløftprojekt arbejder ikke som udgangspunkt
med forretningsplanen, men der er et større incitament for en fornuftig forretning, når der
skal indkøbes dyrere fødevarer. Og indeholder et måltid for meget energi i forhold til de
officielle anbefalinger, så taber man penge og der går mad til spilde.
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Vores analyse viser, at der på tværs af Studenterhusfonden, Ungdomskantiner og
Økoløft Aarhus er 22 dagens retter fra kantinerne. Gennemsnittet på disse er 549 gram
pr. portion. Portionsstørrelserne varierer dog mellem 315 gram og helt op til 900 gram.
En normal portionsstørrelse ligger på ca. 450-550 gram. Energien i dagens ret ligger fra
1759 kJ til 5891 kJ pr. portion. I Økoløft regner vi med, at en ret bør indeholde imellem er
2500-3300 kJ pr. voksen pr. portion. Ni kantiner ud af 22 serverer altså for meget energi
i kJ. I disse dagens retter ligger fedtenergiprocenten også højt. Samtidig har de primært
negative avancer.
For kantinerne er der således et arbejde i at sikre en ordentlig energifordeling i dagens
retter, både af ernæringsmæssige hensyn, men også fordi der kan ligge en økonomisk
besparelse i at skære ned på de fede produkter. Samtidig bør der være fokus på at sikre
den rette portionsstørrelse.
Et sted hvor kantinerne i vores analyse også taber penge, er ved salg af for-pakkede
sandwicher. De er nemme at klargøre for personalet, men til gengæld er det ikke et sted
hvor fortjenesten er stor, da indkøbsprisen også er væsentligt dyrere, idet der ofte bruges
lette grøntsager og dyrt kød. Her kan man med fordel øge både den økologiske andel
af råvarer og avance ved at bage brødet selv, skære ned på kødet og skifte de lette
grøntsager ud med mere grove varianter der mætter mere.
Derudover har en stor del af kantinerne også en bland-selv salatbuffet med et alt for
stort udvalg. I den type bland-selv buffeter findes ofte nogle temmelig omkostningstunge
fødevarer så som nødder, oliven og ost. Her kan man med fordel slanke sortimentet og
eksempelvis lave en række færdigblandede salater. Det er både godt for avancen, men
også en måde at kunne kontrollere indkøbet når der skal skiftes til økologiske råvarer.
Vores Økoløftprojekter viser, at der bestemt er grund til at tro, at en øget andel af økologiske råvarer kan lykkes inden for det eksisterende budget. Men det kræver et dedikeret
fokus på at sikre den rette fordeling af energi, de rette portionsstørrelser og et slankere
udvalg.
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Resultater af
Økoløft

Målet med Økoløft er naturligvis at øge den økologiske andel af råvarer i de professionelle
køkkener i Danmark inden for driftsbudget. Men skal man overbevise borgere, bestyrelse eller embedsværk om, at det er ressourcerne værd at gennemføre en omlægning til
økologi, kan der være behov for lidt flere argumenter.
Dette afsnit gennemgår derfor de effekter vi ser en tendens til blandt køkkenerne som
følge af Økoløft. Det kan fx være opkvalificering af fagligheden blandt medarbejderne og
en større egenproduktion af brød og saucer, hvilket kan lede til større måltidskvalitet og
øget arbejdsglæde. Blandt andre effekter er også mindre madspild samt tættere samarbejde med den øvrige fødevareværdikæde i lokalområdet.
Ambitionen med dette afsnit er på den måde at give læseren et indblik i de gavnlige
bi-effekter et Økoløftprojekt kan medføre. Afsnittet gennemgår Økoløftresultaterne ud fra
følgende perspektiver:
•

Økologiprocent

•

Driftsøkonomi

•

Madspild

•

Medarbejdertilfredshed

•

Slutbrugertilfredshed og måltidskvalitet

•

Ernærings- og råvarekvalitet

•

Lokal vækst, erhvervsudvikling og branding

De egendata, der bliver præsenteret, er baseret på spørgeskemabesvarelser blandt de
køkkenansatte i Økoløft Aarhus foretaget i 2016. Her deltog 154 respondenter. Derudover er der rundsendt et spørgeskema på mail til repræsentanter for alle afsluttede projekter i efteråret 2017.1 Der blev udsendt spørgeskema til 216 personer og 72 besvarelser
blev indsamlet, hvilket svarer til en besvarelsesprocent på 33 %.
Køkken- og råvaredata fra 12 af de 13 delprojekter vil også indgå.2 Der vil desuden blive
refereret til fem projekt-cases, som også præsenteres senere i rapporten på side 44.
De fem cases er udvalgte Økoløftprojekter, som er uddybet gennem interviews med
repræsentanter fra projekterne.
Af sekundær data er der brugt to forskningsprojekter fra DTU samt undersøgelser og artikler fra de kommuner, som har deltaget i Økoløft. Alle artikler og undersøgelser fremgår
af appendiks på side 71.
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ØKOLOGIPROCENT
Overordnet har de 13 Økoløftprojekter stået for en samlet gennemsnitlig stigning i
økologiske råvarer i de deltagende køkkener fra 35 % til 72 %. Omregnet til tons svarer
det til, at mængden af økologiske fødevarer, der indkøbes per år i køkkenerne er steget
fra 6.660 tons til 15.202 tons økologiske fødevarer ud af et samlet indkøb på 21.893
tons.
Hvis man blot kigger på et enkelt projekt som fx Aarhus, så er der i kommunens køkkener alene sket en omlægning af knap 1000 tons fødevarer til økologi. Det svarer til ca.
239 hektar landbrug. På den måde har hvert enkelt Økoløftprojekt en stor indflydelse på
resten af fødevareværdikæden.
Der er stor forskel på størrelsen og antallet af køkkener i det enkelte projekt, samt køkkenernes indstilling til økologi. Derfor har det også været forskelligt, om køkkenerne blot
havde brug for et blidt skub på en vej de allerede havde påbegyndt, eller om der skulle
en større drifts- og holdningsændring til.
Ser man på udviklingen i andelen af økologiske råvarer på tværs af projekterne ser man
dog, at de fleste projekter formår at gennemføre en ganske stor vækst i andelen af økologiske råvarer.

Økoløftprojekter 2009 - 2017
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Det er her værd at bemærke, at ovenstående slut-procent markerer projekternes afslutning, hvoraf nogle har et par år på bagen (se modellen på s. 16). Det har ikke været
muligt at få indsamlet tidssvarende økologiprocenter for alle projekter, men stikprøver
viser, at økologiprocenten fortsætter med at stige efter Økoløfts afslutning. Det fremgår af
de fem projekt-cases, hvor vi gennem interviews har fået opdaterede økologimålinger fra
kontaktpersoner hos den enkelte kommune/virksomhed.

Udviklingen i økologisk andel - de fem cases

Når Økoløftprojektet afsluttes, er det op til køkkenmedarbejderne at sikre fastholdelse af
den opnåede økologiprocent, og her er det vigtigt med konstant fokus på at vedligeholde
de nye vaner og rutiner. I spørgeskemaet, der er blevet tilsendt til deltagende køkkener i
Økoløftprojekter, er der blevet spurgt til netop fastholdelse af den opnåede
økologiprocent.

Har I nået det mål for økologiprocent, som blev
besluttet ved starten af Økoløft-projektet?
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Størstedelen af respondenterne svarer i overensstemmelse med de fem cases, at de har
formået at fastholde økologiprocenten. 11 % svarer, at de enten ikke har opnået
økologiprocenten, eller at de ikke har formået at fastholde den.
Det skal her bemærkes, at besvarelserne er på køkkenniveau. Et Økoløftprojekt kan
således godt opnå 60 % økologi i gennemsnit, ved at nogle køkkener når en væsentlig
højere økologisk andel, mens andre ikke gør. Den samlede økologiprocent for Økoløftprojekterne er beregnet ud fra de samlede tons fødevarer i projektet.
Af de 11 % der ikke har formået at opnå den ønskede økologiprocent, svarer respondenterne, at det skyldes økonomi og interne omstruktureringer.

”På grund af et uventet stort fald i omsætning har jeg valgt at
køre med flere billigere, konventionelle produkter indtil økonomien er i balance igen.”
”Økonomien er rimelig presset”
”Gammel kantineleder mistede bronze, ny leder arbejder på
sagen.”
”Det er der mange grunde til. Bl.a. en svigtende egenproduktion af grøntsager.”

(Besvarelser fra spørgeskema rundsendt efteråret 2017. Stavefejl er rettet for bedre læsbarhed.)

Det kræver altså stort ledelsesmæssigt fokus at sikre, at køkkendriften fortsat understøtter en produktion der passer til de dyrere økologiske råvarer. Hvis de gamle vaner
introduceres i køkkenet igen, bliver der sværere at have en fornuftig økonomi, og der kan
være en tendens til at der igen bliver indkøbt konventionelle varer.
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DRIFTSØKONOMI
Størstedelen af Økoløftprojekterne har været finansieret via regeringens puljemidler til
økologisk omlægning. Puljemidlerne dækker kun kompetenceudvikling og sparring,
og omlægningerne har derfor skulle holde de eksisterende driftsbudgetter i de enkelte
projekter, således at de spisende ikke får en ekstraregning efter omlægningen. I løbet
af Økoløftprojekterne er der altså ikke blevet ændret i kostbudgetterne for de enkelte
køkkener.
Der findes ikke samlet data på, hvordan budgetterne har udviklet sig efterfølgende, da
der er for mange variabler i den enkelte kommune, der kan påvirke kostbudgetterne.
Interview med repræsentanter for de fem cases understøtter dog, at det kan lade sig
gøre at fastholde en højere økologiprocent uden øgede driftsbudgetter. Især Aarhus
Kommune er et godt eksempel på, at selv en stor kommune med mange offentlige
køkkener kan nå en høj andel økologiske råvarer uden at ændre på driftsmidlerne i det
enkelte køkken.3 Læs mere om dette i det separate afsnit om Aarhus på side 61.
I spørgeskemaet rundsendt til køkkenerne i efteråret 2017 er der også spurgt ind til
økonomien. Bemærk i den forbindelse at der ikke er taget højde for generel prisudvikling,
hvilket især er relevant blandt de projekter der har et par år på bagen. Her svarer knap
halvdelen (49 %) at deres udgifter til råvarer er øget.

