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Introduktion
Denne rapport er en opsamling på det 1-årige pilot-projekt “Imarksættere, økozoner og
lokale fødevarefællesskaber” udført i perioden november 2016 til december 2017 og
finansieret via økonomisk støtte fra Landdistriktspuljen samt LAG-Bornholm.
Projektet er gennemført under ledelse af LAG-Bornholm i samarbejde med en
følgegruppe bestående af repræsentanter fra Bornholms Madkulturhus Gaarden,
Bornholms Landbrug og Fødevarer og Bornholms Regionskommune. Derudover har
projektets aktiviteter involveret en bred gruppe af deltagere og aktører fra Bornholm
samt det øvrige Danmark.
Rapportens konklusioner bygger på de direkte erfaringer, samtaler og initiativer der er
realiseret som led i projektets aktiviteter suppleret med desk research fra ind- og udland.
Udover at redegøre for projektets aktiviteter, forløb og foreløbige effekter indeholder
rapporten anbefalinger til en fremtidig udvikling af pilotprojektets indsatsområder i
samspil med de øvrige satsninger på udvikling af økologi, bæredygtighed og
fødevareerhverv, der forekommer på Bornholm i disse år.
Der skal der i denne introduktion lyde en stor tak til de mange personer, virksomheder
og organisationer, der har medvirket i projektet og bidraget til at udvikle og føre de
forskellige ideer ud i livet.
Det er vores håb, at der med pilotforløbets afslutning, er sået frø og ideer til en fortsat
udvikling af Bornholm som et levende landskab med økologiske imarksættere, bynære
økozoner og fødevarefællesskaber.

Bornholm, 28. marts 2018
Hans Jørgen Jensen
Søren Femmer Jensen

Side 4

Rapport: ”Imarksættere, økozoner og lokale fødevarefællesskaber” - marts 2018

I. Projektets overordnede formål & effekter
Det overordnede formål med det 1-årige pilotprojekt “Imarksættere, økozoner og lokale
fødevarefællesskaber” har været at udvikle og demonstrere løsninger, der kan skabe et
mere robust og bæredygtigt fødevaresystem på Bornholm. Ligesom det bornholmske
samfund har en vision om at være selvforsynende med bæredygtig og vedvarende energi
er lokalt producerede, økologiske fødevarevarer en oplagt milepæl på vejen mod at blive
en grøn og bæredygtig ø1.
Med dette overordnede udgangspunkt har projektet afdækket muligheder og potentialer
for at fremme en mere økologisk og varieret landbrugsproduktion, der kan øge
selvforsyningen af lokale fødevarer på Bornholm. Mens en vej til opnåelse af dette mål,
går på at omlægge eksisterende landbrug har tilgangen i indeværende projekt handlet
om at tiltrække og understøtte en ny generation af økologiske småskala-landbrug.
Projektet har også undersøgt mulighederne for at styrke det økonomiske grundlag som
økologisk mikroproducent, bl.a. gennem udvikling af nye fællesskabsbaserede
forretningsmodeller med deleøkonomiske løsninger og aktiv involvering af
lokalsamfundet med direkte salg fra bonde til kunde.

Foto: Jordbærhøst på Permagrønts marker ved Melstedgaard juli 2017

Som et tredje ben har projektet arbejdet med at udvikle det landskab, som en økologisk
mikroproduktion i det åbne land indgår i til også at skabe social, miljømæssig og
samfundsmæssig værdi. Under overskriften ”økozoner” er der således udviklet scenarier

1

Læs mere om Bornholms bæredygtige ”Bright Green Island” strategi på hjemmesiden
www.brightgreenisland.dk
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og gennemført eksperimenter, hvor imarksætter-produktionslandskabet fungerer som
en ramme for sociale fællesskaber og rekreative oplevelser samt viser potentialet for at
bidrage til klimaforbedringer og naturpleje.
Flere af disse sammenhængende ideer (som vist i diagrammet forneden) er igennem
projektet afprøvet og demonstreret og har fungeret som en overordnet ramme og
kontekst for aktiviteternes udfoldelse. Det overvejende fokus, hvor energien i projektet er
brugt har dog været på at skabe innovation og nytænkning overfor de de konkrete og
håndgribelige udfordringer, der ligger i at få et sådant system baseret på nyopstartede
småskala økologiske landbrug til at fungere i praksis.

Figur: Principper for et
bæredygtigt og robust
fødevaresystem .

Mens formål og idegrundlaget bag projektet er forankret i systemisk tænkning og
bæredygtige helhedsorienterede modeller har selve implementeringen og den praktiske
udfordring for at lykkes med ambitionerne derfor handlet meget om en indsats omkring
kommunikation og kreative virkemidler indenfor bl.a. markedsføring, branding,
relationsopbygning, samarbejde og (dele)økonomi.
På samme måde er det de jordbrugsfaglige og forretningsmæssige lavpraktiske tiltag, der
har været fokus på for at gøre det muligt for småskala og økologiske
fødevareproducenter at starte op og fungere på de markedsvilkår, som findes idag.

1.1 Projektets udgangspunkt – det eksisterende økosystem
Når man skal vurdere projektets effekter er det afgørende at redegøre for projektets
udgangspunkt, som er et økosystem for økologisk fødevareproduktion på Bornholm, der
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ikke fungerer optimalt. Arealmæssigt er 4,6% af landbrugsjorden på Bornholm økologisk
dyrket2, mens der kun findes ganske få lokale primære fødevareproducenter af økologisk
frugt og grønt. Samtidig er det bornholmske landbrug udpræget monokulturelt med
storproduktion af få afgrøder og store besætninger af svin og kvæg.
Tilsammen betyder det at selvforsyningsgraden på fødevarer på Bornholm er lav - under
10% generelt og ligeledes lavt for økologiske fødevarer. Problemet er bl.a. illustreret af, at
de kommunale køkkener på Bornholm er omlagt til +60% økologi men må indkøbe
hovedparten af deres råvarer på Sjælland.

Certificeret økologisk landbrugsjord (markeret med grøn) i området GudhjemØsterlars. Kilde: Lifa Kortviser www.kortviser.dk
Samtidig har de små-producenter som findes på øen svært ved at få det til at løbe rundt
økonomisk, vanskeliggjort af bl.a. rammevilkår, regler og beskatning, der i mange
tilfælde ikke favoriserer de små producenter. Der er i dag masser af lokale
afsætningsmuligheder for økologiske produkter på Bornholm, men når prissætning og
økonomien ikke er konkurrencedygtig, sætter det hurtigt en stopper for ambitionerne.
Dette sammenholdt med udfordringen finansieringsmæssigt for at overtage jord og

2

Kilde: https://www.dr.dk/nyheder/regionale/bornholm/bornholm-skal-have-dobbelt-saameget-oekologisk-landbrugsjord
Side 7

Rapport: ”Imarksættere, økozoner og lokale fødevarefællesskaber” - marts 2018

bedrifter gør, at der mangler friske kræfter i erhvervet. Det kan blandt andet kan aflæses
af landmændenes høje gennemsnitsalder på Bornholm og en mangel på den unge
generation, hvor der ved opgørelsen i 2014 ikke var en eneste selvstændig landmænd
under 25 år på Bornholm3.
Situationen har igennem de seneste årtier været en nedadgående spiral, hvor
strukturudvikling med flere store landbrug og faldende antal små-landbrug gør det
stadig mere vanskeligt at opfostre en ny generation af småskala producenter. Der opstår
således en grundlæggende mangel på viden, kompetencer, teknologi og rollemodeller,
som kan hjælpe nye i gang. Fraværet af aktive succesfulde primærproducenter indenfor
økologisk frugt og grønt samt manglen på uddannede økologiske gartnere, vurderes
derfor som en central barriere for udviklingsmulighederne på området idag.
Tilsammen betyder det, at det samlede system er under pres, og vanskeliggør opstarten
for nye producenter, som mangler en etableret kultur og nogle erfarne vinger at flyve i
gang under. Et håndgribeligt eksempel på problematikken viste sig i projektperioden, da
det ikke var muligt at finde praktikpladser på Bornholm til to interesserede og
kvalificerede studerende fra gartner-uddannelsen i Roskilde, som brugte tre uger på
Bornholm for at finde en praktikplads på et økologisk landbrug uden held.
Foto: Charlotte Ottesen,
studerende ved
gartneruddannelsen i Vilvorde
smager på friske asparges
sammen med de økologiske
producenter Anette og Mikael
Benzon på Kirkebogaards
marker i Rutsker, maj 2017.
Fotograf: Justine Høgh

Et andet eksempel er, at der lokalt på Bornholm ikke findes økologiske
landbrugsrådgivere. De må i stedet sejles eller flyves ind ”ovrefra” til en høj timeløn, hvis
der er brug for dem. I et velfungerende økosystem ville sådanne kompetencer være fast
forankret og tilgængeligt lokalt i hverdagen.

3

TV2 Bornholm 14. juni 2014 http://www.tv2bornholm.dk/?newsID=82910
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1.2 Behovet for en frisk start
Vi kan aflæse det på vejnavnene som Æblehaven, Gartnervænget og Gulerodsgade, at
det har været der i en ikke så fjern fortid. Masser af lokalt produceret frugt og grøn på
Bornholm. Men produktionsanlæggene og menneskerne, der kunne finde ud af at drive
det, er de fleste steder væk i dag - og der er på mange fronter brug for at starte forfra.
Udgangspunktet for indeværende projekt har således været at se på muligheden for at
genstarte et lokalt økosystem for økologisk frugt og grønt produktion og mindre
økologiske husdyrproduktion på Bornholm. Projektet har arbejdet med at skabe et nyt
rum og finde nogle nye virkemidler midt i nogle vanskelige rammevilkår.
Det har dog været en udfordring at udbrede denne ide, da der blandt nogle af projektets
interessenter har været et synspunkt om, at der er masser af jord tilgængelig så ”vi skal
bare bruge nogle unge mennesker”. Forslaget hviler på en antagelse om, at man gennem
kommunikation - uden at ændre på øvrige forhold - kan tiltrække unge mennesker, som
vil tage rejsen over og starte en økologisk produktion op på egen hånd på Bornholm.

