
REKO Ring 

Direkte afsætning med REKO Ring – vejen til lokal, 
frisk mad med god økonomi

v/ Anders Nicolajsen, Landbrug & Fødevarer og Trine Krebs, Frugtformidlingen

Velkommen til 
Dialog i Kæden 



Tekstslide med punktopstilling

Brug knapperne ‘Forøge / Formindske 

indryk’ for at skifte mellem

de forskellige tekst niveauer

Anders Nicolajsen 

Markedskonsulent 
Foodservice, Gastronomi & Udvikling

Landbrug & Fødevarer 



Tekstslide med punktopstilling

Brug knapperne ‘Forøge / Formindske 

indryk’ for at skifte mellem

de forskellige tekst niveauer

THOMAS SNELLMAN

REKO

Hvad er det? 

LOKALE FØDEVARER



Tekstslide med punktopstilling

Brug knapperne ‘Forøge / Formindske 

indryk’ for at skifte mellem

de forskellige tekst niveauer

REKO

Hvad kan konceptet?

DIREKTE SAMHANDEL SÆSON SPECIAL



Tekstslide med punktopstilling

Brug knapperne ‘Forøge / Formindske 

indryk’ for at skifte mellem

de forskellige tekst niveauer

REKO

Hvordan kom det til Danmark? 

LANDBRUG & FØDEVARER    +  ROSKILDE UNIVERSITET  



Tekstslide med punktopstilling

Brug knapperne ‘Forøge / Formindske 

indryk’ for at skifte mellem

de forskellige tekst niveauer

REKO

Hvordan går det?

600.0005000300.000.000 DKK



Tekstslide med punktopstilling

Brug knapperne ‘Forøge / Formindske 

indryk’ for at skifte mellem

de forskellige tekst niveauer

REKO

En fremtid i Danmark?

LANDBRUG & FØDEVARER +  ROSKILDE UNIVERSITET  



REKO-ring Køge
Et madfællesskab

Et bud på fremtidens indkøb
En lokal løsning på en global udfordring

Lisa Bjørnlund Strandmark 
lisa@altgodtfrahaven

Tlf: 6146 2164



Lidt om mig….



Hvad skal vi ellers snakke om?

• Historien fortalt i tal og billeder

• Styrker og svagheder ved REKO 

• Succeser og forbedringspotentiale for REKO-ring Køge 

• Anbefalinger til nye REKO-ringe

• Hvad skal der ske før REKO bliver en dundrende succes?



Madfællesskab
Mere end 1400 medlemmer

15 producenter heraf 10 aktive

En facebookgruppe – en
hemmelig producentgruppe – en
side til at gemme fif og gode
historier

Et central udleveringssted

En masse frivilligt arbejde

En god sag: Lokal mad, direkte
kontakt, kærlighed til jord, dyr
og natur

Eksperimentarium: Økologi, 
biodynamik, regenerativt
jordbrug, permakultur mm



Tilvækst i medlemmer det første år



Fordeling på alder og køn



Medieomtale giver flere medlemmer

DAGBLADET KØGE

REKO flytter til 
centrum og samarbejder 
med Det Grønne Hus

SAMVIRKE

REKO – et god måde på 
at handle lokalt

Erhverv Sjælland

Klimatosserne – hvem er 
de?



Det personlige møde på P-pladsen 
Bagsmækken op og 
velkommen I butikken

Altid hyggeligt at mødes på
pladsen til udlevering



Stil op til byens festdage og lav små events



Aktivitet

Handlinger i gruppen

Antal aktive medlemmer



Admin-team med ny rollefordeling

• Booste REKO

• Arbejdsdeling – flere tager 
et medansvar

• Mere effektivt og 
handlekraftigt

FB-Admin Netværker

Mentor Marketing

Eventmanager Dirigent



STYRKER  og SVAGHEDER

Direkte kommunikation og personlig relation 
mellem konsument og producent også på 
facebook –inspirerende for begge parter. 