Køkkenets omkostninger til fødevarer er:

Dette er ikke overraskende, da økologiske råvarer er dyrere end konventionelle. Hvis man
kun foretager en konvertering af køkkenets indkøb fra konventionelle til økologiske
råvarer, må man forvente en stigning i udgifter på mellem 15 - 25 %. Derfor fokuserer
Økoløft på en omlægning af hele køkkenets drift.
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Syv ud af de tolv deltagende plejehjem svarer i den forbindelse, at råvareudgifterne er
øget, hvilket kan skyldes, at kortlægningen af plejehjemskøkkener ofte viser, at de serverer for lidt energi i forhold til de officielle anbefalinger (se afsnit om plejehjemskøkkener på
side 22). Så efter Økoløft er kan der være fokus på at få indkøbt mere mad end før.
Det er værd at bemærke at en tredjedel (36 %) har uændrede omkostninger til fødevarer
efter omlægningen, hvilket kan skyldes at der indkøbes anderledes produkter, fx mindre
dyrt kød og i stedet flere bønner og linser.
Ovenstående afspejler, at konceptet bag Økoløft handler om at ændre køkkendriften og
menu-sammensætning således at der er råd til at købe de dyrere råvarer. Således svarer
61 % af respondenterne også, at driftsmidlerne per spisende er uændrede efter Økoløft.

Driftsmidlerne per spisende i køkkenet er:
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MADSPILD
En stor del af årsagen til at Økoløft kan gennemføres inden for samme driftsbudget
findes i, at der arbejdes med at mindske udgiften til produktionsspild og tallerkenspild.
Smides der mindre mad i skraldespanden, kan indkøb af råvarer nedjusteres, og det
overskydende råvarebudget kan dække de lidt dyrere økologiske råvarer.
Et eksempel på dette kan ses i Økoløft Bornholm. I Bornholms Regionskommune har
man grundet madtilbud til ældre et centralt produktionskøkken, der står for at lave de
ældres mad. Dette køkken står for 40 % af indkøbene til offentlige køkkener på
Bornholm, altså en væsentlig del af den samlede produktion. Madspildsmålingerne, der
blev foretaget i forbindelse med Økoløft Bornholm, viste, at produktionskøkkenet havde
et madspild på 7,7 tons mad om året. Madspildet svarede til et råvareindkøb på lidt
under 200.000 kroner.
På Horsens Regionshospital viste den indledende registrering af køkkenernes madspild,
at det anslåede madspild løb op i knap to millioner kroner om året. Ved projektets start
havde hospitalet et samlet råvarebudget på 7,7 millioner kroner, så det er en ikkeubetydelig del af pengene som gennem madspildet går tabt.
Ovenstående eksempler viser, at der er mange penge gemt i madspild, som, hvis
madspildet mindskes, i stedet kan bruges på at konvertere til økologiske råvarer. Ud over
den konkrete budgetmæssige gevinst for køkkenerne, er der også en samfundsmæssig
gevinst ved at hjælpe med at nedbringe mængden af madspild i de offentlige køkkener.
Institutioner og kantiner står ifølge Miljøstyrelsen for ikke mindre end 31.000 tons
madspild i Danmark om året.4

Mængden af madspild er:
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Respondenterne i spørgeskemaundersøgelsen fortæller også, at Økoløft har bidraget til
et øget fokus på madspildet. Knap to ud af tre respondenter (63 %) svarer, at Økoløftprojektet har bidraget til at reducere mængden af madspild.
En rapport fra 2014 fra DTU Fødevareinstituttet har også undersøgt madspildet i
forbindelse med en økologisk omlægning af offentlige køkkener. Rapporten undersøger
to kommunale kantiners madspild i forbindelse med kantinernes omlægning til økologi.
Omlægningen foregår med konsulentbistand, men handler ikke om Økoløftmetoden
specifikt.
Rapporten konkluderer, at madspildet nedsættes markant i forbindelse med den
økologiske omlægning.

Produktionsspildet, der blev målt i den ene kantine, blev reduceret fra 23,6 kg/dag til
2,5 kg/dag efter omlægningen, en reduktion på 21,1 kg, fra at udgøre 24,2 % til 2,8 %.
Undersøgelsen fandt også en betydelig reduktion målt ved serverings- og tallerkenspild.
Roskilde (N=500) reducerede det totale spild med 33 kg/dag fra før til efter omlægningen
og Fredensborg (N=200) reducerede spildet med 21,6 kg fra før til efter omlægningen. Efter
omlægningen udgjorde serverings- og tallerkenspildet kun hhv. 18,0 % og 13,7 % af den
serverede mængde mad i de to kantiner, mod hhv. 24,2 % og 26,5 % før omlægningen.5

Det er værd her at bemærke, at rapporten ikke konkluderer at en økologisk omlægning
er den direkte årsag til reduktionen i produktions- og tallerkenspild, men at et generelt
øget fokus på spild også potentielt kunne medføre en reduktion.
Gennem økologisk omlægning får man dog både en øget andel af økologiske råvarer
samt et øget fokus på at mindske madspildet i køkkenerne.
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MEDARBEJDERTILFREDSHED
En rapport fra DTU Fødevareinstituttet udgivet i 2016 gennemgår resultaterne af Nina
Nørgaard Sørensens ph.d.-projekt om økologisk omlægning blandt offentlige
køkkener. Den viser, at cirka halvdelen af køkkenmedarbejderne efter en økologisk omlægning beskriver, at de har øget motivation og arbejdsglæde:

Virkningen af økologiomlægningen i de offentlige køkkener på køkkenmedarbejdernes
psykologiske arbejdstrivsel blev i denne undersøgelse fundet at være begrænset målt i
forhold til ændringer fra start til slut på tolv forskellige grundlæggende parametre inkluderende aspekter som krav i arbejdet (arbejdspres mm), arbejdets organisering og indhold,
(indflydelse, involvering mm), samarbejde og ledelse (rolleklarhed mm) og værdier på arbejdspladsen (tillid og retfærdighed). Ingen signifikante ændringer blev således fundet i disse
parametre på de deltagende arbejdspladser.
Alligevel udtrykte en stor andel af køkkenmedarbejderne ved slutmålingen, at økologiomlægningen havde betydet, at de nu følte sig mere motiverede til at arbejde (54%) og havde
større glæde ved arbejdet (55%). Væsentligt er også, at kun ganske få udtrykte, at økologiomlægningen havde haft negativ betydning for dem i relation til hhv. motivation og glæde
ved arbejdet (4% og 1%).
Forskning fra England støtter resultaterne fra dette studie i relation til køkkenmedarbejdernes oplevelse af øget glæde og motivation ved arbejdet efter implementeringen af økologisk madproduktion. Tidligere studier viser også, at ekstra krav i arbejdet kan balanceres
af følelsen af kontrol i arbejdet blandt medarbejdere samt støtte fra ledelsen.6

Det er vores erfaring, at det store fokus på mad lavet fra bunden, køkkenfaglighed og
madlavningsteknikker giver køkkenmedarbejderne en større faglig stolthed, end man
oplever ved at åbne poser og spande med færdigvarer.
I spørgeskemaundersøgelsen svarer cirka halvdelen (51,3 %), at de er helt eller delvist
enige i, at Økoløft har skabt mere arbejdsglæde i køkkenet, hvilket også bakker denne
påstand op.

Økoløft har skabt mere arbejdsglæde i køkkenet
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SLUTBRUGERTILFREDSHED OG
MÅLTIDSKVALITET
Det har ikke været muligt at lave en samlet analyse over tilfredsheden blandt de spisende
efter endt Økoløft. Dog oplever vi, at niveauet af hjemmelavet mad, der serveres hænger
tæt sammen med spiseoplevelsen og oplevelsen af måltidskvalitet. Netop mad lavet fra
bunden bliver i højere grad introduceret i køkkenerne i forbindelse med Økoløft, da det er
en besparende produktionsmetode i forhold til at købe de dyrere færdigvarer.
Adspurgt til deres fokus på måltidskvalitet svarer 59 % af køkkenmedarbejderne, at de
har fået et øget fokus på måltidskvalitet som et resultat af Økoløft.

Køkkenmedarbejdernes fokus på måltidskvalitet er:

Samme tendens ser vi i spørgeskemaet, som blev besvaret i forbindelse med afslutningen på Økoløft Aarhus i 2016. Her svarer 72 %, næsten tre ud af fire respondenter, at de
er enige i, at Økoløft har været med til at udvikle mad- og måltidskvaliteten i køkkenerne.
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Når det kommer til de spisendes opfattelse af måltidskvaliteten, kan vi se nogle
indikationer på samme tendens.
De fem regionshospitaler, der blev omlagt under Økoløft Region Midtjylland, er en del af
den landsdækkende patienttilfredshedsundersøgelse, LUP. Her stilles der ét spørgsmål
om maden, der kan give en indikation af, hvad Økoløft betyder for de spisendes
oplevelse af maden.

Landsdækkende undersøgelse af patienttilfredshed LUP

I forhold til landsgennemsnittet ligger hospitalerne i Region Midt generelt højere. I forhold
til tilfredsheden blandt planlagte indlagte er tilfredsheden steget i 2016 og er højere end
regionsgennemsnittet. Da Økoløft Region Midt blev afsluttet i denne periode, kan man tro
at omlægningen har slået igennem på den måde at patienterne er mere tilfredse.
En evaluering af Økoløft Aarhus fra Sundhed og Omsorg foretaget i 2014-2015 fortæller
også, hvordan borgerne, her de ældre i Aarhus, er positive over for menuændringerne.
Før Økoløft var der bekymring for, om maden ville blive dyrere for de spisende, hvilket
ikke var tilfældet. Det faktum at maden efter et Økoløft i højere grad er lavet fra bunden,
har haft en positiv effekt på de spisende.