”Vi skal bare bruge nogle unge mennesker.”
Bornholmsk økologisk kornproducent, om løsningen på større
selvforsyning af økologisk frugt og grønt på Bornholm
Dette udsagn er der isoleret set meget rigtigt i, og det giver stof for eftertanke. Men der
har igennem projektperioden været et stort arbejde forbundet med at analysere og skabe
en fælles forståelse for, at en fremtidig løsning for at skaffe disse ”unge mennesker”
handler om en lang række faktorer og ikke bare kan isoleres til, at man stiller jord til
rådighed og tilbyder at låne en traktor ud. Det gælder også en erkendelse af, at denne
generation af unge mennesker, som tidligere har stået parate til at gå ind i småskalalandbruget (ofte opflasket i faget hjemmefra), er en mangelvare i dag.
Processen med at skabe forståelse blandt interesserenterne til, at man reelt står overfor
at skulle genopfinde små-skala landbruget og iværksætter-mulighederne i
primærproduktionen for at hjælpe en ny generation i gang, har derfor vist sig at være en
central udfordring i projektet. Dette synes til dels at være lykkedes blandt andet
indikeret med en slutkonference for projektet i december 2018 på Gudhjem Museum
med over 100 deltagere og generel positiv respons fra borgere og professionelle aktører
på projektets initiativer. Men det synes også klart, at der de kommende år ligger en stor
opgave med at skabe opbakning til en et Imarksætter venligt landbrug. Noget vi håber
indeværende rapport kan bidrage til.
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Når ovenstående er sagt, skal det som del af udgangspunktet også understreges, at
Bornholm byder på et helt særligt potentiale for at lykkes med nye fødevareprojekter, når
vi taler om forarbejdede og forædlede fødevarer, hvilket en lang række fødevareproducenter og gourmet restauranter har demonstreret med stor succes de seneste år.
Der har derfor også igennem projektforløbet været en klippefast tro på, at netop
Bornholm rummer oplagt mulighed for at udvikle en ny iværksætter-kultur i landbruget
gennem en kobling til det fødevareforarbejdende erhverv. Det er dette potentiale vi med
den mest overordnede effekt af projektet mener at have demonstreret gangbarheden ved
- og introduceret ideen om - Bornholm som et Imarksætter-venligt miljø at starte op i.

Foto: Malene Næsgaard fra Kobbevang Økogrønt, april 2017. Fotograf: Justine Høgh

1.3 Danmarks første opstartsmiljø for imarksættere
I projektets indsats for at opdyrke en ny dansk fødevareiværksætter-kultur har en
ambition været at oversætte gamle landbrugsdyder fra andelsbevægelsen til moderne
deleøkonomi, hvor man opbygger fleksible samarbejder omkring produktionsapparat,
medarbejdere og afsætning på tværs af markskel.
Projektet har døbt den nye generation af landbrugsiværksættere ”Imarksættere”. Et
udtryk der sender signaler om en ny måde at starte op i landbruget på - fra bunden af
med jord som grundlag og med fokus på kvalitet, nicheproduktion, forarbejdning,
produktudvikling og fællesskabsbaserede forretningsmodeller:
Hvor de fleste pile i dag peger i retning af et landbrug med færre og større enheder, er
Side 10

Rapport: ”Imarksættere, økozoner og lokale fødevarefællesskaber” - marts 2018

der i projektet arbejdet for at etablere nye rammer for et kreativt vækstlag af små
opstartsvirksomheder, der skaber ”disruption” og udvisker de traditionelle grænser
mellem primærsektor, fødevareforarbejdning og madkultur.

”Vi kickstarter Danmarks første opstartsmiljø for
økologiske imarksættere - med adgang til jord, maskiner og
fællesskab på fødevareøen Bornholm.”
www.imarksaetter.dk

Foto: Lene Mortensen og Lene Schrødder fra Lykkelund Gedemejeri, økologisk
primærproducent, mejeri, butik og café-virksomhed i Østerlars. April 2017

Projektet har fokuseret på muligheder for at understøtte udviklingen af småskala-fordele,
produktudvikling, forarbejdning samt forretningsmodeller baseret på f.eks.
oplevelsesøkonomi, turisme og vidensformidling. Der har således været sat fokus på
forretningsområder med høj avance, og hvor historier, viden og personlighed bliver en
værdifuld del af det autentiske produkt man sælger.
Det måske vigtigste resultat i pilotprojektet er, at det er lykkedes at støbe konturerne og
udbrede visionen for en Imarksætter-model, som kan danne grundlag for en fortsat
positiv udvikling for økologiske mikroproducenter og fødevareerhvervet generelt på
Bornholm i de kommende år.
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1.4 Økozoner og landskabet som opstartsplatform
I et forsøg på radikalt at retænke præmisserne for et bæredygtigt lokalt fødevaresystem
er der arbejdet med et fysisk afsæt for projektet i området omkring Gudhjem og det
regionale madkulturhus Gaarden. Det er i projektet lykkedes at lancere og samle
opbakning blandt lodsejere om etablering af en bynær økologisk jordzone med ”StartOp-Marker” for Imarksættere.

Luftfoto over ”Økozone Gudhjem”. De grønne felter er økologiske marker, med mulighed for
Imarksættere at leje sig ind på sæsonbasis. Læs mere om området på imarksaetter.dk/kort

På samme måde som det kendes fra mere traditionelle iværksætterbrancher, der samles i
erhvervshuse, inkubatorer og accelleratorprogrammer, har visionen for Økozone
Gudhjem været at skabe et pulserende startup-miljø med udgangspunkt i bæredygtig og
økologisk landbrugs- og fødevareproduktionen. Modellen har også betydet en
grundlægggende nytænkning af landbrugets struktur med forankring af Imarksættermodellen i det fysiske landskab. Designet og realiseringen af et geografisk
sammenhængende landbrugs-område, gør det praktisk muligt for de nye Imarksættere
at have et fællesskab i hverdagen og driften af marken og produktion i nærmiljøet.
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1.5 Økonomiske og sociale fællesskaber som drivkraft
Endelig har projektet bygget på tidens voksende alliancer mellem virksomheder,
forbrugere og civilsamfund - i form af crowdfunding, fødevarefællesskaber og direkte
afsætningskanaler. En sådan form for lokal forankring vurderes at være en væsentlig
faktor, som nemmere kan gøre det muligt for nye Imarksættere at etablere en succesfuld
forretning på landet.

Fra arrangementet
”Permapluk og kokkeskole”,
hvor bornholmske borgere
kunne opleve de lokale
råvarers rejse fra
Imarksætter-jorden til
langbordet på
Madkulturhuset Gaarden i
Melsted.
Foto: Semko Balcerski

I projektets udførelsesår 2017 så man i Danmark ankomsten af hele to kuraterede
crowdfunding platforme specialiseret på fødevarer, som med folkefinansiering af mange
millioner kroner har vist, at der en vilje blandt danskerne til at gå aktivt ind og støtte og
engagere sig i lokale fødevareprojekter. Blandt andet lykkedes det for de bornholmske
havtorn producenter Høstet, at samle 76.000 kroner ind til en udvidelse af deres havtorn
plantage igennem en kampagne på platformen www.Crowdfarm.dk, hvor de belønninger
der blev udlovet var besøg og spisearrangementer hos producenten.
Denne spirende, folkelig interesse for madkulturen rummer således et dobbelt socialt og
økonomisk potentiale til at genopbygge relationen mellem land og by, bonde og kunde.
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II. Projektets forløb og aktiviteter
I de følgende afsnit gennemgås projektforløbets forskellige aktiviteter og de
erfaringer og resultater, der er opnået på baggrund heraf.

2.1 Konceptudvikling og vidensindsamling
I første del af projektforløbet er der brugt mange kræfter på at udvikle og konkretisere
Imarksætter-konceptet, økozone ideerne og fællesskabsplatformen.
Der er foretaget research med indsamling af erfaringer fra lignende initiativer i ind- og
udland, hvorfra der er plukket ideer til en lokal bornholmsk model. Et vigtigt forbillede
for projektet er i den forbindelse dukket op i form af den nordamerikanske landbrugsaccellerator “Intervale” (intervale.org/programs), som ligger i staten Vermont ved byen
Burlington tæt på grænsen til Canada. Her har man mere end 30 års erfaring med at
udleje mindre parceller landbrugsjord til nystartede landmænd og frilandsgartnere i et
sammenhængende geografisk areal og samarbejdende fællesskab med deling af maskiner,
viden, arbejdskraft og næringsstoffer.
Denne model har fungeret som inspirationskilde til udvikling af visionerne for
landskabet omkring Bornholms Madkulturhus Gaarden og Gudhjem.

Oversigtskort: Intervale Center –
landbrugsinkubator i Vermont.
www.intervale.org
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Som en del af projektopstarten er der gennemført dialog og workshop for den deltagende
følgegruppe og fastlagt et koncept, der passer ind i den øvrige fødevaresatsning på
Bornholm, herunder aktiviteter gennemført af Bornholms Landbrug og Fødevarer og
Gourmet Bornholm. Flere af projektets deltagere (Imarksættere) har således også kunnet
trække på værdifuld jordbrugsfaglig rådgivning fra Bornholms Landbrug og Fødevarers
rådgivere i Aakirkeby i forbindelse med deres opstartsprojekteter.
Udvikling af identiteten og varemærket Imarksætter
Konceptudviklingen har også indbefattet udviklingen af begrebet og varemærket
Imarksætter med tilhørende grafisk design af en visuel identitet. Dette har været en
afgørende ingrediens i markedsføringen, at kunne skabe en positiv historiefortælling
omkring den livsstil, der knytter sig til en fremtid som Imarksætter på Bornholm.

Økolandmand på en ny måde
Elementer fra Imarksætters visuelle identitet og logo
udviklet af grafisk designer Allan Funder Kaas.

