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Omstilling til økologiske 
fødevarer i institutioner 
indebærer en række udfor-
dringer, som typisk er knyt-
tet til de vanskeligheder, der 
er forbundet med at omstille 
et storkøkken fra konventio-
nelle råvarer til økologiske 
råvarer. 

Vanskelighederne kan 
f.eks. omhandle omstilling 
til årstidens grøntsager på 
baggrund af et ønske om at 
reducere mængden af kød i 
menuerne, nye menuer, nye 
rutiner – alt kan ikke fås i de 
samme pakninger og halvfa-
brikata som det konventio-
nelle hvorfor der kræves en 
lidt anden håndtering mm. 
(Mikkelsen et al).  

En anden udfordring 
knytter sig imidlertid til 
leverancerne af de økologi-
ske fødevarer, og herunder 
kommunernes håndtering 
af indkøbene. Nedenstående 
er baseret på erfaringerne 
fra interviews med en række 
kommunale indkøbere 
indsamlet i forsknings-pro-
jektet iPOPY (www.ipopy.
coreportal.org) samt fra et 
møde mellem økologiske 
grossister i maj 2010. 

Urealistiske krav til ud-
budsmateriale
Grossisterne oplever ofte, 
at når kommunerne laver et 
udbud på levering af varer 
til institutionerne, afspejler 
dette sjældent kendskab til 

de økologiske betingelser. I 
nogle tilfælde spænder ud-
budsmaterialet direkte ben 
for økologien. 

Ønskelister frem for behov
Således peger flere økolo-
giske leverandører på, at 
varelister i udbudsmate-
rialet fremstår som ønske-
lister, frem for at afspejle 
et realistisk behov i køk-
kenerne. Eksempelvis er der 
ofte meget specifikke krav 
til produkter, der typisk ud-
springer af konventionelle 
varekataloger, og som ikke 
altid findes i økologisk vari-

ant. Endvidere kan der være 
krav om levering af fersk 
kød i specifikke udskærin-
ger, eller mejeriprodukter 
i bestemte pakkestørrelser, 
som ikke er tilgængelige i 
økologisk variant. Sådanne 
krav er ofte unødvendige 
i forhold til køkkenernes 
virkelighed. En løsning, 
der ville imødekomme de 
økologiske leverandørers 
behov, ville være at stille 
mindre specifikke krav til 
varelisterne.

Små økologiske grossister 
udelukkes
Et andet problem, der peges 
på blandt leverandører, er, 
at de økologiske produkter 
i meget udbudsmateriale 
udbydes i linje med konven-
tionelle. Dette betyder at 
grossister, der kun leverer 
økologiske varer, er afskåret 
fra at byde ind, da der skal 
bydes ind både på de øko-
logiske og konventionelle 
produkter. 

Mange mindre grossister 
udelukkes desuden på for-
hånd fordi udbuddene ikke 
deles i varegrupper (grønt 
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Økologi er i de senere år kommet på dagsordenen i for-
hold til offentlige indkøb, særligt i forhold til mad i insti-
tutioner og skoler. I mad til vuggestuer og børnehaver er 
økologi allerede udbredt, mens økologisk skolemad særligt 
findes i hovedstadsområdet. Således ses et voksende ønske 
om økologi i offentlig bespisning til børn og unge. Denne 
omstilling er dog forbundet med en række udfordringer.

Økologiske leverandører 
i det offentlige indkøb

http://www.linkedin.com/pub/dir/Thorkild/Nielsen
http://vbn.aau.dk/en/persons/stine-rosenlund-hansen_0307abb2-6e88-4af7-8bf7-2878f97b46ea.html
http://vbn.aau.dk/da/persons/mette-weinreich-hansen_07c0a784-4fe8-49a8-8399-e47b3eb40349.html
http://personprofil.aau.dk/profil/120519


3/201012

Artikler

leverandørerne skal 
kunne levere samtlige pro-
dukter, hvilket ofte kun er 
muligt for de store firmaer, 
som typisk leverer en blan-
ding af økologi og konven-
tionelt. Udbuddene henven-
der sig dermed i høj grad til 
de store firmaer, som oftest 
ikke er specialiserede i 
økologi og typisk kun har et 
begrænset sortiment, med 
begrænset rådgivningska-
pacitet i forhold til økologi i 
storkøkkener. 

Udbuddene bør opdeles 
En måde at understøtte 
implementeringen af øko-
logiske varer i de offentlige 
institutioner på er således at 
opdele udbuddene i et øko-
logisk og et konventionelt 
udbud, samt efter varegrup-
per. Dette vil muliggøre at 
økologiske grossister kan 
byde ind på de økologi-
ske varer, hvilket også vil 
medføre en sikkerhed for at 
kommunerne kan overholde 
deres målsætninger om at 
levere økologiske produk-

ter. Samtidig vil en opde-
ling i varegrupper gøre det 
muligt for de mindre grossi-
ster at byde ind, og dermed 
sikre levering af økologiske 
produkter, da disse ofte er 
specialiserede og med stor 
viden om økologi i storkøk-
kener. 

Konventionelle erstat-
ningsvarer og fordomme 
overfor økologiske leve-
randører
Et problem, der relaterer sig 
til ovennævnte er, at ønsker 
om økologi i udbudsmate-
rialet ofte ikke er implemen-
teret solidt nok i udbudsma-
terialet. Således accepteres 
det ofte, at der leveres kon-
ventionelle erstatningsvarer 
for økologiske produkter, 
som ikke er på lager. 