Borgerne er glade for den hjemmelavede mad, selvom de har
været bekymrede for, om prisen på mad ville stige.7
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Adspurgt til slutbrugertilfredshed i spørgeskemaet svarer de køkkenansatte også positivt.
Det er her værd at bemærke, at dette er en vurdering fra de køkkenansattes side, men
da en del af dem også er i kontakt med de spisende, er deres vurdering taget med her.
43 % af respondenterne svarer således, at de er helt eller delvist enige i, at Økoløft har
skabt gladere spisende.

Økoløft har skabt gladere spisende
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ERNÆRINGS- OG RÅVAREKVALITET
Gennem Økoløft er der grundet de dyrere økologiske varer, også fokus på, hvordan man
kan sammensætte den rette kombination af råvarer i sin menuplan, som dækker de officielle ernæringsanbefalinger og samtidig ikke sprænger budgettet.
Eksempelvis ser vi, at nogle har en personlig holdning om, at mælk er usundt eller
unødvendigt. Af den grund bliver mælken fjernet fra indkøbssedlen og ambitionen er, at
børnenes behov for kalk i stedet skal dækkes gennem fx broccoli og andre kalkholdige
råvarer. Men det kan være svært at opnå den anbefalede kalkmængde til børn gennem
broccoli og mandler inden for et kostbudget, der skal indeholde 60 % økologiske råvarer.
Ambitionen med Økoløft er, at give de spisende et varieret måltid, og samtidig sikre at
køkkenet holder sig inden for kostbudgetterne efter omlægningen. Derfor er en del af
den indledende analyse en gennemgang af de råvarer, der bevæger sig gennem køkkenet, samt de måltider der serveres for de spisende.
På baggrund af de officielle retningslinjer for ernæring, har vores kost- og ernæringseksperter udarbejdet en række råvarefordelingsmodeller, der fx for børnehavebørn ser
således ud:

Kostfordelingen pr dag for et børnehavebarn

Følger køkkenmedarbejderne i institutioner ovenstående anbefaling, sikrer det, at
børnene får den rette ernæring i løbet af dagen. Samtidig er fordelingen af råvarer
sammensat således, at kostbudgettet overholdes efter den økologiske omlægning.
Et andet aspekt på råvareniveau er kvaliteten af de produkter, der indkøbes. Selvom
det ikke har direkte relation til økologiprocenten, gennemfører køkkenmedarbejderne i
forbindelse med Økoløft også en række kurser og oplæg om sammenhængen mellem
råvarer og spiseglæde. Fx er der en afledt effekt ved at bage brødet i plejehjems
køkkenet frem for at købe bakeoff. De spisende oplever øget appetit og en anden interesse i maden, hvis de kan dufte den fra køkkenet. På samme måde er der en anden spiseoplevelse og mundfølelse ved en kartoffel som er skrællet og kogt lige inden måltidet,
frem for forskrællede og forkogte kartofler fra en pose eller en spand.
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Adspurgt til dette bekræfter køkkenmedarbejderne også, at Økoløft har været med til at
øge deres fokus på råvarekvalitet. Knap hver tredje (63 %) svarer, at de synes fokus på
råvarekvalitet er øget.

Køkkenmedarbejdernes fokus på råvarekvalitet er:

Samtidig svarer halvdelen af køkkenmedarbejderne (53 %), at deres forbrug af færdigvarer er reduceret.

Anvendelse af færdigvarer er:

På den måde medfører Økoløft ikke kun en øget andel af økologiske råvarer, men også et
styrket fokus på gode råvarer og kvalitet i madlavningen.
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LOKAL VÆKST, ERHVERVSUDVIKLING OG
BRANDING
Metoden bag Økoløft forudsætter hovedsageligt råvarer, der er produceret i dansk
sæson. Det betyder, at en effekt ved arbejdet i køkkenerne er, at der i højere grad indkøbes danskproducerede råvarer.
Effekten af dette så vi eksempelvis i forbindelse med Økoløft Bornholm. I takt med den
stigende efterspørgsel efter økologiske varer, har Bornholms Regionskommune nemlig
arbejdet intenst på et øget økologisk landbrugsareal samt udbud og tilgængelighed af
lokale produkter. I dag kan de offentlige køkkener både få lokale, økologiske kartofler
fra Nydal, økologiske kødudskæringer fra Hallegård Slagtehus, æg fra Svaneke Æg og
gedemejeriprodukter fra Lykkelund Gedemejeri.
På samme vis har Lejre Kommune brugt Økoløftprojektet til at understøtte en generel
branding-indsats i kommunen. Målet med Økoløft var nemlig, ud over at hæve den
økologiske procent i de offentlige køkkener, at gøre Lejre til en attraktiv kommune at bo i
for ressourcestærke børnefamilier.
Da Lejre Kommune er en oplandskommune, bor der mange pendlere i kommunen, som
arbejder eksempelvis i København, men gerne vil bo tættere på naturen. De identificerer
sig med storbyen og har også storbyens indstilling til vigtigheden af økologi og
bæredygtighed. Derfor var det en beslutning fra Lejre Kommune at appellere til dette
værdisæt for at sikre fortsat tilflytning af de ressourcestærke storby-pendlere, og her har
Økoløft været en markant del af indsatsen. Efterfølgende er det også blevet besluttet,
at Lejre Kommune frem mod 2020 skal give økologiprocenten i de offentlige køkkener
endnu et nøk opad og stile mod 90 % økologi.

Økoløft – en metode til økologisk omlægning af storkøkkener
Københavns Madhus 2018

43

Fem udvalgte
projekter

På de følgende sider bliver du præsenteret for fem cases, som har været igennem
et Økoløft i samarbejde med Københavns Madhus.
Vi ved, at der er mange faktorer der spiller ind, når en organisation skal træffe en
beslutning om at omlægge køkkener til økologi. Derfor har vi valgt de fem cases, som vi mener repræsenterer en bestemt type virksomhed med dertilhørende
problemstillinger, og som vi håber, du som beslutningstager kan spejle dig i.
De fem cases og vinklerne for dem er:
Bornholms Regionskommune:
Her er der fokus på koblingen mellem land og by fra land-perspektivet samt mulighederne for erhvervsudvikling i forbindelse
med et Økoløft.
Lejre Kommune:
Her er der fokus på mulighederne for en oplandskommune, der
ofte består af by-orienterede borgere og muligheden for lokal
erhvervsudvikling.
Region Midt:
Her er der fokus på den regionale udvikling, egne køkkener som
motor og understøttelse af land-by koblingen.
Aarhus Kommune:
Her er der fokus på storbyens effekter ved et Økoløft og koblingen mellem land og by fra by-perspektivet.
Studenterhusfonden:
Her er der fokus på den private virksomheds problemstillinger
og gevinster ved et Økoløft.

Casene er skrevet med udgangspunkt i et interview med en relevant projektleder
fra projekterne og er formidlet i en journalistisk form.
Hver case er indledt med nogle grafiske elementer, der opsummerer og overskueliggør, hvilke resultater projektet har givet.
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”Ikon med økologiprocent start og slut og
seneste” viser, hvad økologiprocenten var,
da projektet startede og sluttede.

”Ikon med skraldespand” viser det anslåede
madspild. Madspildet bliver typisk registreret i en uge og ud fra registreringen bliver et anslået årligt madspild udregnet.

”Ikon med grøntsager” viser, hvor mange
ton af de årligt indkøbte fødevarer, der er
økologiske.

”Ikon med gryde” viser antallet af køkkener, der var med i projektet.

”Ikon med hoveder” viser, hvor mange
medarbejdere, der har været på kursus i
forbindelse med projektet.

”Ikon med fodboldbaner” viser, hvor mange
fodboldbaner de omlagte hektarer svarer
til.
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Regionskommune
59 %
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Økologimål: 60 %

8 % økologi ved projektstart 59 % økologi ved projektslut

Projektaktiviteter:
Kurser i AMU-regi: 84 dage
Øvrige seminarer, fyraftensmøder og andet: 8
7,7 ton potentielt madspild*

Derudover har der været
individuel opfølgning og undervisning i de enkelte køkkener
efter behov

Omlagte hektarer:
65 hektarer

300.339 ton økologiske fødevarer
ud af 523.230 ton årligt indkøbte

1 Bornholms Regionskommune

Leverandørtræf

– svarende til
91 fodboldbaner

38 omlagte køkkener

Nuværende økologiprocent: 68 %

* Dette tal er for det centralkøkken, der står for 40% af de samlede indkøb i køkkenerne på Bornholm
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Følgende case er skrevet på baggrund af interview med tidligere projektkoordinator i Københavns Madhus,
Nikolaj Løngreen.

Økoløft satte gang i flere
madinitiativer på Bornholm
Projektperiode: August 2013 - august 2015
Da 38 køkkener i Bornholms Regionskommune gennemgik et Økoløft, gik de ikke
bare fra at have en økologiprocent på 8 % til 59 %. Nye lokale producenter kom til,
køkkenmedarbejderne blev en mere sammenhængende faggruppe, og der blev sat
mål for økologisk indkøb og madspild.

Grundig gennemgang af alle køkkener
I august 2013 gik Københavns Madhus i gang med et
Økoløft i kommunens 38 køkkener.
Projektet startede med en grundig gennemgang af
køkkenerne, hvor der blev lavet analyser af råvareforbruget ude i køkkenerne og derudover blev madspildet registreret. På baggrund af analyserne blev
der foretaget en vurdering af omlægningspotentialet.
Omlægningspotentialet har til formål at vise, hvor køkkendriften kan justeres, så der er luft i driftsbudgetttet
til de dyrere økologiske råvarer.