Projektet har haft en ambition om at gøre det attraktivt på lige fod med traditionelle
iværksættere at starte op som økologisk småskala-producent. Hvor ”landbrug”
og”landmand” i dag ofte associeres med mange negative historier i medierne omkring
miljøgener, forurening, gæld og en ensom livsstil med svære arbejdsbetingelser, har det
været vigtigt at sende nogle helt nye signaler, der fanger opmærksomheden hos de
mange unge, som interesserer sig for bæredygtighed, ønsker at gøre en forskel og være
en del af et fællesskab.
Projektets succes har i høj grad været afhængig af evnen til at skabe positive historier
omkring det at være Imarksætter, som signalerer noget andet end det traditionelle
landbrug. I modsætning til andre iværksætter-fag er der også en mangel på den positive
livstilsmæssige historie til det at være landmand og det fællesskab man indtræder i.
Derfor er der brugt mange kræfter på at udvikle historien, brandet og italesætte en
positiv livsstil og beskrive det fællesskab og de værdier, der knytter sig an til en tilværelse
som Imarksætter – på Bornholm.
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2.2 Etablering af jord, faciliteter og “imarksætter-pakken”
En central indsats i projektet har handlet om at etablere “Start-Op-Marker” og kortlægge
ledig landbrugsjord, der kan udbydes til leje eller forpagtning til interesserede mikroproducenter (“Imarksættere”).
Denne del af projektindsatsen har været relativt succesfuld, i og med at der er
tilvejebragt og formidlet en række ledige bornholmske jordarealer. Særligt i området
omkring Melstedgaard i Melsted (Gudhjem) er det lykkedes gennem samarbejde med
Bornholms Regionskommune at kunne udbyde forpagtning af en række attaktivt
beliggende jordarealer, blandt andet”Imarksætter-Bakken”, som kan ses på
nedenstående foto med udsigt over Østersøen og Melstedgaard landbrugsmuseum.

Foto: Imarksætter-bakken i Gudhjem. Lej en tønde land for 150 kr om måneden.

Derudover er der gennem dialog med private lodsejere blevet etableret økologisk
udlejningsjord bl.a. på Laugaard i Gudhjem, hvor en af de første nye Imarksættere
startede op med et mindre dyrkningsareal i foråret 2017.

Foto: Maarja Möls, foran sit lejede
økologiske jordstykke ved
Lauegaard i Gudhjem. April 2017
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Sideløbende med arealerne i Gudhjem er der etableret kontakt til en række mindre
private lodsejere på Bornholm, som typisk ikke er professionelle landmænd, men har
ledig landbrugsjord i tilknytning til deres beboelses-ejendom på landet. Denne jord er
også blevet udbudt, men har indtil nu ikke været anset som attraktiv fra imarksætternes
side, særligt p.g.a. usikkerheden ved at forpagte private jordstykker til
dyrkningsprojekter med lang tidshorisont.

Foto: Privat jordlod ved Helligdomsklipperne udbudt til Imarksætter projekter.

Maskin-faciliteter
Som en del af etablering af faciliteter til potentielle Imarksættere er der i pilotprojektet
fokuseret på muligheder for at tilbyde adgang til leje af mark-maskiner og redskaber på
attraktive vilkår. Dette er i løbet af projektperioden blevet realiseret i form af et
samarbejde med en økologisk landmand tæt ved Gudhjem, der tilbyder en maskinservice for små-skala jordbrug, hvilket er blevet benyttet af lokale imarksættere.

Kilde: imarksaetter.dk/item/gudhjem-maskinpark-for-smaaskala-produktion/
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Boligfaciliteter
Som en sidste væsentlig facilitet til nye Imarksættere er der i projekt afsøgt muligheder
for at tilbyde lejeboliger på attraktive vilkår. Dette er dog ikke lykkedes og har vist sig at
være en væsentlig barriere for tiltrækning af nye Imarksættere fra andre dele af landet.
Problematikken hænger sammen med det generelle boligmarked på Bornholm, der dels
er præget af mange nye tilflyttere, mange turister samt et meget lavt udbud af lejeboliger
- både private og almennyttige.
Dette gør det svært at opdrive en rimelig lejebolig på øen, og i områder som Gudhjem /
Melsted der er attraktive turistområder er det særligt vanskeligt. Konsekvensen er at
potentielle Imarksættere ofte er henvist til at søge bolig længere væk fra jordområderne
ved Melsted, hvilket medfører et stort transportbehov i hverdagen. Alternativet til leje er
at købe en bolig, hvilket økonomisk ikke er en mulighed for flere af de unge imarksættere.
Kigger man bredere på bolig-spørgsmålet er der også en mangel på små landejendomme
på Bornholm, i form af husmandssteder med 2-4 HA jord til. Der er kun meget få af
denne type steder til salg, mens rigtig mange af de små ejendomme på landet er
blevet ”barberet” og har mistet deres jordtilhørender gennem udstykning til store
landbrug. Mens lejeboliger er det mest akutte behov, er disse andre typer ejendomme
ligeledes strategisk vigtige for de Imarksættere, der vælger at slå sig ned permanent på
Bornholm og kombinere landmandslivet med familie-liv. Noget der blandt andet er
blevet påpeget fra kommende økologiske landmænd fra Kalø Økologisk Landbrugsskole.
Boligproblematikken er derfor identificeret som en central udfordring, der bør
addresseres som led i den fremtidige indsats for at videreudvikle et attraktivt
Imarksætter-miljø på Bornholm.
Hvad gør et jordstykke Imarksætter-venligt?
Mens det er lykkedes at etablere en lang række tilbud med udbud af jord, og
maskinfaciliteter er der i projektet også skabt nogle vigtige indsigter ifht. hvad der gør et
specifikt jordstykke attraktivt, og modsat hvilke forhold der kan afholde nye producenter
fra at forpagte et areal.
Der er identificeret fem kritiske faktorer (som beskrives i dybden på de følgende sider):
•

