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Som et centralt led i udviklingen af en ny metode til multikriteriel analyse og vurdering af økologisk 
produktion og produkter er der i MultiTrust-projektet 1 afholdt workshops for interessenter, der 
repræsenterer den økologiske værdikæde. 
 
Denne rapport beskriver den første workhop, der fungerede som en pilotworkshop for den efterfølgende 
interessentworkshop. Pilotworkshoppen havde til formål at afprøve en ”design-by-doing metode”, der 
bygger på at involvere deltagernes indsigt og engagement i problemstillingen og samtidig udnytte den 
kreativitet og innovation, der kan opstå i et fælles engageret miljø. 
 
Pilotworkshoppen blev afholdt den 15. marts på Koldkærgård Konferencecenter.  
Invitationen kan ses i bilag 1. 
 
Som deltagere i pilotworkshoppen blev fundet 10 deltagere via kontakter i de institutioner, der medvirker i 
MultiTrust-projektet, og har afdelinger i Midtjylland. Derved blev det sikret, at der blandt deltagerne var en 
bred og samtidig indsigtsfuld baggrund og engagement omkring økologisk produktion og forbrug. 
Deltagerne blev opdelt i to grupper, der repræsenterede henholdsvis landmænd/producenter og 
forbrugerne. 
 
Pilotworkshoppen blev gennemført efter programmet, der er gengivet i bilag 2. 
 
Programmet var bygget op over tre opgaver, der blev løst efter hinanden i blandede grupper. 
 

1. Den første opgaver gik ud på at identificere de kriterier, der er henholdsvis a) meget relevante, b) 
relevante og c) mindre relevante, når det ses i relation til gruppens interesse for økologisk 
produktion og produkter. 

2. Den næste opgave havde til formål: dels at beskrive kommunikationsvejene mellem de fire 
interessentgrupper landmænd, forarbejdere, handlende og forbrugere, dels at beskrive de økologi-
kriterier, gruppen vurderer, er vigtigst for de forskellige interessentgrupper. Endelig skulle 

                                                           
1 Projektet MultiTrust er en del af Organic RDD programmet, som er koordineret af Internationalt Center for 

Forskning i Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer, ICROFS. Det er finansiret fra NaturErhvervsstyrelsen, 

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.   

Projektet er desuden finansieret af Promilleafgiftsfonden for landbrug. 

Flere oplysninger om projektet kan findes på ICROFS hjemmeside for Organic RDD-projekter: 

http://www.icrofs.dk/Sider/Forskning/organicrdd.html 
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grupperne identificere de udfordringer, der er i kommunikationen og interesseforskelle mellem 
interessentgrupperne. 
Det hele foregik på en stor ”spilleplade” med forskellige brikker, som gruppen kunne arbejde med 
og placere for at vise interesser og relationer. (se billeder) 

3. Den sidste opgave gik ud på, med udgangspunkt i de udfordringer, som blev identificeret i opgave 
2, at designe forslag til nye tiltag, der vil kunne løse disse udfordringer. 

 
 

Billeder fra workshoppen 
 

 

Figur 1 Introduktion 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2 Prioritering af kriterier 

 
 
Figur 3 Udvalgte kriterier 

 

 
 
Figur 4 Interessent-analyse 
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Figur 5 Identificerede udfordringer 

 

 
 
Figur 6 Arbejde med løsningsmodeller 

 

 
 
Figur 7 Præsentation af løsningsmodeller 
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Som afslutning på dagen gav deltagerne feedback og kom med forslag til, hvordan workshop-konceptet 
kunne forbedres til den efterfølgende interessent-workshop. 
 
Projektdeltagerne i MultiTrust fungerede under workshoppen som både facilitatorer og referenter af 
gruppernes arbejde. 
 
Efter pilotworkshoppen blev erfaringerne evalueret i projektgruppen og erfaringerne bygget ind i 
programmet for den efterfølgende interessent-workshop. 
 

Evalueringen gav en række værdifulde ideer til hvordan workshop-konceptet kunne forbedres. F.eks. med 

en bedre introduktion til mødeprogrammet, bedre udformning af de kort, der blev brugt. Det blev også 

klart, at der var for mange forskellige kriteriekort, hvorfor det blev besluttet at sortere nogle fra.  Endelig 

blev det afklaret at den sidste opgave kræver en bedre introduktion, hvor det bl.a. bliver enklere at 

overskue de udfordringer, der skal arbejdes med. Det blev besluttet, at organisere grupperne på en anden 

måde, så den første opgave løses i interessentgruppen og de to sidste opgaver løses i samme blandede 

gruppe. 