Analysen i de bornholmske køkkener viste, at der var
et potentiale i opnå en større variation mellem de salte
og søde mellemmåltider. Det var især på plejehjemmene, at personalet brugte for meget sukker, bl.a.
i form af juice og saft. For meget sukker er hverken
godt, set ud fra et ernæringsmæssigt perspektiv, men
det kan også ødelægge appetitten hos de spisende,
så der er madspild i forbindelse med dagens store
måltider.

Omlægning vs. konvertering

1 Bornholms Regionskommune

”Bornholm, Bornholm, Bornholm! Du, min dejlige
ferieø!” Sådan lyder et meget velkendt omkvæd, og
med 600.000 turister årligt er der ingen tvivl om, at
Bornholm er en eftertragtet ferieø. Men Bornholm har
ambitioner om at være mere end det. I 2011 satte
Bornholms Regionskommune gang i arbejdet med
mere økologi. NaturErhvervstyrelsen havde på det
tidspunkt midler, som kommuner, region og statslige
institutioner kunne søge i samarbejde med omlægningsaktører, hvis man havde et ønske om at lægge de
offentlige køkkener om til økologi.
Inden Bornholms Regionskommune indgik en aftale
med Københavns Madhus og Landbrug & Fødevarer
om et egentligt projekt, besluttede borgmesteren at
igangsætte en screening af køkkenernes økologiske
potentiale. Screeningen, som Københavns Madhus
stod bag, viste, at det var muligt at lægge om til 60
% økologi uden øgede kostbudgetter. Screeningens
resultat - og det at økologien taler godt ind i kommunens vision om Bormholm som ’Bright Green Island’
- gav en enig kommunalbestyrelse, og en ansøgning
blev derfor sendt til NaturErhvervstyrelsen.

En konvertering til økologiske råvarer
koster typisk 15 - 25 % mere i indkøb.
En omlægning, som fx Økoløft, medfører en forandring af hele køkkendriften for at øge den økologiske andel
af råvarer inden for det eksisterende
driftsbudget.

Derudover blev der registreret et forholdsvist stort
forbrug af færdigvarer og halvfabrikata. Derfor var der
et stort potentiale for at udfase den slags varer og
indføre mere hjemmelavet mad, da det er fornuftig
økonomi, når der skal omlægges til de dyrere økologiske varer. Da sæsonvarer ofte er billigere, var der
også potentiale for at tænke sæsonerne mere gennemgående ind i menuen.
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"Økologien skal hænge sammen med
kommunen i et helhedsperspektiv og ikke
blot være en procentsats i det enkelte
køkken."
Nikolaj Løngreen

”Det er ofte de samme tendenser vi møder ude i køkkenerne, når vi går i gang med et Økoløft, og Bornholms køkkener var ingen undtagelse,” siger Nikolaj
Løngreen, der var ansat i Københavns Madhus og
projektkoordinator på Økoløft Bornholm i forbindelse
med projektet.

Fælles målsætning i front
Nikolaj Løngreen fortæller, hvordan et vigtigt fokusområde i et Økoløftprojekt er videndeling køkkenmedarbejderne i mellem, og at der derfor var fokus på
at bringe de forskellige køkkener sammen til fælles
aktiviteter.
”Under kurserne valgte vi at blande medarbejderne
på tværs af institutioner for at få en fælles målsætning
i front og skabe en større sammenhæng medarbejderne imellem,” forklarer han.
På projektet blev der afholdt i alt 84 dages kursus
med temaer som ”Bæredygtighed i storkøkkener”,
”Årstidens grønt til retter med næring og smag” og
”Smagen i centrum”. Herudover var der inspiration-

Større fokus på hele madområdet
Efter de to år som projektet varede, er køkkenerne i
gennemsnit gået fra en økologiprocent på 8 % ved
start til en gennemsnitlig økologiprocent på 59 %
ved projektets afslutning i august 2015. Målet var 60
% inden 2020. Udover det økologiske resultat satte
Økoløftet også gang i en række andre initiativer inden
for madområdet i Bornholms Regionskommune.
Ifølge Nikolaj Løngreen har økologiomlægningen hele
tiden været koblet til et erhvervs- og vækstperspektiv.
Økologien skal hænge sammen med kommunen i et
helhedsperspektiv og ikke blot være en procentsats i
det enkelte køkken. Det er efterfølgende blevet koblet
til en generel sundhedsindsats, hvor mad og måltider
er en del af fundamentet for et sundt og bæredygtigt
samfund på øen.
I takt med den stigende efterspørgsel efter økologiske
varer, har Bornholms Regionskommune arbejdet
intenst på et øget økologisk areal samt udbud og
tilgængelighed af lokale produkter. I dag kan køkkenerne både få lokale, økologiske kartofler fra Nydal,
økologiske kødudskæringer fra Hallegård Slagtehus,
æg fra Svaneke Æg og gedemejeriprodukter fra Lykkelund Gedemejeri.
Der er samtidig kommet fokus på køkkenmedarbejdernes sammenhold. Hvor køkkenmedarbejderne tidligere var meget isoleret ude i køkkenerne, er der efter
projektet kommet en større sammenhæng køkkenmedarbejderne imellem. De ser sig selv som en sammenhængende faggruppe, på tværs af køkkentyper, hvor
man kan bruge hinanden. Når der kommer nye daginstitutioner, er der fokus på at få sidemandsoplæring
fra køkkenmedarbejdere fra de andre daginstitutioner,
hvilket sikrer en forankring af de nye madlavnings- og
indkøbsmetoder.
Rent politisk er der også sket en opprioritering af
mad- og måltidsområdet. Regionskommunen har
bl.a. ansat Nikolaj Løngreen som deres mad- og
måltidskonsulent, og hans opgave er at fastholde det

1 Bornholms Regionskommune

Mindre madspild = flere penge til økologi
Når en omlægning skal ske inden for det eksisterende
budget, handler det om at have et skarpt fokus på,
hvor der er penge at hente til de økologiske varer.
Ofte viser det sig gennem den indledende kortlægning
af råvareforbrug som er en del af Økoløft, at mange
driftsmidler ender i skraldespanden i form af madspild.
I forbindelse med Økoløft bliver køkkenerne derfor
bedt om at registrere deres madspild for en uge og
derudfra bliver det potentielle madspild vurderet og
omregnet til kroner og ører.
I Bornholms Regionskommune har man et tilbud om
madservice til ældre. Produktionskøkkenet, som laver
maden til de ældre, står for 40 % af de samlede indkøb i køkkenerne på Bornholm. Madspildsmålingerne
i dette køkken viste, at de havde et madspild på 7,7
tons mad om året svarende til lidt under 200.000 kr.
Til sammenligning viste madspildsmålinger for et lille
bosted med 11 beboere et madspild på ca. 1 ton mad
om året svarende til ca. 24.000 kr.
Disse målinger gav de projektansvarlige et helt konkret
tal på, hvor mange penge der kunne bruges på en
anden måde ved at sætte fokus på at mindske madspildet.

sarrangementer og leverandørtræf. Leverandørtræffet
er også en fast bestanddel af Økoløft der skaber en
tættere dialog og forståelse mellem køkkenerne og
producenterne.

"Efter projektet kommet en større
sammenhæng køkkenmedarbejderne
imellem. De ser sig selv som en sammenhængende faggruppe, på tværs af
køkkentyper, hvor man kan bruge hinanden."
Nikolaj Løngreen
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arbejde, som han var med til at sætte i gang under
Økoløft.
Der er desuden en ambition i Bornholms Regionskommune om, at 40 % af indkøbene i kommunen skal
være fra lokale producenter i 2020, og så har arbejdet
med økologi også medført, at der er blevet sat mål om
at det samlede madspild skal være under 10 %.

1 Bornholms Regionskommune
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2

Lejre

16 %

Kommune
50 %

Økologimål: 75 %

16 % økologi ved projektstart 50 % økologi ved projektslut

Projektaktiviteter:
Kurser i AMU-regi: 15 dage
54 omlagte køkkener
2 Lejre Kommune

Øvrige seminarer, fyraftensmøder og andet: 25
Leverandørtræf
Derudover har der været
individuel opfølgning og undervisning i de enkelte køkkener
efter behov

122.663 ton økologiske fødevarer
ud af 230.521 ton årligt indkøbte

Omlagte hektarer:
65 hektarer
– svarende til
91 fodboldbaner
Nuværende økologiprocent: 70 %
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Følgende case er skrevet på baggrund af interview med programleder i Københavns Madhus, Jacob Appel.

Økologi som trækplaster til
oplandskommune

Projektperiode: August 2012 - januar 2015
I Lejre Kommune vil de tiltrække nye borgere ved at satse på økologi, lokal produktion og beskyttelse af natur og klima. Igennem et Økoløft blev økologiprocenten i de
offentlige køkkener i gennemsnit hævet fra 16 % til 50 %.
”Vores udgangspunkt for Økoløft Lejre var at kortlægge og analysere det eksisterende forbrug, medarbejdernes kompetencer, de fysiske rammer og det
potentielle madspild. Det gav et godt grundlag for omlægningen og viste os en retning for, hvad der skulle
arbejdes med,” siger Jacob Appel, der er programleder i Københavns Madhus.
Mad som pædagogisk redskab
Den indledende analyse i Lejres daginstitutioner
pegede på, at der ikke blev serveret nok energi per
måltid. Omlægningspotentialet afdækker ikke kun
råvareindkøbet, men også den ernæringsmæssige
fordeling. Økoløftmetoden inddrager både økologi og
måltidskvalitet, og et Økoløftprojekt vil således også
have fokus på ernæring og kvalitet. Ifølge Jacob Appel
kan den lave energi per måltid hænge sammen med,
at maden i nogle daginstitutioner ikke blev prioriteret
særligt højt. Måltidet bliver set som noget, der skulle
overstås.