Jordtype og omgivelser

•

Beliggenhed og herlighedsværdier

•

Adgang til vand, strøm, toiletforhold og bygninger

•

Tidsperspektiv

•

Lovgivningsmæssige udfordringer
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1. Jordtype og omgivelser: Ligesom med al andet landbrug har de forskellige
jordbundsforhold og næringsindhold en væsentlig betydning for det enkelte
dyrkningsprojekt. Det samme gælder mikroklimatiske forhold ifht. solindstråling,
kystnærhed og vindforhold, eksempelvis med arealer der rummer randbeplantning der
giver naturligt læ, hvilket gør noget jord attraktivt og andet mindre hensigtsmæssig.
Nogle producenter med specifikke afgrøder leder efter jord med særlige egenskaber,
eksempelvis i form af en let jord, en solrig placering, en leret jord eller helt særlig ”nichejord” som eksempelvis et stykke strandeng, der kan bruges til dyrkning af vilde urter, der
gerne må smage lidt af saltvand.
2. Beliggenhed og herlighedsværdier: Beliggenheden er på flere fronter en vigtig faktor.
Dels har der været ønsker om jord, der ligger i et bynært område, hvor der er let adgang
for lokale kunder og turister.
Derudover er der udtrykt et ønske om at jorden skal være ”attraktiv” og rumme
herlighedsværdier. Med Imarksætterne som skal bruge rigtig meget af deres tid ude på
marken sættes der stor pris på at dyrkningsjorden ligger i et naturskønt område.
Havudsigt, lidt skov, et åløb eller et flot bakket landskab er en af de ting, som kan veje
positivt på vægtsklen, når man skal finde motivation for en 14 timers arbejdsdag en varm
sommerdag eller tiltrække frivillige hjælpere.
Herlighedsværdierne kommer ligeledes i spil, når man som Imarksætter udvider sin
forretningsmodel, og vil tjene penge på agroturisme, oplevelser og formidling, hvor
omgivelserne har en væsentlig betydning for deltagernes oplevelser. På samme måde kan
det kan have stor betydning for markedsføringen og brandingen af ens
fødevareprodukter, at man har gode visuelle motiver til fotos og videoer af et naturskønt
markområdet - fremfor et industrielt, goldt og øde marklandskab.
3. Adgang til vand, strøm, toiletforhold og bygninger: Mens jorden beskaffenhed og
den omkringliggende natur har stor betydning, er det også vigtigt at der forefindes nem
adgang til faciliteter, der understøtter det pågældende Imarksætterprojekt. Et kritisk
punkt for frugt- og grøntsagsproduktion er adgang til vand i form af egen brønd.
Dertil kommer bygningsmæssige forhold, hvor der er behov for strøm, rum til
opbevaring af maskiner, adgang til toiletforhold, samt produktionsbygninger i form af
eksempelvis væksthuse og polytunneller, vaske- og pakkeanlæg, lager og
forarbejdningsmaskiner samt agroturisme faciliteter eksempelvis til café og spisning.
Med leje af jord i det åbne land, er der ofte en mangel på disse tilknyttede faciliteter, som
ikke er nødvendige på samme måde i det kornproducerende landbrug.
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Til spørgsmålet om bygningsmæssige faciliteter knytter sig en større lovgivningsmæssig
diskussion, hvor bl.a. planlovens definition og tolkning af driftsmæssigt nødvendige
bygninger har stor betydning og burde afprøves i regi af muligheder for etablering af
Imarksætter-faciliteter i det åbne land.
4. Tidsperspektiv: Der har i projektet generelt været efterspørgsel på jord med
langsigtede tidshorisonter. Mens eksempelvis korndyrkning i et-årige cyklusser
nemmere kan håndtere skift af mark og geografisk placering, er et landbrug med
dyrkning af frugt eller grønt og opbygning af flerårige dyrkningssystemer meget
afhængig af at kunne blive på samme lokation.
Der har i projektet bl.a. været arbejdet med etablering af en økologisk valnødde-plantage
og et æble-cider projekt, som bedst illustrerer, at Imarksætteren skal have sikkerhed for
at jorden også er tilgængelig mange år frem i tiden. Det kan kræve mange investeringer i
det specifikke dyrkningssystem, som det ikke er muligt at flytte til en anden placering.
Det samme gælder ved opbygning af en kundekreds, der køber i en vejbod eller
gårdbutik, som giver en stor afhængighed af at kunne bevare den præcise placering, som
kunderne kender til.
Problematikken med tidsperspektivet hænger derfor tæt sammen med de vilkår et
jordstykke udbydes på, og de juridiske muligheder Imarksætterne i praksis har, for at
sikre et lejet jordstykke mange år ud i tiden. Mens der teoretisk er en lovgivning på plads
vil Imarksætteren i praksis være vanskeligt stillet i tilfælde af konkurs eller kontraktbrud
fra lodsejers side. Det kan være svært at håndhæve en ret til at beholde jorden og/eller
gøre sine fulde krav for kompensation gældende (som typisk ikke vil medregne alle de
direkte og indirekte tab). Dertil kommer de barrierer der vil være ifht. at føre en eventuel
retssag og opretholde et økonomisk krav, hvilket for mange Imarksættere ikke er muligt
at finansiere i praksis.
En anden mulighed er at få foretaget en tinglysning på et areal ved indgåelse af
forpagtningsaftalen, men dette vil igen medføre en væsentlig transaktionsomkostning,
som ofte ikke vil stå mål med dyrkningsprojektet omfang og Imarksætterens budget.
Mens ovenstående mest er relevant i tilfælde af private lodsejere, er der andre
udfordringer, når det gælder forpagtning af kommunalt ejet jord. Her er
sandsynligheden for konkurs eller kontraktbrud langt mindre. Til gengæld er der en
konkret risiko for at kommunen beslutter at sælge jorden eller benytte den til andre
formål eksempelvis byudvikling. Dette betyder at der på Bornholm indføres en klausul i
lejekontrakten af den kommunale jord om mulig opsigelse og betyder endvidere at
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tidshorisonten maksimalt kan udgøre 5 år.
Som lejer eller forpagter af landbrugsjord med behov for lange investeringer i en specifik
mark er derfor et latent behov for alternative måder at fremtidssikre ens primære
produktions-aktiv på.
5. Lovgivningsmæssige udfordringer: Udover de i punkt fire nævnte juridiske risici er
der endvidere en række væsentlige juridiske og lovgivningsmæssige barrierer for
Imarksætternes muligheder for at forpagte jord. Således er der krav om at en forpagter af
et stykke jord, skal have en landejendom, som jorden kan tilknyttes. Til trods for de
seneste ændringer af landbrugsloven, der bl.a. har fjernet det tidligere afstandskrav
mellem den beboede ejendom og selve jorden, er det eksempelvis ikke tilladt at bo i et
hus i Gudhjem og forpagte en mark udenfor byen (med mindre man også ejer en
landejendom, hvor jorden er tilknyttet). Dermed ryger stort set hele grundideen med, at
man skal kunne etablere sig som Imarksætter på lejede arealer, hvis man alligevel er
nødsaget til at erhverve en landejendom for at kunne forpagte jorden.
Eneste vej omkring tilknytningskravet af jorden til en landejendom, er at der er en
tredjepart (med en landejendom) som opfylder landbrugspligten, forpagter jorden og
lejer den videre ud til tredjemand. I et sådant tilfælde opstår der dog en række yderligere
lovgivningsmæssig krav, om at de enkelte jordstykker skal passe sammen i et
jordbrugsmæssig drift. Endvidere vil en sådan konstruktion fjerne de landbrugsstøttemuligheder som Imarksætterne ellers ville være berettiget til at søge om.
Der er derfor behov for alternative løsninger, som tilgodeser Imarksætter-behovene for
sikker langtidsleje af landbrugsjord.
Økologisk jordbrugsfond
Med udgangspunkt i ovenstående beskrevne kritiske faktorer samt målsætningen om at
arbejde for mere fællesskabsdrevne indsatser og kooperativt ejerskab, er der igennem
projektetperioden opstået et konkret indsatsområde, der har handlet om udvikling og
etablering af en lokal økologisk jordbrugsfond på Bornholm.
Med inspiration og hjælp fra Samsøs økologiske jordbrugsfond (www.samsoeoekojord.dk) er der igennem projektperioden etableret en arbejdsgruppe, hvor LAGBornholm er indgået i samarbejde med DN Bornholm og Bornholms Miljø- og
Energiforening for i fællesskab at formulere visionen for en bornholmsk økologi-forening
og tilhørende økologisk jordbrugsfond.
De foreløbige konturer for den bornholmske jordbrugsfond er således tæt koblede til en
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videre udvikling af Imarksætter-miljøet og økozonen omkring Madkulturhuset og
Melstedgaard, med mål om at fondssikre den nødvendige jord og udbyde den i leje og
forpagtning til interesserede Imarksættere. Med en sådan model vil der være en
langsigtet fond til at støtte Imarksætternes egen investering i udvikling af et stykke lejet
jord.
Den foreløbige kulmination på arbejdet med at etablere en lokal økologisk jordbrugsfond
på Bornholm skete, da der den 8. marts 2018 blev holdt stiftende generalforsamling for
Foreningen Økobornholm, som skal varetage arbejdet med at indsamle midler og
etablere den ønskede fond i løbet af 2018/2019.

,
Stiftende generalforsamling for Foreningen Økobornholm på Madkulturhuset Gaarden den 8.
marts 2018.

Udover at sikre adgang til økologisk jord har foreningen planer om at etablere en
fællesskabsgård, der skal kunne huse Imarksættere som ønsker at leje både jord og bolig.
Også ambitionerne om etablering af et maskinfællesskab og fælles
forarbejdningsmaskineri er indarbejdet som et af de mulige indsatsområder for den
kommende lokale økologiske jordbrugsfond på Bornholm.
På den måde er der positive udsigter til, at der inden længe bliver etableret det
manglende strukturelle grundlag i form af en kooperativ platform og juridisk grundlag,
der på både kort og lang sigt kan understøtte imarksætteriets, økozonernes og
fødevarefællesskabernes videre udvikling.
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2.3 Kommunikationskampagne og inspirationsmøder
Der er i løbet af projektet udviklet og gennemført en lang række
kommunikationsinitiativer for markedsføring af projektet og ikke mindst rekruttering af
nye Imarksættere både på og udenfor Bornholm.
Kommunikationsaktiviterne har blandt andet omfattet:
•

Præsentation og oplæg om projektet ved offentligt lanceringsmøde for planerne om
en økologisk jordbrugsfond hos Bornholms Landbrug og Fødevarer i Aakirkeby 27.
februar 2017 med deltagelse af ca. 75 personer.

•

Afholdelse af inspirationsmøde for studerende på RTS Vilvorde Gartnerskole i
Roskilde den 3. marts 2017

•

Afholdelse af offentligt inspirationsmøde på Copenhagen Foodspace i København 22.
juni 2017 med deltagelse af ca. 12 personer

•

Udstilling og uddeling af informationsmateriale ved kokkekonkurrencen Sol over
Gudhjem den 24. juni 2017.

•

Afholdelse af offentligt inspirationsmøde i Dome of Visions i Aarhus juni 2017 med
deltagelse af ca. 13 personer.
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•

Afholdelse af 7 offentlige rundvisninger til Imarksætter-arealerne ved Melstedgaard i
juni, juli, august 2017.

•

Præsentation og oplæg om projektet ved fødevare-konference på Copenhagen
Foodspace i august 2017 med deltagelse af ca. 50 personer.

•

Løbende afholdelse af personlige rundvisninger af Imarksætter-arealer for
interesserede.

•

Udstillingsstand og præsentation ved IværksætterDagen 2017 den 7. oktober på
Møbelfabrikken i Nexø.

•

Afholdelse af særrundvisning for studerende fra Kalø Landbrugsskole december 2017.

•

Uddeling af brochurer om projektet i København, Aarhus samt på Bornholm.
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Derudover er der gennemført kommunikationsaktiviteter for markedsføring af projektet
via sociale medier og netværkspartnere bl.a. Danmarks permakultur forening, Økologisk
Landsforening, Suhrs Madskole, Copenhagen Foodspace m.fl.
Udvikling af hjemmeside og kommunikationsplatform
En krumtap for projektets kommunikative forankring og skalerering har været
etableringen af hjemmesiden www.imarksaetter.dk der har fungeret som matchmakingog branding-platform for projektet. Siden er designet med en database funktion, hvor
der kan udbydes jord, maskiner og andre relevante ressourcer til interesserede
Imarksættere. Siden udfylder dermed en vigtig rolle som formidler af ledige ressourcer
og skabelse af kontakt mellem potentielle Imarksættere og lokale ressourcepersoner.
For at styrke historiefortællingen er der som del af hjemmeside-udviklingen gennemført
en foto-session, hvor en professionel fotograf har taget professionelle stemnings- og
profilbilleder af de eksisterende Imarksættere på Bornholm. Billederne har fungeret som
et udstillingsvindue og givet et indblik i det eksisterende økosystem af Imarksættere og
småskala producenter, der allerede er i gang på Bornholm – for herigennem at inspirere
flere til at deltage.

Fotograf Justine Høgh tager billeder på Lykkelund Gedemejeri. April 2017.

Der er etableret en Imarksætter facebook-side www.facebook.dk/imarksaetter, hvor der
er opbygget en beskeden men dog relevant følgergruppe på 143 personer. Facebooksiden har været en vigtig promoveringskanal, hvor indhold i projektperioden er nået ud
til mere end 10.000 personer, bl.a. gennem deling af opslag via samarbejdspartnere.
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Illustration: For- og bagside fra brochure om imarksætter-projektet.

For at lykkes med den lokale kommunikation er der benyttet traditionelle virkemidler
såsom tryk af plakater, brochurer og invitationer, der ophængt i Brugsen, på bibliotek og
i lokale butikker, samt husstandsomdelt i forbindelse med særlige arrangementer.
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Presse- og medieomtale
Der er opnået en positiv omtale af projektet i lokale medier i løbet af projektperioden,
med flere artikler i Bornholms Tidende, på TV2Bornholm.dk samt radiointerviews på P4
DR Bornholm samt TV interviews på Tv2 Bornholm.