Pilotworkshoppen blev alt i alt en succes, der gav det rette afsæt for den efterfølgende interessent-

workshop.  
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Bilag 1 

 

Invitation til spændende og kreativ workshop om økologisk produktion og fødevarer 

Vi vil gerne invitere dig til en spændende og kreativ dag, hvor du sammen med ca. 20 andre deltagere 

(forbrugere, landmænd og folk fra forarbejdning og handel) får mulighed for at vise, hvordan økologisk 

produktion bedst kan udvikle sig i de kommende år. 

Workshoppen finder sted fredag den 15. marts på Koldkærgaard Konferencecenter. 

På workshoppen vil vi ved hjælp af en række kreative og visuelle metoder vise, hvad der er de vigtigste 

kvaliteter ved økologiske produktion målt i forhold til deltagernes daglige praksis, og hvordan brugerne kan 

få indblik i disse kvaliteter på den bedst mulige måde. Workshoppen skal give den økologiske produktion et 

positivt spark ind i fremtiden! 

Workshoppen er gratis, og vi betaler dine rejseudgifter til workshoppen og sørger for god økologisk 

forplejning og en økologisk gave som tak for din indsats og dine ideer. 

Tilmeld dig til workshoppen inden den 9. marts til Birgit Beierholm, Videncentret for Landbrug: bib@vfl.dk , 

8740 5495. Du er også velkommen til at høre nærmere om workshoppen hos Erik Fog, Videncentret for 

Landbrug, 8740 5490. 

Vi har skrevet til dig, fordi vi tror du kan bidrage positivt til workshoppens forløb og resultater, og fordi vi 

håber, at oplevelserne på workshoppen vil kunne give dig positiv inspiration med hjem. 

Workshoppen er et led i forskningsprojektet MultiTrust, der har til formål at belyse de forskellige kvaliteter 

ved økologisk produktion, og hvordan det kan kommunikeres mellem de forskellige aktører, der har med 

økologisk produktion at gøre – i sidste ende forbrugeren, der spiser den økologiske mad. 

For at samle alle informationerne fra workshoppen til forskningsprojektet bliver der optaget både lyd og 

film. Det meste vil kun blive brugt internt til analyserne i projektet; men der vil også blive vist filmklip fra 

workshoppen, når projektet skal formidles til offentligheden. 

Ideerne fra workshoppen bliver videreudviklet af designere, der er tilknyttet projektet, og vil blive vurderet 

i Det Økologiske Fødevareråd og af en bred kreds af danske forbrugere i en spørgeundersøgelse senere på 

året. Dine ideer kan således hurtigt blive omsat til ny udvikling for økologisk fødevareproduktion. 

Forskningsprojektet MultiTrust er en del af Organic RDD programmet, som er koordineret af Internationalt 

Center for Forskning i Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer, ICROFS. Det er finansieret af 

NaturErhvervsstyrelsen, Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. 
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Bilag 2  

 

Workshop om bedre måder at kommunikere kvaliteterne i økologisk produktion 

Fredag den 15. marts 2013 på Koldkærgaard Konferencecenter,  

Agro Food Park 10, 8200 Aarhus N 

Program 

Kl. 9 Velkomst, kaffe og præsentation 

Kl. 9.30 Opgave 1: De kriterier, der er vigtige, når vi bedømmer økologisk produktion og produkter. 

Kl. 10 Opgave 2: Hvordan opfatter forskellige grupper de vigtige kriterier? 

Kl. 11.30 Hvilke uløste problemer har vi fundet? 

Kl. 12 Frokost 

Kl. 13 Fælles opsamling og nye grupper 

Kl. 13.30 Opgave 3: Konstruktion af løsningsmodeller for de problemer, vi fandt i opgave 2 

Kl. 14.45 Præsentation af løsninger 

Kl. 15 Afslutning 

Arrangementet er en pilot-workshop, der afprøver et koncept, der skal gennemføres i april med fire 

grupper: Landmænd, forbrugere og folk fra forarbejdningsindustrien og handelsvirksomheder. 

 

Har du spørgsmål til programmet er du velkommen til at kontakte: 

Egon Noe, Inst. for Agroøkologi, Aarhus Universitet 

87 15 80 38 , egon.noe[a]agrsci.dk 

Erik Fog, Videncentret for Landbrug, Økologi  

87 40 54 90, erf[a]vfl.dk  
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