2 Lejre Kommune

Lejre Kommune var en af de første kommuner, der
iværksatte en gennemgribende indsats for at øge
andelen af økologiske råvarer i kommunens madtilbud. Målet med indsatsen var fra kommunens side
at gøre Lejre til en attraktiv kommune at bo i for
ressourcestærke børnefamilier, at producere sunde
fødevarer i lokalområdet og at beskytte natur, klima og
drikkevand.
Da Lejre Kommune er en oplandskommune, bor der
mange pendlere i kommunen, som arbejder eksempelvis i København, men gerne vil bo tættere på
naturen. De identificerer sig med storbyen og har også
storbyens indstilling til vigtigheden af økologi og bæredygtighed. Derfor var det en beslutning fra Lejre Kommune at appellere til dette værdisæt for at sikre fortsat
tilflytning af de ressourcestærke storby-pendlere.
I 2013 blev der truffet en politisk beslutning om, at
kommunens køkkener skulle omlægges til økologi.
Midlerne til omlægningen kom fra en pulje, som blev
administreret af NaturErhvervstyrelsen.
Samtidig med den politiske beslutning om en økologisk omlægning i køkkenerne, skulle der træffes en
beslutning om, hvorvidt der skulle tilbydes obligatorisk
mad i daginstitutionerne. Fritvalgsordningen skulle til
afstemning, og resultatet var afgørende for, om en
økologiomlægning kunne lade sig gøre. Når køkkener
skal omlægge til økologi, kræver det, at der laves mad
ude i køkkenerne, således at der er en vis volumen i
indkøb og madlavning. Da daginstitutionerne udgør
over halvdelen af de offentlige køkkener i Lejre Kommune, var der derfor en ikke-ubetydelig del af projektet der afhang af dette. Der var bred opbakning til at
gøre maden obligatorisk, og borgerne valgte fælles
madordning til.
Projektet omfattede 27 daginstitutioner, tre plejehjem
og fire sociale tilbud.

”Det giver nogle ernæringsmæssige udfordringer, når
børnene ikke får den mad, de har brug for, og det kan
samtidig få betydning for børnenes kræsenhed, hvis
der ikke er tid til at arbejde med smag,” siger Jacob
Appel.

"Økoløfts succes er det helhedsorienterede fokus på måltidet og ikke kun
økologiprocent."
Jacob Appel
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økonomiske råderum til de dyrere økologiske råvarer
og forbedre ernæringen ved at gå fra spildt til spist
mad. På den måde hænger ernæringen sammen med
økologien i et Økoløft.
”Vi kunne se, at når personalet begyndte at servere
rigtige kartofler i stedet for posekartofler, så kom den
positive respons fra de ældre. Når maden blev lavet
fra bunden, så blev de ældres sult stimuleret og når de
samtidig blev tilbudt flere mellemmåltider, så begyndte
de at spise og tage på, og der blev smidt mindre mad
ud,” forklarer Jacob Appel.

Omlægningsmodellen for Økoløft
En økologisk omlægning foregår både i hoveder og gryder. Modellen
viser hvilke råvarer der skiftes ud i gryderne og hvilke vaner der ændres i
hovederne på de forskellige niveauer af økologiprocenter.

Hjemmelavet mad får de ældre til at spise
På plejehjemmene indeholdt måltiderne for meget
kulhydrat, for meget sukker og for lidt fedt og protein.
De ældre fik serveret meget saftevand og spiste for
lidt. Det er den ernæringsmæssige udfordring, som
går igen på de fleste plejehjem.
Jacob Appel forklarer, at de ældre er en gruppe, der
ikke brokker sig, og samtidig har de ikke andre steder
at få maden fra. Den ernæringsmæssige udfordring
handler ikke direkte om andelen af økologiske råvarer,
men om at mange ældre får for store portioner på en
gang. De kan kun kan spise lidt ad gangen. De har
brug for at energiindtaget spredes ud over den vågne
tid. Derved kan man mindske madspildet, øge det

”Hvis en omlægning til økologi skal lykkes skal andre
faktorer som fordyrende halv- og helfabrikata og madspild mindskes. Derfor bliver der arbejdet med hele
værdikæden i projektet,” fortæller Jacob Appel.
”Økoløfts succes er det helhedsorienterede fokus
på maden og ikke kun økologiprocenten. Maden og
måltidet skal være en fælles opgave for personalet, så
det er hele måltidet og situationen, det bliver serveret
i, der kommer i centrum,” siger Jacob Appel.
Flere lokale økologiske varer
Lejre Kommunes indsats for at gøre kommunen mere
økologisk omfatter også et fokus på at bruge lokale
råvarer i de offentlige køkkener. Dette fokus blev
understøttet af Økoløft, hvor der blev arbejdet med at
skabe rammebetingelser for lokale producenter. Der
arbejdes fortsat med at tilpasse indkøbsaftalerne, så
de maksimalt støtter de offentlige, lokale indkøb.

2 Lejre Kommune

Igennem kurser blev pædagoger og køkkenmedarbejdere derfor klædt på til at udvikle børnenes madmod. De fik indsigt i de pædagogiske gevinster, der
ligger ved at have et fælles måltid, hvor man taler om
maden og smager på tingene sammen. Det sætter fokus på måltidskvaliteten og på fordelene ved
god, hjemmelavet mad, men også på kræsenhed
blandt børnene, og den socialt udviklende dimension
børnene imellem.

På AMU-kurser lærte køkkenpersonalet at lave flere
mellemmåltider og mere mad fra bunden. Samtidig
blev måltidsværter og plejepersonale koblet til projektet, så de også fik redskaber til, hvordan de kunne
deltage aktivt i måltidet, og hvilken betydning deres
rolle havde. I fællesskab lærte hele personalet at
forberede, afvikle og evaluere et måltid som en central
begivenhed i dagen.

"Det går rigtig godt i Lejre. De tilbagemeldinger vi får
er, at der bliver arbejdet med mad- og måltidskvaliteten i alle køkkentyperne. Man oplever en øget arbejdsglæde, når måltidets betydning i dagligdagen vokser,"
afslutter Jakob Appel.
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3

Region

19 %

Midtjylland
50 %

Økologimål: 60 %

19 % økologi ved projektstart

50 % økologi ved projektslut

Projektaktiviteter:
Kurser i AMU-regi: 55 dage
Øvrige seminarer, fyraftensmøder og andet: 40
Leverandørtræf på Food-festival i Aarhus

9,4 mio. kr. potentiel
madspild årligt*
3 Region Midtjylland

Møder og opfølgningsbesøg
i stort set alle køkkener for
forankringens skyld

Omlagte hektarer:
111 hektarer
– svarende til
155 fodboldbaner

7 omlagte køkkener

122.663 ton økologiske fødevarer
ud af 230.521 ton årligt indkøbte

Nuværende økologiprocent: 57 %

* Dette tal er det samlede potentielle madspild for de fem hospitaler i regionen
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Følgende case er skrevet på baggrund af interview med projektleder i Københavns Madhus, Anette Berg Carlsen.

Enkelt koncept og fokus på
måltidskvalitet løftede økologiprocenten
Projektperiode: Januar 2015 - januar 2017
Da Horsens Regionshospital gik i gang med et Økoløft, havde de allerede en økologiprocent på 43 %. Med opbakning fra ledelsen, et grundigt kompetenceløft i at lave
mere mad fra bunden og en gruppe begejstrede køkkenmedarbejdere lykkedes det
køkkenet at hæve økologiprocenten til 72 % ved projektets slutning.

Samme mål men forskellige udfordringer
Da projektet startede, var køkkenerne på forskellige niveauer – både hvad angår økologiprocent og
drift. I nogle af køkkenerne var der slet ikke fokus på
økologi, og der var skepsis over for omlægningen. I
andre køkkener var interessen for økologi startet. Da
de fem hospitaler i Region Midt skulle i gang med
omlægningen, var der allerede et par frontløbere i
regionen. I Region Midt var Randers og Aarhus rigtig
langt fremme i forhold til økologien. På nuværende
tidspunkt er Randers Regionshospital det eneste hospital, der har Det Økologiske Spisemærke i guld, som
indikerer en økologiprocent på 90 - 100 %

Omlægning vs. konvertering
En konvertering til økologiske råvarer
koster typisk 15 - 25 % mere i indkøb.
En omlægning, som fx Økoløft, medfører en forandring af hele køkkendriften for at øge den økologiske andel
af råvarer inden for det eksisterende
driftsbudget.

3 Region Midtjylland

I 2014 vedtog Regionsrådet i Region Midt en beslutning om minimum 60 % økologisk fødevareforbrug i
regionens offentlige køkkener inden 2020. I samarbejde med Københavns Madhus gik fem køkkener
fra regionens hospitaler i gang med et Økoløft og en
målsætning om at få 60 % økologi ind i køkkenerne.
Det drejer sig om køkkener fra hospitalerne i Viborg,
Silkeborg, Herning, Holstebro og Horsens. Rent organisatorisk er hospitalerne placeret i Hospitalsenheden Vest og Hospitalsenheden Midt. Horsens Regionshospital er en enhed for sig.
Projektet blev finansieret gennem en bevilling hos det
daværende NaturErhvervstyrelsen. Bevillingen gjaldt
kun faglig opkvalificering og rådgivning og dækkede
således ikke merudgifter til drift og indkøb. Den
økologiske omlægning skulle derfor ske inden for det
eksisterende driftsbudget.
Med et daværende råvarebudget på 33,7 mill. kr. pr.
år, var det meget store køkkener og rigtig mange kilo
mad, der skulle lægges om til økologi.