Ser man på projektets omtale og udbredelse på internettet viser en Google søgning at der
er opnået 715 omtaler af begrebet “Imarksætter”. Hovedparten af omtalerne er opstået i
forbindelse med de afholdte arrangementer. Derudover er der en del presseomtale og
indlæg på sociale medier.
Der er også opnået nogle få omtaler af projektet i faglige sammenhænge, blandt andet
konsulentfirmaet Viventes, der skriver følgende i sin Food Trends 2018 rapport:

“På Bornholm har man ”Imarksætteri”, som giver
adgang til attraktiv landbrugsjord og til at indgå i et
tværfagligt fællesskab om produktion, forarbejdning
og markedsføring af høj-værdi madprodukter. Vi spår, at
denne trend vil tage fart i Danmark i 2018.”
Viventes, Food Trends 2018
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2.4 Rekruttering af Imarksættere
Mens der er etableret attraktive tilbud om adgang til leje af jord, maskinfaciliteter samt
gennemført en lang række af kommunikationsindsatser for at tiltrække nye
Imarksættere, har projektet været udfordret ifht. rent faktisk at få nye personer sat i
gang indenfor pilotprojektets periode.
Nedenfor følger en opsummering af de realiserede Imarksætter-effekter ved
projektperiodens afslutning:
•

Konkret er det i projektperioden lykkedes at få opstartet 2 nye Imarksætter projekter
med dyrkningsaktiviteter omend mindre projekter i skala.

•

To personer har været igang i en kortere periode som Imarksætter-praktikanter hos
eksisterende økologiske landbrug på Bornholm.

•

Fem Imarksætter projekter har meldt sig parate til at starte op og overtage
jordstykker når den rette, ønskede arealtype forefindes.

•

En del af projektets indsats har handlet om at understøtte de Imarksættere som
allerede var igang ved projektets indledning, og dermed haft en mulig effekt med at
fastholde eksisterende mikro-producenter.

Der har været mange “interesserede” personer, men det er også blevet en vigtig læring i
pilotprojektet, at der er et langt skridt fra at nogle er interessede, til at de vælger at tage
skridtet fuldt ud, underskriver en kontrakt og går igang med at dyrke et stykke jord.
Det er dog forventningen, at der i den kommende tid vil opstå en forsinket effekt, hvor
der kommer nye Imarksættere til som resultat af den hidtidige indsats.
Selve konceptet og mulighederne for nemt at starte op som Imarksætter uden en stor
opsparing og million-lån i banken, som overtagelse af et traditionelt landbrug kræver,
har generelt vakt begejstring blandt potentielle Imarksættere. I dialogen med de
studerende ved gartner- og landbrugsskolerne er det tydeligt, at den økonomiske
udfordring ved at skaffe finansiering til at starte op fylder meget, og at Imarksættertilbuddet om at leje sin egen mark for 150 kroner om måneden opfattes som interessant.
Samtidig er det tydeligt, at det for mange er et stort skridt at skulle flytte fra eksempelvis
Sjælland eller Jylland til Bornholm for at prøve drømmen af, og at ideerne kræver noget
modningstid før den enkelte er parat til at tage et spring og rykke til Bornholm.
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"Hele konceptet og initiativet er super godt. Jeg ved dog
ikke om Bornholm er noget for mig."
Kristian, 26 år og gartner-studerende om muligheden for at
starte som Imarksætter på Bornholm
Derudover har der været en naturlig læringskurve i projektet, hvor der løbende er skabt
større overblik over potentielle målgrupper, hvornår der skal etableres dialog og hvad de
forskellige målgruppers præferencer er. Eksempelvis er det erfaret, at der findes en
oplagt målgruppe på Kalø Økologisk Landbrugsskole, men at mange af dem, som
interesserer sig for den mere bæredygtige og alternative landbrugsproduktion stopper
efter grundforløbet og vælger ikke at gennemføre den sidste del af uddannelsen, som er
en traditionel landbrugsuddannelse bl.a. med et obligatorisk 80 timers sprøjtekursus.

Foto: Elever på Kalø Økologisk Landbrugsskole. www.kalo.dk
Det er også blevet tydeligt, at der tegner sig et generelt billede af en ny generation af
potentielle imarksættere, uden traditionel landbrugsbaggrund, som har et ønske om at
komme ind i landbruget. Dette illustreres bl.a. af følgende citat fra en studerende, Anna
Jönsson, fra Kalø Økologisk Landbrugsskole:

"Når jeg kører rundt på en traktor, så får jeg den vildeste
powerfølelse i hele kroppen. Jeg har aldrig før tænkt, at jeg
skulle være landmand. Jeg har en kandidat i Urbane
Studier og har altid været meget fascineret af storbyen,
men det her er bare virkelig spændende.”
Artikel: ”Økologisk landbrug blevet akademikernes nye getaway”.
Format Format, september 2017. formatformat.dk/artikel/2414/
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Tendensen bekræftes i samme artikel af forstander på Kalø Økologisk Landbrugsskole,
Morten Erbst som fortæller, at der er sket en stor stigning i antallet af akademikere, der
er begyndt at søge ind på uddannelsen:

”Vi har åbenbart ramt en nerve i en målgruppe, som
normalt ikke interesserer sig voldsomt meget for landbrug.
Og jeg tror på ingen måde, at udviklingen er toppet endnu.
Det er en opadgående kurve”.
Morten Erbst, forstander Kalø Økologisk Landbrugsskole
En anden klar tendens er, at der for en stor del af de interesserede unge målgrupper, er
et ønske om helt at nytænke landbrugsformen og arbejde med alternative bæredygtige
dyrkningssystemer som permakultur, skovhaver eller biodynamisk landbrug og med
udgangspunkt i fællesskaber. Der har været mange tilbagemeldinger om, at økologi i sig
selv ikke er godt nok rent bæredygtighedsmæssigt, og at der i stedet ønskes forskellige
former for ”økologi-plus” løsninger. Begrebet industri-økologi er gentagne gange bragt
på banen i forbindelse med projektets interessent-inddragelse - brugt om
dyrkningsformer som er økologisk certificerede, men ikke nødvendigvis bæredygtige.
Tendensen kan bl.a. også ses i lyset af, at en aktør som Økologisk Landsforening i 2017
åbnede en debat om at lancere et nyt og mere ambitiøst økologi-mærke4.
I stedet efterlyses en mere klimavenlig, cirkulær og lokal tilgang til det økologiske
landbrug, hvor eksempelvis de lokale næringskredsløb, opbygningen af jordens
kultstofindhold og valget af flerårige afgrøder eller gamle sorter og gamle husdyrracer
tillægges en større betydning end de traditionelle økologiske dyrkningsprincipper.
Mens der sandsynligvis stadig er tale om niche-orienteringer, har emnerne alligevel haft
en signifikant bevågenhed, og bekræftes bl.a. af Økologisk Landsforening, som et af de
emner, der de seneste år har fået større opmærksomhed blandt unge landmænd.

4

Kilde: http://okologi.dk/newsroom/2017/01/vaer-med-til-at-udvikle-fremtidens-oekologi
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2.5 Interessentinddragelse og lokal forankring
Der er i projektet gennemført en lang række aktiviteter for interessentinddragelse med
fokus på at skabe fødevarefællesskaber og forretningsmodeller der inddrager
lokalsamfund og lokale aktører i et forpligtigende samarbejde.
Interessentinddragelsen har bl.a. inkluderet følgende aktiviteter:
•

Afholdelse af workshop og informationsmøde for lodsejre og Imarksættere på
Madkulturhuset Gaarden den 12. december 2016 med deltagelse af ca. 20 personer.
Workshoppen havde til formål at afdække behov samt etablere samarbejder med
jordejere om udbud af ledige arealer til Imarksættere.

•

Afholdelse af workshop og netværksmøde med deltagelse af ca. 10 eksisterende
Imarksættere på Bornholm 30. marts 2017. Workshoppen havde til formål at
involvere og koble eksisterende Imarksættere på fælles forretningsmodeller omkring
deling af maskiner, afsætning og forarbejdning af fødevarer.

•

Afholdelse af offentlig workshop og informationsmøde for interesserede borgere på
Lauegaard i Gudhjem den 20. april 2017 med deltagelse af ca. 25 personer. På
workshoppen blev der nedsat en frivillig arbejdsgruppe med borgere som gerne ville
støtte op om lokale Imarksættere.
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•

Afholdelse af offentlig madlavningsevent “Permapluk & kokkeskole” på Melstedgaard
for interesserede borgere i juli 2017 med deltagelse af ca. 30 personer.

•

Afholdelse af oplæg om Imarksætterprojektet i forbindelse med arrangementet
“Vildmarkstur og snobrød i Melsted” med planteskattejagt og mad over bål for
interesserede borgere den 26. august 2017 med deltagelse af ca. 12 personer.
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•

Afholdelse af oplæg om Imarksætterprojektet i forbindelse med arrangementet
“ Opstart af kooperativ/andelsorganisering – hvordan og hvorfor?” i samarbejde med
Kooperation den 1.november 2017 med deltagelse af ca. 25 personer. Emnet for
mødet var udvikling af en kooperativ forretningsmodel for en bornholmsk “folkefarm”
som led i Imarksætter projektets arbejde med fællesskabsbaserede modeller.

•

Afholdelse af afsluttende konference på Gudhjem Museum december 2017 med
deltagelse af ca. 100 personer både borgere, fagpersoner samt interesserede
Imarksættere. Blandt deltagerne på konferencen var 15 ”næsten-færdige” dimitender
fra Kalø Økologiske Landbrugsskole.

•

Spørgeskemaundersøgelse for borgere og virksomheder: I forbindelse med den
afsluttende konference på Gudhjem museum den 6. december 2017 blev der
udleveret spørgeskemaer til de deltagende personer med spørgsmål og opfordring til
fortsat deltagelse i Imarksætterprojektet.
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2.6 Udvikling af Imarksætternes forretningsmodeller
Der er i projektet identificeret og udviklet en række mulige forretningsmodeller, der kan
understøtte en succesfuld opstart som Imarksætter.
I projektets udgangspunkt var forretningsmodellerne særligt fokuseret på at afdække
mulighederne ved fællesskabsstøttet landbrug også kendt som ”CSA” (community
supported agriculture) eller kunde-bonde modellen. Det har dog vist sig i praksis at
modellen kræver en vis økonomisk skalering af produktion og afsætning for at være
profitabel, som er vanskelig at opnå for de bornholmske producenter.
Erfaringerne fra Egholm Folkefarm ved Aalborg viser, at der optimalt skal minimum 300
ugentlige aftagere på plads førend CSA-modellen er økonomisk rentabel og giver et
tilstrækkeligt indkomstgrundlag til at basere en råvareorienteret produktion på.