Lokale varer af kendt oprindelse
Ægte bæredygtighed og klimakloge valg

Styrket samarbejde mellem producenter

Loyalitet opbygges til medlemmer fx 

• Kaninkrydderier fra Tenerife

• Deling af opskrift på fransk sennepskanin
• Særlige ønsker imødekommes som 

lammeslag ☺

Vi stiller flere krav til medlemmerne



Anbefalinger til nye REKO-ringe
• Mindst 10 lokale producenter, gerne flere
• Centralt udleveringssted i større by
• 1 time en gang om ugen
• Samarbejd med din by (fx Grøn Guide og byfester)
• Tag kontakt til lokale medier ofte
• Lad admin-rollen gå på omgang – og fordel øvrige 

roller, så flere tager ansvar
• Lav debatgruppe ej salgsgruppe
• Lav en bagvedliggende gruppe kun for producenter 
• Læg ud med stort udvalg fx forår-sommer
• Hold fast og hold ud….



Før REKO bliver en dundrende succes

1.En organisation med power, der vil sætte lidt 
ressourcer af til at arbejde for pkt 2-5

2.Bedre vilkår for små producenter – væk med de 
allermest tåbelige regler og begrænsninger

3.Større forståelse i kommunerne for REKOS brug 
af det offentlige rum

4.Større kendskab til konceptet nationalt
5.Hjælp til opstart af nye REKO-ringe



TAK



Tid til 
refleksion?



Tanja Höper 
REKO Ring København  



Fonden Grantoftegaard
ko-social Virksomhed
På Grantoftegaard sår vi liv 
og høster rent grundvand!

Økologikongres 21. november 2019

REKO Ring Storkøbenhavn



Vi sår liv – og høster 
rent grundvand!



Grantoftegaard og REKO Ring 
Storkøbenhavn



Grantoftegaard og REKO Ring 
Storkøbenhavn

• Hvem

• Hvad

• Hvorfor

• Hvornår

• Hvordan



Konkrete Styrker v/REKO 
Storkøbenhavn

• Central beliggenhed

• God infrastruktur

• Mangfoldigt opland

• Købestærke forbrugsbevidste kunder



Konkrete Svagheder v/REKO 
Storkøbenhavn

• Admin-ressourcer – tid

• Mangel på viden om markedet - både kunder og producenter 
- behovsafklaring

• Mangel på overordnet facilitering

• Fælles PR/Markedsføring af konceptet i Danmark 



Konkrete Muligheder v/REKO 
Storkøbenhavn
• SDG’er 2, 6, 12 og 15

• Opbygge/understøtte socialt iværksætteri og entreprenørskab

• Medskabe et nyt koncept ”Omvendt Madkasse”

• Styrke og sikre de mindre producenters overlevelse på lang 
sigt



Konkrete Trusler v/REKO 
Storkøbenhavn

• Convenience-varer vækster. Blandt ferske og frosne 
madvarer er færdigretterne den gruppe, der vokser mest. 
Salget er steget 22 pct. de sidste to år

• Forbrugerne i de danske butikker fortsætter med at fylde 
økologiske varer i indkøbskurven. Samlet set udgjorde 
markedsandelen for økologiske fødevarer i detailhandlen og 
onlinesalg i alt 11,5 pct. i 2018, og der forventes en fortsat 
stigning i salget i årene fremover.



SWOT
STYRKER

O Central beliggenhed

O God infrastruktur

O Mangfoldigt opland

O Købestærke forbrugsbevidste 

kunder

SVAGHEDER

O Ressourcer

O Mangel på viden om markedet

O Mangel på overordnet facilitering

O Fælles PR/Markedsføring af 

konceptet i Danmark 

MULIGHEDER

O SDG’er 2, 6, 12 og 15

O Opbygge/understøtte socialt 
iværksætteri og entreprenørskab

O Medskabe et nyt koncept 
”Omvendt Madkasse”

O Styrke og sikre de mindre 
producenters overlevelse på lang 
sigt

TRUSLER

O Convenience-varer vækster

O Samlet set udgjorde 
markedsandelen for økologiske 
fødevarer i detailhandlen og 
onlinesalg i alt 11,5 pct. i 2018, og 
der forventes en fortsat stigning i 
salget



Tid til 
refleksion?



Workshop

Hvilke udfordringer og problemstillinger er der ved 
REKO? Og hvordan imødekommer vi disse? 



Tak for nu! 