Der var også en række lokale udfordringer, der havde
indflydelse på omlægningen. Køkkenerne på hospitalerne i Silkeborg og Viborg var i gang med at fusionere,
så hele produktionen blev flyttet til Viborg. Det skabte
en del røre og usikkerhed blandt medarbejdere, der fik
nye arbejdsopgaver og arbejdspladser. Samtidig skulle
deres køkken bygges om, og hele den forandring-

”Når vi møder køkkener med en økologiprocent på niveau, med Horsens Regionshospital er det fordi de allerede
har konverteret til en lang række økologiske basisvarer. Så kan vi gå direkte
selve omlægningen, hvor køkkenpersonalet skal lære at tænke menu og
madlavning på en anden måde,”
Anette Berg Carlsen
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sproces stod på, imens Københavns Madhus skulle
hjælpe med en økologiomlægning. I Herning og Holstebro var der fokus på sammenlægning, nedlægning
og bygning af et nyt sygehus med køkken, så der
manglede ledelsesmæssig fokus på økologiomlægning.
På Horsens Regionshospital var situationen en anden.
Her var der ledelsesmæssig opbakning og en køkkenleder og køkkenmedarbejdere, der allerede var i gang
med at indføre mere økologi. De forskellige lokale
udfordringer betyder, at tilgangen og succesen med
Økoløft også varierer. Nedenstående gennemgang er
derfor med udgangspunkt i Horsens Regionshospital
og de erfaringer der blev gjort her, da der ikke var
udefrakommende, organisatoriske forandringer som
kunne besværliggøre den store forandring, en økologisk omlægning er.
Omlægning handler også om måltidskvalitet
Den indledende analyse i forbindelse med Økoløft
i Region Midt viste, at den gennemsnitlige økologiprocent på Horsens Regionshospital lå på 48 %.
I forhold til de andre køkkener i projektet var det en
meget høj økologiprocent at starte på.

Både på Regionshospitalet i Horsens og på de øvrige
hospitaler blev der fokuseret meget på madhåndværket under kompetenceløftet.
Ifølge Anette Berg Carlsen er en af de særlige udfordringer, når man kigger på økologisk omlægning
af hospitalskøkkener, at køkkenet er langt fra patienterne og dermed det endelige måltid. Deres fokus på
maden er isoleret til tilberedningen i køkkenet. Den
manglende kontakt med de spisende, kan have indflydelse på måltidskvaliteten, da det er ikke personalet
ved gryderne, der serverer måltidet til patienterne.
”Man er ikke særlig opmærksom på madens kvalitet,
fordi man er langt fra de spisende. Derfor startede vi
med at rette fokus på tilsmagning af maden," siger
Anne Berg Carlsen.
Mindre lager og flere friske råvarer
En gennemgang af køkkenet i Horsens viste desuden,
at fryserummet var fyldt med fisk og grøntsager. Det
går imod et af de omlægningsprincipper, som Københavns Madhus arbejder med for at forbedre madkvaliteten.

3 Region Midtjylland

”Når vi møder køkkener med en økologiprocent på det
niveau, som Horsens Regionshospital havde, så er
det fordi de allerede har konverteret til en lang række
økologiske basisvarer. Så her kan vi gå direkte i gang
med selve omlægningen, hvor køkkenpersonalet skal
lære at tænke menu og madlavning på en anden
måde,” siger Anette Berg Carlsen, der var projektleder
på Økoløft Region Midt og er ansat hos Københavns
Madhus.

På Horsens Regionshospital er de nået
langt over deres mål om de 60 % økologi.
På nuværende tidspunkt har de en økologiprocent på 72 %. De har modtaget Det
Økologiske Spisemærke i sølv, hvilket indikerer, at køkkenet har imellem 60 - 90
% økologi på menuen.

”Vi opfordrer altid køkkenerne til at bruge friske råvarer. De smager af mere, og hvis man også køber dem
i sæson, så er de ofte billigere,” forklarer Anette Berg
Carlsen.

Omlægningsmodellen for Økoløft
En økologisk omlægning foregår både i hoveder og gryder. Modellen
viser hvilke råvarer der skiftes ud i gryderne og hvilke vaner der ændres
hos køkkenmedarbejderne i processen fra 0 % til 100 % økologi.

I kølerummet var der forkogte vakuumkartofler og
skriveskåret pålæg, og på lageret bugnede det med
dåser med henkogte frugter. Køkkenet var med
andre ord præget af en stor mængde forarbejdede
industriprodukter. Det er både dyrt at købe den type
produkter, og så er ulempen også, at der ofte opstår
et stort madspild, når man har et fyldt lager. En registrering af køkkenets madspild viste, at det potentielle
madspild løb op i knap to millioner kroner om året.
I undervisningen blev der derfor arbejdet meget med
at udnytte råvarerne bedre og bruge sæsonbestemte
grøntsager og frugter. Derudover blev der arbejdet
meget i bagerafdelingen, hvor samtlige metoder og
råvarer blev gennemgået, og herefter blev alle råvarer
udskiftet til økologiske varianter, og nye metoder blev
indført.
I grøntafdelingen blev der syltet, og det har højnet
kvaliteten. Der blev syltet så meget, at der var nok til
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en hel sæson. Der blev tilberedt meget grønt, og der
blev arbejdet med at bruge resterne til pesto, fond,
toppings og meget andet.
For at undgå det store potentielle madspild som
råvareanalysen viste, stoppede køkkenet med at
producere til lager, da det sjældent blev brugt. De to
millioner kroner der årligt blev spildt på at mad røg i
skraldespanden, kunne på den måde i stedet blive
brugt til at købe økologiske varer.
Det er desuden meget typisk for hospitaler, at de
tilbyder a la carte-mad, så de spisende har et bredt
udvalg af forskellige retter. Det er en udfordring, når
man gerne vil indføre flere økologiske varer, fordi det
kræver mange forskellige råvarer. Derfor blev køkkenets koncept også forenklet og antallet af retter blev reduceret. Fokus blev flyttet over på kvalitet og måltider
lavet fra bunden frem for kvantitet, og ifølge personalet
på hospitalet er det ikke noget, der er kommet klager
eller kommentarer over.

Gevinster ved et Økoløft
På Horsens Regionshospital er de nået langt over
deres mål om de 60 % økologi. På nuværende
tidspunkt har de en økologiprocent på 72 %. De har
modtaget Det Økologiske Spisemærke i sølv, hvilket
indikerer, at køkkenet har imellem 60 - 90 % økologi
på menuen. Men mærket er også en anerkendelse af
medarbejdernes faglighed, der skal give motivation til
at fortsætte arbejdet med økologi.
En væsentlig årsag til, at målsætningen er nået, er
også, at der har været opbakning fra ledelsen på hospitalet. Omlægningen er ikke blevet set som et isoleret
projekt kun for køkkenet, men derimod som et fælles
projekt for hele organisationen. Ledelsen har været på
besøg i køkkenet for at se og smage den mad, som
patienterne får.
For at holde fokus på økologien har de på Horsens
Regionshospital valgt at ansætte en kvalitetsansvarlig
medarbejder, som skal sikre, at der arbejdes konsekvent kvalitet hele tiden. Den kvalitetsansvarlige
medarbejder er med til at give et kompetencemæssigt
løft.

3 Region Midtjylland
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4

Aarhus

19 %

Kommune
50 %

Økologimål: 60 %

25 % økologi ved projektstart

Projektaktiviteter:
Kursusdage: 313 i første projekt, 151 i andet projekt
Kurser i AMU-regi: 94 i første
projekt og 50 i andet

52 % økologi ved projektslut

Omlagte hektarer:
239 hektarer
– svarende til
334 fodboldbaner

4 Aarhus Kommune

Øvrige seminarer, fyraftensmøder og andet: 11 i første
projekt + 28 i andet projekt
Derudover har der været
individuel opfølgning og undervisning i de enkelte køkkener
efter behov
2.103.068 ton økologiske fødevarer
ud af 3.758.230 ton årligt indkøbte

274 omlagte køkkener

Nuværende økologiprocent: 58 %
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Følgende case er skrevet på baggrund af interview med programleder i Københavns Madhus, Jacob Appel.

Økoløft i Aarhus skabte flere
arbejdspladser
Projektperiode: August 2013 - januar 2017
Da 274 køkkener gik i gang med et Økoløft fik det ikke kun betydning for økologiprocenten ude i køkkenerne. Kommunens ledige kom i arbejde, og der blev grobund for de lokale producenter til at gå i gang med at producere endnu flere økologiske varer.

Hensyn til embedsværket
En stor kommune som Aarhus medfører også et
større embedsværk. I Aarhus Kommune er der separate forvaltninger for hvert område, som har hver
deres rådmænd og interne organisering. En sådan

opbygning betyder, at der ikke nødvendigvis er de
samme prioriteter de forskellige områder imellem.
Køkkener, der hører under ældreområdet, kan have et
andet fokus og andre udfordringer end køkkener, som
hører under daginstitutionsområdet.
I embedsværket er der især fokus på at kunne levere
de ydelser til borgerne, som er lovet, og at man kan
stå på mål for, at processerne foregår på den rigtige
måde. Fx med hensyn til at driftsbudgettet overholdes.

4 Aarhus Kommune

I februar 2013 vedtog Aarhus Byråd en beslutning om
minimum 60 % økologisk fødevareforbrug i kommunens offentlige køkkener inden 2020. Projektet blev
finansieret gennem en bevilling hos det daværende
NaturErhvervstyrelsen. Bevillingen gjaldt kun faglig
opkvalificering og rådgivning og dækkede således
ikke merudgifter til drift og indkøb. Den økologiske
omlægning skulle derfor ske inden for det eksisterende driftsbudget. Københavns Madhus blev udpeget til
at løse opgaven gennem Økoløft.
Aarhus Kommune er Danmarks næststørste kommune med 330.000 borgere. Det betyder, at køkkenerne repræsenterer en rigtig stor volumen, både
i køkkenansatte og spisende, men også i indkøb og
produktion. Det var derfor rigtig mange daginstitutioner, plejehjem, sociale institutioner og kantiner, som
skulle omlægges inden for samme projekt. Projektet
omfattede 274 køkkener, hvor de ansatte skulle igennem et kompetenceløft og andre kursusaktiviteter.
Da økologiomlægningsprojekterne samtidig skulle
være afsluttet i løbet af to år, var det en naturlig beslutning at inddele kommunens mange køkkener i mere
overkommelige projektforløb. Derfor forløb Økoløft
Aarhus rent administrativt over to projekter. Det første,
som inkluderede 186 køkkener forløb fra 2013 til
2015. Anden projektperiode forløb fra 2015 til 2017
og involverede 88 køkkener.