Foto: Egholm Folkefarm, www.egholmfolkefarm.dk

Ligeledes er anbefalingerne fra den anerkendte ”Market Gardener” metode, at man som
producent placerer sig i oplandet til en større by. Denne skala er vanskelig at opnå lokalt
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på Bornholm for individuelle økologiske småskala producenter med mangel på et større
byområde at afsætte til. De eksisterende Imarksættere på Bornholm som afsætter med
CSA inspirerede abonnementskasser har mindre end 50 kasser, og bruger det som et
supplement til andre afsætningskanaler. Men samtidig er Imarksætterne udfordret ved
at skulle administrere betaling, levering, distribution og retursystem for kasser, hvilket
vanskeliggør modellen, især når det er samme få person(er) som skal stå for dyrkning,
salg, markedsføring og distribution.
På baggrund af disse erfaringer er der i projektet arbejdet med at skabe en fælles
samarbejdsplatform, hvor øens økologiske producenter kan gå sammen i en større fælles
enhed og samarbejde om eet fælles afsætningssystem. Løsningen hertil er endnu ikke
afklaret, men det er lykkedes at bidrage til en proces, som for øjeblikket indebærer
drøftelser mellem øens producenter om at samarbejde om en fælles kasse og afsætning
samt en grøntcentral med forarbejdning- og pakkefaciliteter.

Illustration: Madsamling – en af de nye dynamiske afsætningsløsninger der er blevet drøftet
med de bornholmske imarksættere. http://Madsamling.dk

Der er også kigget på alternative afsætningsmodeller for primærproducenter, hvor der
bl.a. er identificeret et potentiale ved at kunne supplere vejboder og gårddørssalg med en
fleksibelt rest-afsætning, så der undgås spild, som let kan ødelægge økonomien.
Fleksibilitet synes i det hele taget at være en afgørende faktor at indbygge i en
velfungerende Imarksætter forretningsmodel, hvor det netop kan være en blanding af
afsætningskanaler mellem restauranter, abonnementskasser, direkte salg samt salg til
lokale supermarkeder, der tilsammen kan skabe et fornuftigt forretningsgrundlag.
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Illustration: Imarksætternes afsætningskanaler – hvad skal man vælge?

Projektets foreløbige konklusion er dog, at Imarksætterne som småskala
nicheproducenter har størst kommercielt potentiale ved at arbejde på tværs af
værdikæderne, forædle deres produktion og skabe supplerende indtægter fra
eksempelvis agro-turisme og oplevelser.

Værdikæder: Der er i
projektet udviklet en
række forslag til
forretningsmodeller og
tilhørende
produktstrategier for
Imarksættere, som
alternativ til det
traditionelle engros-salg
i landbruget.

Med traditionelle frugt og grønt produkter, eksempelvis gulerødder, løg, kartofler, salat,
kål, frugt etc. er avancen typisk lav og en stor maskinel produktion vil oftest være eneste
rentable løsning. Dette ser bl.a. ud til at lykkes for den kommende lokale prodducent Øgrønt som har maskiner til et større maskinel produktion. Derimod kan der med
nicheprodukter, specialafgrøder samt ved forarbejdede produkter opnås en bedre avance
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og indtægtspotentiale for at skabe arbejdspladser på mindre produktionsarealer 1-5 HA
og ikke mindst med langt mindre behov for kapitalinvesteringer. En af de lokale
inspirationskilder til en specialiseret økologisk Imarksætter forretningsmodel er Høstet
Havtorn i Ibsker, der med udgangspunkt i få hektars havtorn-plantage producerer en
lang række forarbejdede fødevarer, samt tilbyder rundvisninger og oplevelser for
turismer og gæster.
Høstet har demonstreret en fleksibel forretningmodel med opstart af deres plantage på
lejede jordarealer og samarbejder også med andre producenter på Bornholm om udstyr
til forarbejdning, bl.a. med frysehuse fra fiskeindustrien. Virksomhedens grundlæggere
har i øvrigt ikke nogen jordbrugsfaglig baggrund, men illustrerer hvordan det er muligt
for en ny generation af iværksættere at få succes på landet.

Ovenover: eksempler på Høstets
forarbejde økologiske havtorn
produkter. www.hoestet.dk
T.v. Camilla og Mads Meisner,
stiftere af Høstet Havtorn i Ibsker.

Frivillig arbejdskraft
Andre nøglekonklusioner fra arbejdet med forretningsmodeller er at brugen af frivillige
hjælpere - fra eksempelvis det internationale Wwoof program (www.wwoof.net) som
formidler ophold på økologiske landbrug - er en vigtig mulighed for at tilføre
arbejdskraft i højsæsonen. Det gælder særligt, når der er tale om småskala økologiproducenter med mange mange manuelle dyrkningsopgaver.
Det positive er at der er stor søgning af interesserede frivillige hjælpere til områder som
Bornholm, om end der kan være stor variation i kvaliteten af den af hjælp man får fra de
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frivillige - afhængig af de individuelle kompetencer, motivation og varighed af opholdet.
Det kræver derfor en ledelsesmæssig indsats at kunne organisere den frivillige
arbejdskraft effektivt, som for nogle Imarksættere kan kræve en indkøringsperiode.
Derudover ligger der en udfordring i at skulle sørge for logi til de frivillige, hvilket af
mange Imarksættere, nævnes som en generel ulempe, da de frivillige typisk må
indkvarteres i værternes egen bolig.

2.7 Muligheder for socialøkonomiske aktiviteter
Der er i projektet gennemført dialog med Bornholms Regionskommune, Center for
Erhverv og Beskæftigelse samt Dansk Røde Kors Bornholm om muligheden for at
inddrage flygtninge i praktik eller som del af integrationsforløb i Imarksætternes
aktiviteter. Ligeledes er muligheden drøftet med eksisterende Imarksættere på
Bornholm, for at afdække interesse for at afprøve modellen.
En konklusion har været, at det kan kræve en del organisatoriske ressourcer at få
flygtninge ud i de tidlige forløb, mens de går på sprogskole, hvilket blandt andet
forudsætter at Imarksætterne selv henter og bringer deltagerne ved Røde Kors centeret i
Rønne. Dette er med held gennemført af Green Solution House i Rønne, der har haft et
tilbud, hvor flygtninge har hjulpet med at drive hotellets køkkenhave. Der har fra et
enkelt imarksætter-team været positive erfaringer med at få flygtninge ud som led i en
erhvervspraktik i samarbejde med kommunens jobcenter.
En anden positiv erfaring på området har været et eksisterende Imarksætter team, som
har fået hjælp til forarbejning af fødevareprodukter af flygtninge i de tidlige forløb, men
hvor aktiviteten er foregået ude hos Røde Kors i Rønne, som også har stillet
forarbejdningsmaskiner og produktionskøkken til rådighed.
Da mange af de flygtninge som er kommet til Bornholm de seneste år har
jordbrugserfaringer samt erfaringer med dyrepasning (hyrder), er der identificeret et
potentiale ved at indarbejde socialøkonomiske aktiviteter med flygtninge som del af en
forretningsmodel som Imarksætter. Der er også kigget på de lidt større løsninger, som
eksempelvis erfaringerne fra Holbæk Havnemarked, hvor flygtninge indgik i arbejdet
med at drive en fælles butik for øens økologiske fødevareproducenter, uden at der dog er
fremkommet konkrete åbninger til at gentage lignende forløb på Bornholm.
Det anbefales, at der fortsat ses på muligheder for at inddrage socialøkonomiske
løsninger med flygtninge som en del af fremtidens forretningsmodeller for Imarksættere
på Bornholm, og der er i skrivende stund dialog med en sprogskole-underviser om at
opstarte et pilot projekt på området.
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2.8 Viden, forskning og innovation
Som et sidste større aktivitetsspor i projektet er der arbejdet med at analysere
mulighederne for at understøtte Imarksætter-satsningen med relevante videns-,
forsknings- og innovationsaktiviteter.
Gennem desk-research, interviews med aktører samt dialog med potentielle
videnspartnere og fonde er der derfor tegnet konturerne op for en række mulige
innovationstemaer til at understøtte pilotprojektets fokus:
Tema 1: Udvikle teknologi og dyrkningsformer tilpasset mikroproducenter
Tema 2: Udvikle næste generation økologiske landbrugsformater
Tema 3: Udvikle et multifunktionelt og bæredygtigt kulturlandskab
De enkelte udviklingstemaer er nærmere beskrevet på de følgende sider.

Foto: Hånddreven såmaskine, fra The Market Gardener, www.themarketgardener.com
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Tema 1: Udvikle teknologi og dyrkningsformer tilpasset mikroproducenter
Der foregår for øjeblikket en rivende teknologisk udvikling med innovation af maskineri
til bæredygtige mikroproducenter. Ligesom traktorerne til de store landbrug bliver større
og større, foregår der parallelt en udvikling i den anden retning med fremstilling af
specialiserede og effektive redskaber, der understøtter en lille-skala produktion. Den
teknologiske udvikling peger i retning af maskiner og redskaber, der dels er billige i
anskaffelse og dels formår at geare semi-manuelt arbejdskraft, med potentiale til at
mange-doble produktiviteten og rentabiliteten for relativt små kapital-investeringer.
En frontløber og markant trendsætter på området er den canadiske opfinder og
økologiske landmand Jean-Martin Fortier, som har udviklet et 1,5 HA eksempellandbrug, der viser det er muligt at skabe god økonomi på et lille, intensivt dyrket areal.

Foto: Market Gardener, case eksempel med udvikling af nye produktionsmetoder til økologiske
smålandbrug. www.themarketgardener.com

Kendskabet til teknikkerne er blevet udbredt igennem bogen ”The Market Gardener”,
der også beskriver forretningsmodeller med direkte afsætning i nærområdet. Der
mangler dog i høj grad praktiske eksempler på de nye dyrkningsprincipper i Danmark.
Der er derfor identificeret et væsentligt potentiale for at skabe innovation og
demonstrationsforsøg med lilleskala teknologi og intensive dyrkningsformer til økologisk
frugt og grøntproduktion i tråd med principperne fra The Market Gardener, som lægger
op til en omskrivning af forholdet mellem areal-størrelse og rentabilitet.
Indsatsområdet kunne også inkludere forsøg med integreret husdyrproduktion.
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Tema 2: Udvikle næste generation økologiske landbrugsformater
Der er i projektet identificeret en klar tendens blandt potentielle Imarksættere, der
udtrykker behov og ønsker for at arbejde med dyrkningsprincipper, der går skridtet
videre i ambtionsniveau end den traditionelle økologi, som eksempelvis biodynamik,
skovlandbrug og permakultur, hvor de to sidstnævnte bl.a. er karakteriseret af mere
ekstensive dyrkningsformer og blandt andet fokuserer på pløjefrit landbrug.

