
Underoverskrift  
17 pkt bold hvid 

Maks. 2 linjer med respekt for 
logo 

 
 

Skift farve på forside 
>Højreklik på slidet 

>Layout 
>Vælg forsidelayout 

Overskrift her 
Størrelse 49 pkt hvid 

Maks. 2 linjer med respekt for kant 

Vis hjælpelinjer som er en 
hjælp ved placering af billeder 

1.  Højreklik udenfor slidet og 
vælg ’gitter og hjælpelinjer’ 

2.  Sæt kryds ved ’Vis’ 
tegnehjælpelinjer på skærmen 

3.  Vælg ‘OK’ 

Økologikongres  
Markedspotentiale for dansk økologisk kanin I foodservice  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Andreas Buchhave Jensen, anbj@lf.dk 
Chefkonsulent Landbrug & Fødevarer 



Overskrift her 

Brødtekst her 

Brødtekst starter uden bullets  
Hvis du vil have bullets brug  

‘Forøge / Formindske indryk’ for  
at få de forskellige niveauer frem 

 

 
 
 



Overskrift her 

Er der et marked for økologisk kanin? 
 

1) Madinteresse og nørderi 
Mad er en måde at opleve på 
Gamle sorter, gamle opskrifter 
Mormormad er cool 
Take-away og udespisning i vækst 

8) Flexitaren i front 
Kød mister status som ‘hovedrollen’ i 
aftensmaden 
Flere forbrugere bliver interesserede i ‘kødfrie 
dage’ 
Mange forskellige begrundelser for at skære ned 
på kødforbrug 

7) Bæredygtighed 
Balance i regnskabet 
Bekymring over plastic i naturen 
Biologisk nedbrydeligt emballage 
Undgå madspild 

6) Ansvarligt forbrug 
Forbrug med omtanke 
Stærk tro på, at man kan gøre noget gennem sit 
forbrug 
Større interesse for dyrevelfærd 
Fairtrade og økologi i vækst 

5) En mere ‘rund’ sundhed på vej 
Væk med tælle-tyrani – nu et fokus på livskvalitet 
Mental velvære, ro og wellness 
Alibi til at synde gennem fx frugt og grønt ‘sunder’ det 
syndige op! 

4) Fri for 
…alt muligt, som forbrugeren synes er skadeligt 
Hvad indeholder produkterne egentlig? 
Boom af glutenfri lanceringer 
Men hvad nu, hvis det bliver mere forarbejdet? 

3) Ren mad 
Så naturligt som muligt 
Kort og gennemskuelig ingrediensliste 
Ingen forarbejdning – men gerne forædling 
 

2) Gennemsigtighed 
Åbenhed og ærlighed om produktionsformer 
Fortællinger om rejsen fra jord til bord 
Præference for det lokale og nationale: Mere styr på 
det 



Overskrift her 

Hoteller og restauranter 
Danskernes forbrug på 
udespisning er steget med 6% 
hvert år de seneste 5 år. 
Den økologiske omsætning i 
dansk foodservice er fordoblet 
på tre år (2013-2016) 
Omsætningen af økologi i 
Horeca er steget med 40 % fra 
2015-2016 
Økologien udgør i henholdsvis 
foddservice og detail 9,2% og 
9,6% (7,6% og 8,4% i 2015) 
 

Restauranter 
•  Haft en vækst på 

29,7% fra 2008 til 
2015 

•  Omsætter for 39,6 
mia. 

•  Ca. 50% af 
omsætningen er i 
Region 
Hovedstaden 

 

Hoteller 
•  Haft en vækst på 

18,3% fra 
2008-2015 
svarende 
Omsætter for 13,2 
mia. kr. 

•  42% af 
omsætningen er 
fra maden 

 



Overskrift her 

Brødtekst her 

Brødtekst starter uden bullets  
Hvis du vil have bullets brug  

‘Forøge / Formindske indryk’ for  
at få de forskellige niveauer frem 

 

Er der et marked for økologisk kanin? 

Ja, men! 
 
I skal selv være med til at skabe det 
 
Køkkener og grossister skal vide produktet er der, 
det skal være tilgængeligt og levering og pris skal 
afstemmes 

 
 
 



Overskrift her 

Brødtekst her 

Brødtekst starter uden bullets  
Hvis du vil have bullets brug  

‘Forøge / Formindske indryk’ for  
at få de forskellige niveauer frem 

 

Afsætningsprojekt i 2017 
Vi skal have køkkenerne til at efterspørge kaninerne 
-  Samarbejde mellem avlere, grossister og køkkener 
-  Jeres historie skal ud og leve 
-  Synlighed om at der er økologisk kanin – messer,  

træf og ambassadører 
-  Aftaler med kunder 

 
 
 



Overskrift her 

Brødtekst her 

Brødtekst starter uden bullets  
Hvis du vil have bullets brug  

‘Forøge / Formindske indryk’ for  
at få de forskellige niveauer frem 

 Tak, og lad os så komme i gang 

 
 