”I Aarhus Kommune var det ikke alle forvaltninger, der
var begejstrede for den politiske beslutning om højere
økologi. Nogle følte sig økonomisk pressede i forvejen,
mens andre mente, det var vigtigere at se på madkvaliteten,” fortæller Jacob Appel, der er programleder
i Københavns Madhus
"Da metoden bag Økoløft fordrer, at man i sammenhæng med en omlægning til økologi også kigger på
indholdet på tallerkenen blev løsningen derfor, at der
i hele projektet, men specifikt på ældreområdet også
blev kigget særligt på at løfte madkvaliteten," fortæller
Jacob Appel.
Han tilføjer, at det først senere i projektet blev klart for
forvaltningerne, at projektet både kunne indfri ønsket
om bedre madkvalitet og overholdelse af budgettet og
samtidig kunne løse problemer med fastholdelse og
rekruttering af medarbejdere.
I et omlægningsprojekt af den størrelsesorden er der
derfor behov for at finde et fælles fodfæste, som alle
forvaltninger kan identificere sig med.
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per, ifølge Jacob Appel, været afgørende for projektets
succes.
Peter Pedersen har samtidig været med til at styre, at
omlægningen skete inden for de eksisterende budgetter.
Ifølge Jacob Appel vil det derfor også være en anbefaling til andre af den størrelsesorden som Aarhus
Kommune, at man finder en tilsvarende høj forankring
i embedsværket.

Omlægningsmodellen for Økoløft
En økologisk omlægning foregår både i hoveder og gryder. Modellen
viser hvilke råvarer der skiftes ud i gryderne og hvilke vaner der ændres i
hovederne på de forskellige niveauer af økologiprocenter.

En anden måde at sikre tæt forankring var at lave
projektgrupper for de enkelte områder.
”Der blev identificeret institutionsledere og køkkenmedarbejdere, som kunne gå forrest i forandringsprocessen. Det kan ofte have god effekt at gøre skeptikerne
til ambassadører for forandringsprojektet, da de har
gennemlevet en erkendelsesrejse og kan imødegå
andres skepsis,” forklarer Jacob Appel.
Projektet blev overordnet fulgt nøje af Aarhus kommunes økonomidirektør Peter Pedersen, og det var en
stor styrke at have embedsværket så højt og centralt
placeret i projektet. Hans dedikation og opmærksomhed har sammen med organiseringen af projektgrup-

”Kompetenceløftet betød også, at nogle medarbejdere fik kompetencer, der gav dem mod på at søge
videre til andre stillinger eller starte deres eget firma.
Der skete derfor en naturlig cirkulation i restaurationsbranchen, og samtidig skabte det plads til at nye medarbejdere kunne ansættes i kommunens køkkener,”
forklarer Jacob Appel.

4 Aarhus Kommune

Lokal forankring
Den ledelsesmæssige forankring af både embedsværk
og lokale ledere er vigtig, hvis en så stor forandring
som Økoløft skal kunne lykkes. Organiseringen af projektet har derfor også betydning for implementeringen.
Det betød, at Københavns Madhus oprettede et lokalt
team i Aarhus på syv personer, der i tæt samarbejde
med det lokale embedsværk skulle løfte opgaven.
Kursusaktiviteterne foregik først i et nedlagt plejehjemskøkken og senere på en skole.
En central koordinator fra Aarhus Kommune blev
integreret i projektet og også aflønnet derigennem.
Dette betød, at Økoløft Aarhus blev tæt knyttet til
embedsværket gennem denne person, og det skulle
også sikre, at forandringsprocessen blev forankret
efterfølgende. Efter afslutningen på Økoløft skal køkkenfolkene og embedsværket gerne være så robust
i forhold til deres arbejde, at de kan føre arbejdet
videre.

Det sociale perspektiv
I et Økoløft er der fokus på omlægning i både gryder
og hoveder. Omlægningen i gryderne handler om at
udskifte basisvarerne med økologiske varianter, men
hvis køkkenerne skal nå målet om en økologiprocent
på 60 %, kræver det også en omlægning af medarbejdernes hoveder. Det sker gennem et kompetenceløft,
hvor medarbejderne i hold deltager på kurser, der
giver dem viden om smag, råvarer og tilberedninger.
I Aarhus var der behov for at lave en koordineret indsats med kommunen om vikardækning. Et vikarkorps
kunne på den måde blive brugt som fast dækning,
når medarbejderne var på AMU-kursus i 3-5 uger ad
gangen. Vikarkorpset blev sammensat gennem kommunens aktiveringstilbud.
I første projekt blev der afholdt 94 dage med
AMU-kurser, og i andet projekt blev der afholdt 50
dage med AMU-kurser. Der blev typisk sendt 18 medarbejdere afsted på kursus ad gangen, og hver gang
trådte et tilsvarende antal vikarer til. På den måde fik
Økoløft-projektet også indflydelse på kommunens
beskæftigelsesindsats og skabte et nyt grundlag for
rekruttering af medarbejdere.

Aarhus satser på endnu mere økologi
Ifølge Jacob Appel er det gået godt i Aarhus, siden projektet sluttede. Økologiprocenten stiger støt,
og den seneste måling viser, at køkkenerne i gennemsnit ligger på 58 % økologi. Politikerne diskuterer
på nuværende tidspunkt om, hvorvidt de skal øge

”Vi har, stort set, nået økologimålsætningen på 60 % uden at det har påvirket
økonomien. Kostbudgetterne er uændrede,”
Peter Pedersen
Økonomidirektør, Aarhus
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økologimålet yderligere i kommunen.
Der har været en udfordring i forhold til skolekantinerne. Det er meget små udsalgssteder, og det vil
kræve en mere direkte politisk prioritering, hvis området skal løftes.
Storbyens volumen har også betydet meget for efterspørgslen efter økologiske varer.
”Da Aarhus først kom i gang med at indføre flere
økologiske varer i køkkenerne, støvsugede de leverandørerne for økologiske varer. Den øgede sæsonbetonede efterspørgsel har givet producenter grobund
for at producere endnu flere danske, økologiske
varer,” fortæller Jacob Appel.

”Kompetenceløftet betød også, at nogle
medarbejdere fik kompetencer, der gav
dem mod på at søge videre til andre
stillinger eller starte deres eget firma.
Der skete derfor en naturlig cirkulation
i restaurationsbranchen, og samtidig
skabte det plads til at nye medarbejdere kunne ansættes i kommunens
køkkener”

4 Aarhus Kommune
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5

Studenterhusfonden
65 %

5 Studenterhusfonden

41 %
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Økologimål: 60 %

41 % økologi ved projektstart

65 % økologi ved projektslut

Projektaktiviteter:
Kurser i AMU-regi: 20 dage
4 x Det økologiske køkken af 5
dages varighed
Øvrige seminarer, fyraftensmøder og andet: 26

13 omlagte køkkener

5 Studenterhusfonden

2 køkkenseminarer af 6 timers
varighed
4 inspirationsarrangementer af mellem 1,5 og 6 timers
varighed
17 institutionsforlagt undervisning af mellem 1,5 og 6
timers varighed

214.546 ton økologiske fødevarer ud
af 373.662 ton årligt indkøbte

3 busture med besøg hos økologiske landmænd

Omlagte hektarer:
12 hektarer
– svarende til
16 fodboldbaner

Nuværende økologiprocent: 73 %
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Følgende case er skrevet på baggrund af interview med programleder i Københavns Madhus, Jacob Appel.

Økologi med plus på bundlinjen
Projektperiode: Januar 2015 - januar 2017
Da kantinerne under Studenterhusfonden i Aarhus gik i gang med en økologisk omlægning, var det en anledning til at gennemgå og optimere alle dele af forretningen.
Nye forretningsområder, nye koncepter og nye kompetencer hos medarbejderne har
gjort det muligt for kantinerne at gå fra en økologiprocent på 5 % til 73 %.

”Som erhvervsdrevet virksomhed eksisterer vi kun, så
længe vi kan tjene penge,” forklarer Kristina Kristensen.

Omlægning vs. konvertering
En konvertering til økologiske råvarer
koster typisk 15 - 25 % mere i indkøb.
En omlægning, som fx Økoløft, medfører en forandring af hele køkkendriften for at øge den økologiske andel
af råvarer inden for det eksisterende
driftsbudget.

Da økologiomlægningen gik i gang i 2014, viste et
kig på Studenterhusfondens bundlinje et underskud.
Sideløbende med økologiomlægningen, og dermed
flere økologiske og dyrere varer i køkkenerne, var der
derfor et mål om at gøre forretningen sundere rent
økonomisk og samtidig sikre konkurrencedygtighed.