Foto: Imarksætter Stine Holst, står klar til første spadestik på sit kombinerede forsknings- og
dyrkningsprojekt, ’Melsted Skovhave’ – april 2017.

Det er dog en væsentlig udfordring, at der kun findes begrænsede erfaringer i Danmark
og på Bornholm med de pågældende metoders praktiske udførsel og dyrkningsmæssige
effektivitet i et professionelt landbrug. Det gælder også erfaringer med de økonomiske
konsekvenser ved opbygning af langsigtede dyrkningssystemer med eksempelvis
flerårige planter og ekstensive afgrøder som træer og buske, hvor det tager tid, førend
der kommer et fornuftigt afkast.
Med stor internationalt fokus på området - og i kombination med interessen fra en ny
generation af landmænd - synes der at være et oplagt potentiale for at igangsætte en
udvikling af området med dyrkningsmæssige forsøgsprojekter på Bornholm. Som led i
en sådan indsats vil det også være oplagt, at analysere mere helhedsorienteret herunder
på dyrkningsformen klimamæssige og naturmæssige afkast, eksempelvis gennem at måle
på lagringseffekten af kulstofindholdet i jorden (klima-effekter) samt påvirkning af
biodiversitet i form af forbedret dyreliv, der måtte opstå i den omkringliggende natur.
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Tema 3: Udvikle et multifunktionelt og bæredygtigt kulturlandskab
Ligesom der er identificeret et innovationspotentiale på den dyrkningsmæssige og
teknologiske side af den økologiske småskala-produktion, er der i pilotprojektet også
skitseret en række landskabsmæssige udviklingsperspektiver.
Fremfor at følge den traditionelle planlægningsstrategi og adskille naturplejen og
produktionslandskabet, er der i projektet arbejdet med kombinationen af en småskala
produktion med et naturbevarende og rekreativt landskab. En idé som blandt ses i
biosfærereservaterne efter UNESCO standarden, hvor natur- og kulturlandskaber indgår
i en samlet oplevelse.

” Naturparken er hjemsted for flere dyre- og plantearter,
som til dels har været sjældne. En alsidig landbrugsmæssig
udnyttelse af jorden, fredfyldte landsbyer med høhoteller,
gårdbutikker og marker med frugttræer, små byer med
bindingsværkshuse, der indbyder til shopping naturparken formidler et autentisk, landligt liv, nærhed
med naturen og bæredygtighed.”
Beskrivelse af naturparken Elbhöhen-Wendland i Nordtyskland.
http://www.ferie-niedersachsen.dk/naturparken-elbhoehen-wendland
En af ideerne er at lade en produktion efter økologiske og permakulturelle principper
bidrage til at øge biodiversiteten og understøtte naturpleje og dyreliv. Det gælder ikke
mindst i form af at skabe lommer og korridorer med natur imellem dyrkningsarealerne.
Dette har særligt gode vilkår i tilfælde af småskala-produktion med mindre mark-lodder
og flere hegn og skel, der giver plads til den vilde fauna og flora.
Dette leder videre til et foreslået fokus på det historiske bornholmske kulturlandskab,

som grundet fraværet af herregårde er kendetegnet af fribønder med mange små
jordlodder. En genopretning af disse landskaber vil derfor være interessant også i en
kulturhistorisk sammenhæng og indgå naturligt i den historiske formidling, der bl.a.
foretages med udgangspunkt i Melstedgaard naturhistorisk museum. Et sådant historisk
men samtidig moderne gourmet-landskab med nicheproducenter af fødevarer rummer et
interessant potentiale for turismeoplevelser, gårdbesøg, cykelturisme med mere.
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”Der er ingen herregårde og godser på Bornholm. Det har
sat sit præg på naturen, at landbruget er drevet i små
selvstændige enheder. Landskabet er rigt på levende hegn,
stengærder og småskove mellem markerne.”
Beskrivelse af det særegne bornholmske kulturlandskab fra den
permanente udstilling på oplevelsescenter NaturBornholm.
Som et sidste ben af et sådant multifunktionelt landskab med små jordlodder er der set
på muligheden for at reetablere produktionsorienterede landboliger i forbindelse med de
historiske jordlodder, hvilket både giver landskabsmæssig mening, samtidig med at
imødekomme det identificerede behov blandt potentielle Imarksættere for landboliger.

En illustration der passer på ideen om et Imarksætter-landskab for økologiske småproducenter.
Fra projektet Fremtidens Landskaber på Nordbornholm: www.Fremtidenslandskaber.ku.dk

En aktuel reference er et forsøgsprojekt i det åbne land i Frederikssund Kommune, hvor
der er givet tilladelse til at opføre to permakulturelle produktionsboliger i det åbne land.
Landzonetilladelsen5 rummer en række særlige krav til bosætningen, dels ifht. økologisk
egenproduktion, fremme af biodiversitet og lagring af kulstof i jorden, men også med
krav om at bygningerne skal fremstilles af lokale naturmaterialer, falde ind i landskabet
og skjules af bevoksning indenfor 5 år fra opførelsen.

5

Landzone tilladelse til 2 boliger til permakultur, Frederikssund Kommune 3. juli 2015:
https://levbaeredygtigt.files.wordpress.com/2015/08/landzonetilladelse-til-2-boliger-tilpermakultur-ved-svanholm.pdf
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III. Ti anbefalinger til at styrke Imarksætteriet og
den økologiske fødevareproduktion på Bornholm
I dette tredje kapitel præsenteres ti anbefalinger til handling som led i en
vision om at gøre Bornholm til et nordisk centrum for Imarksætteri og
økologisk, nicheorienteret fødevareproduktion.

Ti anbefalinger til at styrke Imarksætteriet og den økologiske
fødevareproduktion på Bornholm – en oversigt:
1. Videreudvikle opstartspakken til Imarksættere på Bornholm
2. Etablere Imarksætter-venlige boliger
3. Udvikle Imarksætternes værdikæder
4. Skabe kompetencer og viden om økologisk mikroproduktion
5. Skabe uddannelsesmuligheder og praktikpladser
6. Videreudvikle imarksaetter.dk til en national platform
7. Fremme lokale investeringer i Imarksætter projekter
8. Udvikle økozoner og Imarksætter-landskabet
9. Inkludere Imarksætteri i Bornholms fødevarestrategi
10. Inkludere Imarksætteri i Bright Green Island visionen

De enkelte anbefalinger er beskrevet nærmere på de følgende sider.
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1. Videreudvikle opstartspakken til Imarksættere på Bornholm
Det anbefales at videreudvikle den i projektet lancerede ”opstartspakke” med fleksibel
adgang til jord, maskiner og faciliteter for Imarksættere på Bornholm, herunder at:
•

Sikre et fortsat udbud af jord til forpagtning og udlejning til Imarksættere på
Bornholm eksempelvis gennem udlejning af kommunalt ejede arealer.

•

Sikre adgang til brønde og eget vand i forbindelse med udbud af jordstykker til
Imarksættere.

•

Sikre adgang til faciliteter i forbindelse med Imarksætter-jord såsom mindre
maskinbygninger, drivhuse, redskabsskure, gårdbutik samt toiletfaciliteter.

•

Arbejde videre med etablering af deleøkonomiske løsninger med lilleskala maskiner
for Imarksættere, eksempelvis i samarbejde med en kommende økologisk
Jordbrugsfond på Bornholm eller Gudhjem Maskinpark for Småskala Produktion.

•

Undersøge mulighed for at etablere en eller flere øvrige økozoner for Imarksættere i
oplandet til andre Bornholmske byer, eksempelvis Svaneke, Rønne eller Allinge.

•

Finde en organisatorisk forankring på administration og udlejning af Imarksætterjorde og fælles faciliteter eksempelvis udført af Bornholms Madkulturhus Gaarden
eller en kommende økologisk jordbrugsfond.

•

Arbejde for at fjerne de juridiske begrænsninger på forpagtning af jord for
Imarksættere, der ikke ejer eller bor på en landejendom.
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2. Etablere Imarksætter-venlige boliger
Det anbefales at igangsætte initiativer for at sikre et udbud af attraktive boliger tilpasset
behovene hos Imarksættere og frivillige medarbejdere hos økologiske mikroproducenter,
der ønsker at flytte til Bornholm for en kortere eller længere periode, såsom at:
•

Udbyde billige lejeboliger i nærheden af økozoner til brug for Imarksættere og
frivillige (wwoofers), eventuelt udbudt som del af en Imarksætter-pakke med leje af
jord og maskiner i en afgrænset periode.

•

Udvikle kollektive boformer på landet som en integreret del af en økozone,
eksempelvis i form af en fællesskabsgård som udviklet i samarbejde med Bornholms
Økologiske Jordbrugsfond, der forventes stiftet i 2018/2019.

•

Arbejde planmæssigt med et at reetablere nedlagte husmandssteder på landet med 110 HA jordtilhørende. Der er tale om en bolig/landbrugstype, som er en mangelvare
på Bornholm i dag, og som led i strukturudviklingen i landbruget er blevet nedlagt
mange steder eller frataget sine jordtilhørender. Det er i den forbindelse vigtigt at
sikre boliger beliggende i fredelige og naturskønne omgivelser, der giver muligheder
for agroturisme aktiviteter.