Der eksisterer således en 
myte om, at levering af øko-
logiske produkter er usikker 
og at køkkenerne risikerer 
at mangle nødvendige 
varer, hvis der handles med 
grossister, der kun leverer 
økologisk. De specialise-
rede økologiske grossister 

påpeger dog, at hvis der 
planlægges efter årstiden, 
er dette ikke et problem og 
der vil altid kunne leveres 
lignende økologiske erstat-
ningsvarer (eks, pastinak 
frem for persillerod) frem 
for at benytte konventionel-
le erstatningsvarer. Således 
er der ikke længere en reel 
risiko forbundet med at 
handle med de specialise-
rede økologiske grossister. 

Problemstillingen om-
kring de konventionelle 
erstatningsvarer eskalerer 
yderligere i og med at kon-
ventionelle grossister, der 
har budt på et økologisk ud-
bud, ofte ikke er lagerføren-
de med økologiske varianter 
og derfor leverer konven-
tionelle erstatningsvarer. 
Dette er med til at holde 
fordommen om manglende 
leveringssikkerhed i live. 

Konventionelle erstat-
ningsvarer accepteres 
for let
I dag nævnes økologi i 
mange kommunale udbud, 
men sjældent er der indføjet 

et krav om bestemte pro-
centdele økologi, ligesom 
der sjældent sanktioneres 
hvis leverandørerne allige-
vel ikke leverer økologisk. 
Således accepteres konven-
tionelle erstatningsvarer, 
hvilket gør det muligt for 
virksomheder at byde ind 
på økologiske produkter, 
som de reelt ikke kan levere, 
og dermed fremstå bedre 
på pris end de økologiske 
grossister, selvom dette ikke 
afspejler en reel konkurren-
cedygtighed på økologi. Der 
mangler sanktioner over for 
de grossister, der byder ind 
på økologiske produkter, 
men ender med at levere 
konventionelle. 

En del af forklaringen på, 
at der ikke er stor opmærk-
somhed omkring dette fra 
køkkenlederne og / eller 
kommunerne, kan hænge 
sammen med, at mange 
køkkener, mere eller mindre 
ufrivilligt, tvinges til at 
omlægge til økologi. Hvis 
køkkenpersonalet ikke 
motiveres og kvalificeres i 
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forhold til økologien, er det 
meget muligt, at økologien 
anses som besværlig og 
uønsket, hvilket kan give 
anledning til, at de konven-
tionelle erstatningsvarer 
ses som helt acceptabelt, da 
det samtidig gør det nem-
mere for køkkenet at holde 
budgettet. Dermed kommer 
der ikke fokus på problemet 
og de kommunale forvalt-
ningerne bliver således ikke 
opmærksomme på mæng-
den af ”fejlleverancer” fra 
de konventionelle leveran-
dører.

Hvad kan gøre det nem-
mere for de økologiske 
leverandører? 
Der skal stilles større og 

mere specifikke krav i forhold 
til selve økologien i udbuds-
materialet. Når kun få pro-
dukter specifikt efterlyses i 
økologisk variant, betyder 
det, at konventionelle gros-
sister, med et lille sortiment 
af økologi, vinder på pris. 

Således skal der f.eks. 
stilles krav om procent-
dele økologi eller åbnes for 
muligheden for at give flere 
point for at levere økolo-
gisk. Dette suppleres med 
sanktioner, såfremt økolo-
gikravene ikke overholdes, 
sådan at der stilles krav om 
reel leveringsdygtighed på 
økologien. Samtidig kan 
dette som nævnt følges op 
af mindre specifikke krav 
omkring selve produkt-

udformningen generelt 
(pakkestørrelser, bestemte 
varianter af et produkt osv.).

Større grad af kommunika-
tion mellem de, der udar-
bejder udbudsmaterialet, 
køkkener og grossister vil 
ydermere kunne afhjælpe 
en del af problemerne, 
da det vil skabe en bedre 
forståelse for de forskellige 
aktørers virkelighed. 

Eksempelvis vil det støtte 
en økologisk implemen-
tering / omlægning, hvis 
der generelt stilles mindre 
specifikke krav i udbuds-
materialerne til produktud-
formning, og hvis køkke-
nerne lærer at planlægge i 
forhold til årstider og opnår 
større forståelse for økolo-
gisk produktion. Samtidig 
må grossister være forstå-
ende overfor køkkenernes 
virkelighed, der består i at 
skulle levere mad til mange 
mennesker på helt fastlagte 
tidspunkter og ofte efter 
en i forvejen offentliggjort 
menuplan. 

Dette stiller krav til 
leveringssikkerhed, som 
grossisterne må stræbe 
efter.  En udvidet kommu-
nikation mellem de forskel-
lige led, ses derfor som en 

mulig løsning på mange 
udfordringer. Dette gælder 
både gennem workshops og 
daglig kommunikation. 

Gennem dette møde 
mellem de økologiske 
grossister, er der således 
fremkommet mange interes-
sante problemstillinger, som 
hidtil er relativt uudtalte, 
men som vil drage fordel af 
at blive nærmere undersøgt 
og offentligt debatteret. 
Eksempelvis ville det være 
yderst relevant systema-
tisk at undersøge, om de 
fremkomne holdninger også 
opleves fra de andre sider 
(kommunernes og køkke-
nernes).

Læs mere
Læs mere om CORE Organic 
projektet iPOPY på www.core-
organic.org/research/ og http://
ipopy.coreportal.org
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