5 Studenterhusfonden

Økologiomlægningen tager fart i de offentlige køkkener rundt omkring i Danmark, hvor de ifølge Danmarks
Statistik siden 2013 har mere end fordoblet deres
forbrug af økologiske varer. Men også i den private
sektor vælger kantiner at tage skridtet mod en mere
økologisk madproduktion. Et af de steder er Studenterhusfonden i Aarhus, hvor bestyrelsen i 2013 tog en
beslutning om, at kantinerne skulle have en økologiprocent på 90 % i 2020. På samme tidspunkt var de
offentlige køkkener i Aarhus Kommune i gang med en
økologisk omlægning.
Studenterhusfonden er en erhvervsdrevet virksomhed
med 12 kantiner og et bageri på Aarhus Universitet.
Som erhvervsdrevet virksomhed får de ikke tilskud til
deres kantinedrift som flere offentlige køkkener gør.
Deres forretning er underlagt almindelige markedsbetingelser, og Studenterhusfonden skal overleve i
konkurrence med alle andre tilgængelige måltidsløsninger.
Studenterhusfonden ansatte Kristina Kristensen som
ny direktør i 2014, og hun kom fra en stilling, hvor
hun havde ansvaret for den økologiske omlægning
hos Vestas. Da Kristina blev ansat, gik hun med det
samme i gang med at omlægge køkkenerne, som
på daværende tidspunkt havde en økologiprocent på
5 %. Kristina valgte i 2015 at indlede et samarbejde
med Københavns Madhus om omlægningen igennem
konceptet Økoløft.
Studenterhusfonden konkurrerer på lige fod med de
andre private aktører som caféer og take away-steder
på og i nærheden af universitetet. På Aarhus Universitet bliver der nemlig også drevet andre kantiner udover
Studenterhusfondens, så dem er de også i konkurrence med.

Omlægning frem for konvertering
Studenterhusfondens udfordring kan måske lyde som
umulig, når man samtidig ved, at de økologiske varer
koster mere end de konventionelle.
Når man taler om økologisk omlægning, kan det ske
på to måder; konvertering eller omlægning. Ved en
konvertering udskifter man de konventionelle varer
med en økologisk variant, men det vil typisk øge
kostbudgettet med 15 - 25 %. Med en omlægning
er ambitionen derimod at fastholde det eksisterende
driftsbudget, så flere økologiske varer ikke betyder
dyrere mad for de spisende. Det kræver, at hele
madproduktionen gentænkes. Det indebærer eksempelvis nye menuplaner, der følger den danske sæson,
reduktion af madspild og fokus på velsmagende
måltider med hjemmebagt brød og kager, mindre kød
og mindre brug af halv- og helfabrikata.

Økoløft – en metode til økologisk omlægning af storkøkkener
Københavns Madhus 2018

68

ningens sundhed, der var med til at give forandringen
mening for medarbejderne.
”Det er vigtigt, at man får en viden om, hvordan hele
fødevaresystemet hænger sammen, så man kan
forstå hvorfor en liter økologisk mælk koster mere end
en liter konventionel mælk. Det sparer grundvandet for
rester af pesticider. Hvis man ikke ved, hvilken forskel
man gør, så er der ikke incitament for at betale flere
penge for de samme råvarer”, siger hun og uddyber:
”Mit bedste råd til andre er, at hvis det er et krav, at
der skal omlægges, så skal man skynde sig at gøre
det til sit eget projekt og få ejerskab for projektet”.
Hun pointerer, at den ledelsesmæssige opbakning er
helt afgørende for omlægningens succes.

Omlægningsmodellen for Økoløft
En økologisk omlægning foregår både i hoveder og gryder. Modellen
viser hvilke råvarer der skiftes ud i gryderne og hvilke vaner der ændres i
hovederne på de forskellige niveauer af økologiprocenter.

”Hvis man som leder eller ansvarlig for omlægning
går helhjertet ind i det, så skal det nok lykkes. Det er
vigtigt, at man ikke tror, at omlægningen er et isoleret
projekt, der kun foregår i køkkenerne. Det kræver en
indsats på alle forretningens områder, og det skal man
som leder være klar til,” forklarer hun.
Lokale indkøbsaftaler
Da køkkenerne begyndte at købe flere økologiske varer, var der også behov for at lave nye indkøbsaftaler.

Holistisk tilgang til forretningen
I stedet blev handlingsplanen bl.a. at målet skulle nås
ved at kompetenceløfte personalet, mindske madspildet og udvikle nye koncepter og forretningsområder.

”Jeg vil gerne handle så direkte med landmanden som
muligt, så der ikke er nogle fordyrende mellemled. Vi
har ambitioner om at handle med en landmand lige
uden for byskiltet, så vores varer både er økologiske
og lokale,” siger Kristina Kristensen.

”Når man skal indføre så meget økologi i et køkken, så
kræver det, at vi optimerer alle dele af forretningen,”
siger Kristina Kristensen.

Da Studenterhusfonden ikke er dækket af offentlige
indkøbsaftaler, har de mulighed for selv at bestemme,
hvor deres varer skal komme fra. Og det giver dem
også mulighed for at lave nogle anderledes former
for aftaler, hvor de også kan være med til at udvikle
bæredygtige løsninger.
Derudover har Studenterhusfonden en ambition om
at lave et samarbejde med en lokal landmand, hvor
Studenterhusfonden forpligter sig økonomisk til forretningen og til gengæld kan aftage landmandens produkter. Det giver landmanden en sikkerhed for afsætningen af varer, imens han kan udvikle sin produktion.

Noget af det første der skete, da Økoløftprojektet gik i
gang, var, at der blev lavet en grundig gennemgang af
køkkenernes forbrug. Det gav en indsigt i, hvilke varer
der hurtigt kunne udskiftes med en økologisk variant,
og hvor der skulle sættes ind i forhold til at uddanne
personalet. Derudover blev køkkenerne bedt om at
registrere deres madspild, så man kunne udregne det
potentielle madspild og dermed hvor mange penge
der kunne indhentes ved at reducere det.
Igennem intensive kurser fik samtlige medarbejdere i
køkkenerne desuden et kompetenceløft, der gav dem
redskaber til at lave en anderledes menuplan med
flere retter lavet fra bunden.
Kurserne blev også fulgt op med busture til landbrug, så medarbejderne kunne få en større indsigt i,
hvad det vil sige at arbejde med økologi, og hvordan
værdikæden for den økologiske produktion ser ud.
Ifølge Kristina Kristensen var det især det at perspektivere målet om økologiprocenten til resten af forret-
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”Der havde tidligere været en holdning til, at økologiomlægningen skulle ske, når priserne på økologiske
varer begyndte at falde, men det blev ikke den handlingsplan vi gik efter,” fortæller Kristina Kristensen.

”Mit bedste råd til andre er, at hvis det
er et krav, at der skal omlægges, så skal
man skynde sig at gøre det til sit eget
projekt og få ejerskab for projektet”
Kristina Kristensen
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”Når man skal indføre så meget økologi i
et køkken, så kræver det, at vi optimerer
alle dele af forretningen”
Kristina Kristensen

Overskud på bundlinjen
Tager man et kig på økonomien i Studenterhusfonden
i dag, så er der plus på bundlinjen, som ikke direkte er
en afledt effekt af Økoløft i sig selv, men Kristina Kristensen pointerer, at Københavns Madhus har været
en vigtig samarbejdspartner i det store projekt, og at
Økoløft har resulteret i både produktudvikling og vigtig
vidensdeling.
Studenterhusfonden har bl.a. udviklet et koncept med
middagsretter, som de studerende og personalet kan
købe med hjem. Herudover er kantinerne begyndt at
servere mad til fredagsbaren, hvor de studerende før i
tiden ville have hentet en pizza på det lokale pizzeria.

”Vi har et klart mål om 90 % økologi, og vejen derhen
kræver en helhedsorienteret indsats, hvor vi har fokus
på at optimere alle dele af hele værdikæden.”
Kompetenceløft til gavn for de studerende
En del af den viden medarbejderne fik igennem
kompetenceløftet, forsøger de nu at give videre til de
studerende.
”Vi har fået en viden om fx madspild, som vi gerne vil
videregive til de studerende. Derfor er vi begyndt at
undervise dem i, hvordan de kan undgå madspild. Det
har også resulteret i en opskriftsaling, hvor de får inspiration til, hvordan de kan bruge grøntsagsrester og
daggammelt brød i stedet for at smide det ud,” siger
Kristina Kristensen.
Hun oplever en generation, der ikke har fået de redskaber med hjemmefra. Mange af de studerende er lige
flyttet hjemmefra, og de har fokus på, hvordan de kan
få deres budget til at række så langt som muligt.
”Forandringen har også betydet, at vi er blevet meget
optaget af at skabe fællesskaber omkring maden og
få de studerende med i køkkenerne,” afslutter hun.
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”Vi skal konstant have fokus på at udvikle forretningsområder, hvor vi kan tjene penge, for det hjælper os
med at få kantinerne til at løbe rundt. Det er samtidig med til at gøre det muligt for os at have så høje
ambitioner om bæredygtighed,” fortæller Kristina
Kristensen.

Udover kantinerne driver Studenterhusfonden også et
konferencecenter og to cafeer, hvor overskuddet går
til at dække udgifterne på tværs af alle Studenterhusfondens aktiviteter.
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Appendiks

Noter og referencer fra afsnittet om resultaterne
af Økoløft-metoden
1. Projekterne som ikke indgik i spørgeskemaundersøgelsen var Københavns Kommune
samt Ærø, Horsens og VIA UC.
2. Slutanalysen for Ærø var ikke klar ved denne rapports deadline og er således ikke
medtaget.
3. https://www.aarhus.dk/da/omkommunen/nyheder/2016/Februar/Kaempe-oekoindsats-i-kommunens-koekkener.aspx?all=true
4. http://mst.dk/affald-jord/affald/affaldsforebyggelse-strategi-aktiviteter/mindre-madspild/baggrundsrapporter-om-madspild/
5. http://www.food.dtu.dk/-/media/Institutter/Foedevareinstituttet/Publikationer/Pub2014/Madspild_i_forbindelse_med_oekologiomlaegning_i_offentlige_koekkener.ashx?la=da
6. http://www.food.dtu.dk/-/media/Institutter/Foedevareinstituttet/Publikationer/Pub2016/Rapport-Oekologisk-omstilling-af-offentlige-koekkener-under-Handlingsplan2020.
ashx?la=da
7. Christensen og Færgeman 2015: Evaluering af Økoløft ved Sundhed og Omsorg,
Aarhus Kommune
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