•

Undersøge mulighederne nærmere for at tillade opførelsen af særlige
Imarksætter ”produktions-boliger” i det åbne land efter samme model som der er
opført Permakulturlandbrug efter særlig landzone tilladelse fra Frederikssund
Kommune (permakulturliv.dk) .
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3. Udvikle Imarksætternes værdikæder
En central anbefaling for at gøre Imarksætteri økonomisk bæredygtigt er at udvikle og
understøtte værdikæder, der går på tværs af primærproduktion, forarbejdning af
fødevarer, restauranter og oplevelsesøkonomi. Mens en Imarksætter er defineret ved at
have en forbindelse helt ud i dyrkning og landbruget, er det centralt at værdikæden ikke
er begrænset ved produktion af råvarer men lægger op til at kunne inkludere
forædlingsaktiviteter.
Det anbefales at understøtte en udvikling på Bornholm hvor:
•

Imarksættere udover at producere får bedre muligheder for at forarbejde, brande og
servere nicheorienterede økologiske fødevarer.

•

Imarksætteres faglige kompetencer bredes ud fra kun at være agro-orienterede til at
arbejde i teams sammensat af en bred uddannelsesmæssig baggrund indenfor
eksempelvis fødevareudvikling, gastronomi, produktion, turisme og markedsføring.

•

Imarksættere får udviklingsmuligheder som turismeerhverv med mulighed for
udvikling af agroturisme eksempelvis gennem fleksibel landzone planlægning og
tilladelse til at opføre fysiske faciliteter i det åbne land.

•

Eksisterende fødevareproducenter og restauranter opfordres til at investere bagud i
værdikæden som initiativetagere eller medejere til Imarksætter projekter.

•

Der understøttes etablering af flere forpligtigende samarbejder og partnerskaber
mellem imarksættere, fødevareproducenter og restauranter.

•

Der etableres netværks- og matchmaking aktiviteter mellem medlemmer af Gourmet
Bornholm og nyetablerede Imarksættere.

•

Det foreslås at indgå tættere samarbejde mellem detailhandlen og Imarksætterne,
hvor supermarkeder kan investere i projekterne og står for at sælge de producerede
fødevarer.
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4. Skabe kompetencer og viden om økologisk mikroproduktion
En gennemgående anbefaling er at gøre en særlig indsats for at trække den nyeste viden
om økologisk mikroproduktion, biodynamik, skovlandbrug og permakultur til Bornholm.
Det samme gælder en indsats, med gennemførsel af projekter og initiativer der forankrer
ny viden gennem praktiske eksperimenter.
Det anbefales at skabe et længerevarende og vedholdende vidensløft gennem bl.a. at:
•

Etablere innovations- og test-projekter der kan bidrage til at skabe konkrete lokale
erfaringer om teknologi og dyrkningsmetoder tilpasset økologiske mikroproducenter.
(Se bl.a. beskrivelser i kapitel II for inspiration).

•

Gøre ny viden tilgængelig gennem udførsel af projekter med open source løsninger,
der frit kan deles imellem aktører.

•

Etablere økologisk rådgivningsmuligheder særligt for mikroproducenter,
eksempelvis via Bornholms Landbrug og Fødevarer eller Bornholms Madkulturhus.

•

Udbyde et tværfagligt iværksætter- eller accellerator forløb med forretningsudvikling
og produktudvikling for Imarksættere herunder udvikling af markedsføring.
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5. Skabe uddannelsesmuligheder og praktikpladser
I forlængelse pkt. 4 vedrørende viden anbefales det at arbejde specifikt på at etablere et
uddannelsestilbud for Imarksættere på Bornholm. Uddanelsestilbuddet kan eksempelvis
være i form af et kursus, et højskoleforløb eller længerevarende uddannelsestilbud og
eksempelvis udformes som en vinterskole tilpasset så de studerende består i februar eller
marts måned klar til at starte en produktion op til forårssæsonen.
Udover at skabe brugbar viden er en del af baggrunden for forslaget at en uddannelse vil
bidrage til at bringe den ønskede målgruppe til Bornholm, ligesom det ses med Glas og
Keramik skolen i Nexø, der har en væsentlig afsmittende effekt på nyuddannede
keramikere og glaskunstnere, som vælger at blive selvstændige på Bornholm.
Det anbefales at støtte uddannelsesmæssige initiativer, såsom at:
•

Udvikle en tværfaglig imarksætter-uddannelse der går på tværs af værdikæderne og
inkluderer jordbrugsfaglige emner, såvel som forarbejdning og markedsføring.

•

Etablere en faglig jordbrugsuddannelse som økologisk frilandsgartner.

•

Finde støtte til at finansiere praktikpladser i form af et praktikpladstilskud.
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6. Videreudvikle imarksaetter.dk til en national platform
For at skabe størst mulig effekt af Imarksætter platformen og brande tiltaget i hele
Danmark anbefales det at videreudvikle imarksaetter.dk til at blive en national platform
med formidling af Imarksætteri mulighederne i hele Danmark.
Ved at skabe en national opmærksomhed og bevægelse omkring Imarksætteri, som en
vigtig vækstlags faktor i landbruget og fødevareudvikling, vil det kunne give langt større
opmærksomhed for Bornholm og de øvrige regioner som har udviklet særlige tilbud til
Imarksættere.
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7. Fremme lokale investeringer i Imarksætter projekter
Det anbefales at arbejde for at fremme det lokale investeringsmiljø for økonomisk
opbakning og involvering i Imarksætter projekteter. Kapital er en af de faktorer, som vil
kunne give et afgørende løft til mange af de nystartede Imarksætter-projekter, hvor en
mindre investering i manuelt og semiautomatisk produktionsudstyr og
forarbejdningsudtyr vil kunne betyde en væsentligt løft i afkastningsgraden.
Investeringsniveauet kan eksempelvis søges hævet gennem udvikling af :
•

Crowdfunding projekter, eksempelvis understøttet af afholdelse af crowdfunding
kurser og camps, med undervisning i teknikker og produktion af det nødvendige
kommunikationsmateriale til afvikling af en crowdfunding kampagne.

•

Afholdelse af netværksaktiviteter og pitch-arrangementer for involvering af business
angels i form af privatpersoner, der ønsker at investere personlige beløb typisk i
størrelsesordenen 50.000 kr – 500.000 kr.

•

Involvere restauranter og fødevarevirksomheder til at investere i Imarksætterprojekter og økologiske nicheproducenter, som del af en råvare forsyningsstrategi og
storytelling.
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8. Udvikling af økozoner og Imarksætter-landskabet
Det anbefales at arbejde videre med udvikling af de landskabelige formater i relation til
økozoner og iværksætter landskaber, som beskrevet tidligere i denne rapport:
•

Udvikling af et Imarksætter-landskab for økologiske småproducenter med
udgangspunkt i det historiske bornholmske kulturlandskab med mange små
jordlodder og markskel.

•

Udvikle et multifunktionelt Imarksætter landskab der indeholder økologiske
produktionsformer, naturpleje og rekreative kvaliteter med udgangspunkt i
principperne fra UNESCOs biosfærereservater.

•

Afprøve muligheder for udstykning af økologiske produktionsboliger i det åbne land.

•

Arbejde med økozone formatet i tilknytning til de bornholmske byer.

Idéskitse: ”De bornholmske økozoner - hotspots for
økologisk landbrug og bosætning på landet”. Kan
hver by på Bornholm have sit eget omkringliggende
opland med økologiske marker med fokus på lokal
dyrkning, mindre husdyrhold og produktion af
fødevarer?

De bornholmske Økozoner – beskrivelse fra projektet:
”Økozonen er et geografisk område, hvor der arbejdes målrettet på at skabe
sammenhængende bæredygtige fødevaresystemer, som skaber social, økonomisk og
miljømæssig værdi i lokalområdet. Økozonen muliggør fællesskaber, interaktion og
samarbejde mellem lokalsamfund og fødevareproducenter omkring ejerskab,
afsætning og de oplevelsesmæssige værdier, der ligger i et mangfoldigt, bæredygtigt og
lokalt tilgængeligt landbrug. Økozonen fungerer også som en naturmæssig buffer, som
“pakker” byen ind i et miljøvenligt og multifunktionelt landskab, som skaber mere
livskvalitet og giver en afstand til det mere industrielle storlandbrug.”
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9. Inkludere Imarksætteri i Bornholms fødevarestrategi
Det anbefales, at Imarksætteri indarbejdes som en del af den officielle fødevarestrategi
på Bornholm særligt med udgangspunkt i potentialet for at understøtte det samlede
fødevareområde (restauranter, producenter og detailhandel) gennem levering af
specialiserede økologiske produkter “niche-råvarer” eller som det er formuleret i
strategien i dag ”den særegne bornholmske råvare”.
Hvis Bornholm ikke har råvarerne bliver det vanskeligt at opnå den kvalitetsorienterede
vækst og understøtte et stærkt lokalt orienteret varemærke med udgangspunkt i det
særlige Bornholmske terroir.
Iværksætterne er kendetegnet ved at mangler den organisatoriske styrke som de
etablerede virksomheder besidder og udøver eksempelvis igennem
interesseorganisationer. Derfor er det særligt vigtigt, at der indføres en strategisk
satsning på at understøtte og udvikle dette område for at skabe kuvøse-plads til den
allerførste del af økosystemet.
Det anbefales at understøtte en fødevarestrategisk udvikling på Bornholm hvor:
•

Imarksætteri fremmes, understøttes og anerkendes på lige fod med de øvrige dele af
fødevareerhvervet og madkulturen på Bornholm.

•

At arbejdet for at fremme gourmet-fødevarer på Bornholm indbefatter Imarksætteri
og nicheproduktion i primærsektoren som et strategisk vigtigt indsatsområde med
afgørende betydning for den samlede madkultur på Bornholm.
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10. Inkludere Imarksætteri i Bright Green Island visionen
Det anbefales, at Imarksætteri indarbejdes som en del af den bornholmske Bright Green
Island vision, som et indsatsområde til at øge selvforsyningen af lokalt producerede
økologiske fødevarer og fremme omstillingen til et grønt og bæredygtig samfund.
Mens det nuværende landbrug med fordel kan gennemføre en omstilling fra
konventionel til økologisk produktion vil dette ikke i sig selv løse problematikken med
lokale fødevarer, idet der eksempelvis er en stor mangel på lokalt produceret frugt og
grønt. Derfor anbefales det, at der arbejdes strategisk med at tiltrække og understøtte en
ny generation af økologiske mikro-producenter, som udfylder det produktions-behov,
der ikke findes idag.
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