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1. OM PROJEKTET
1.1. Hovedformål i henhold til landbrugsstøtteloven
Projektets hovedformål er at fremme afsætningen af økologiske fødevarer fra lokale producenter gennem
udvikling af et fælles online medlems- og bestillingssystem for økologiske fødevarefællesskaber i Danmark,
der vil øge tilgængeligheden og afsætningspotentialet for lokale økologiske fødevarer.
1.2. Hjemmel i henhold til aktivitetsbekendtgørelsen
Projektet har hjemmel i §2, stk. 4, litra b vedrørende teknisk bistand til primærproducenter, i form af
afsætningsfremme. Københavns Fødevarefællesskab yder bistanden ved at udvikle et online
bestillingssystem, der vil gøre danske fødevarefællesskabers afsætningsfremmende aktiviteter og formidling
af økologi tilgængelige for en bredere målgruppe.
1.3. Projektets formål og indhold – kort sammendrag af projektet (maksimalt 20 linjer)
De danske fødevarefællesskaber har i løbet af kort tid etableret sig som lokale aktører, der i samarbejde
med økologiske producenter sikrer en stabil og voksende afsætning af friske, lokale og økologiske fødevarer.
Fødevarefællesskaberne har i dag over 5000 aktive medlemmer, der ikke alene køber lokale økologiske
fødevarer, men som også alle er direkte engageret i det frivillige arbejde, der er nødvendigt for at drive
distributionskæden fra land til by.
En af de største barrierer for fødevarefællesskabernes vækst – og dermed for øget afsætning af økologiske
fødevarer gennem disse lokale fællesskaber – er det administrative arbejde forbundet med medlemmernes
bestillinger og betalinger, samt med indkøb og kommunikation med de lokale økologiske producenter, der
ikke alene leverer fødevarerne, men også indgår i tæt samarbejde med deres lokale fødevarefællesskaber.
Derfor ønsker Københavns Fødevarefællesskab at udvikle et open source IT-system, der på sigt kan bruges
af alle landets økologiske fødevarefællesskaber til at håndtere medlemmer, bestillinger, indkøb og vagter. Et
sådant system ikke alene vil mindske drifts- og arbejdsomkostninger i de enkelte fødevarefællesskaber
betragteligt, det vil også lette arbejdsgangene for de økologiske producenter, der leverer til
fødevarefællesskaberne, og øge afsætningen af økologiske fødevarer ved at:
• gøre det betragteligt lettere for fødevarefællesskabernes nuværende medlemmer at bestille fødevarer
online.
• tiltrække yderligere medlemmer og lette opstarten af flere fødevarefællesskaber rundt om i landet.
• gøre det lettere for små økologiske fødevareproducenter at afsætte deres varer til
fødevarefællesskaberne.
• understøtte længeresigtet budgettering og afsætningsaftaler mellem fødevarefællesskaberne og de
enkelte producenter, hvilket vil give øget økonomisk sikkerhed for begge parter.
1.4. Projektperiode
Start: 01.02.2015

Afslutning: 01.12.2015

1.5. Projektleder
Andreas Lloyd
Højstrupvej 6
2720 Vanløse
Telefon: 30253049
Email: andreas.lloyd@gmail.com

2. PROJEKTBESKRIVELSE
2.1. Projektets baggrund og formål (maksimalt 10 linjer)
Siden 2009 har fødevarefællesskaberne skabt en bæredygtig foreningsmodel, hvor forbrugere og
producenter er i direkte kontakt med hinanden, som et reelt alternativ til detailhandlens indkøbsmodeller.
Ved et erfaringsudvekslingsseminar afholdt i april 2014, stod det klart, at en af de største udfordringer for
fødevarefællesskaberne er den store administrative byrde forbundet med bestilling, betaling, indkøb og
udlevering af fødevarer. I dag har hvert enkelt fødevarefællesskab udviklet deres egne, improviserede
arbejdsgange, hvilket ikke alene giver ekstra arbejde for producenterne, når de skal sælge deres produkter,
men også vanskeliggør samarbejde og effektivisering på tværs mellem fødevarefællesskaberne. Derfor
ønsker KBHFF at tage initiativ til at udvikle et fælles medlemssystem, som kan understøtte bedre
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administrative arbejdsgange omkring medlemmernes bestillinger og indkøb af varer fra lokale økologiske
producenter. Systemet skal være open source, og således være let for alle eksisterende og kommende
fødevarefællesskaber at bruge, videreudvikle og samarbejde omkring.
2.2. Status for projektet (kun relevant, hvis det er et igangværende projekt støttet af Fonden)
(maksimalt 10 linjer)
Projektet er ikke iværksat.
Dog er ikke færre end fire forskellige fødevarefællesskaber (København, Roskilde Odense og Århus) i gang
med at udvikle hvert sit medlemssystem, med forskellige umiddelbart inkompatible løsninger, tilpasset det
lokale fødevarefællesskabs særlige behov, hvilket gør det svært for andre fødevarefællesskaber at bruge og
videreudvikle. Så selvom dette projekt endnu ikke er iværksat, er der en række frivillige kompetencer og
erfaringer at trække på.
2.3. Projektets aktiviteter (maksimalt 2 sider)
Projektet består af tre faser med følgende aktiviteter:
1. Kortlægning af behov og udarbejdelse af projektplan (februar-marts 2015)
• Kortlægge fødevarefællesskabernes eksisterende IT-løsninger og afklare fælles behov til
medlemssystemet – både hos fødevarefællesskaberne og producenterne.
• Udarbejde en konkret og prioriteret liste over ønskede funktionaliteter.
• Valg af teknisk platform med henblik på at sikre, at systemet vil kunne udvikles bæredygtigt efter open
source principper, og dermed sikre, at ingen fødevarefællesskabers drift er afhængige af enkelte
programmørers tid og viden.
• Udarbejde en detaljeret projektplan for udviklingen af medlemssystemet.
2. Systemudvikling (april-september 2015)
Denne fase ikke blot bestå af selve systemudviklingen, men også en løbende proces med inddragende
workshops og dialog med nøglepersoner i de enkelte fødevarefællesskaber og de lokale producenter, hvis
arbejde også vil blive påvirket af medlemssystemet.
Systemet vil være open source software – det vil sige, at al kildekode og dokumentation vil gøres frit
tilgængeligt under en open source copyright licens, der vil gøre det muligt for alle interesserede frit at bruge,
videreudvikle og videredistribuere systemet efter egne behov.
To faktorer er af afgørende betydning for systemets langsigtede succes:
• at systemet er let tilgængeligt og veldokumenteret, så andre programmører kan forstå og arbejde
videre med det efter projektets afslutning
• at selve udviklingsforløbet er en åben proces, der inddrager og uddanner alle interesserede frivillige
programmører til at bidrage aktivt til udviklingen af systemet.
Derfor vil processen også inddrage de software-udviklere, der allerede har bidraget til de enkelte
fødevarefællesskabers IT-løsninger for at sikre et bredt ejerskab og kendskab til systemet efter projektets
afslutning.
Ligeledes vil der undervejs blive afsat betydelige ressourcer til at dokumentere systemets funktioner.
Systemet vil blive udviklet i en række udviklingsetaper, hvorved det grundlæggende system først etableres
og testes løbende i et enkelt fødevarefællesskab. Herefter udbygges systemet med en række funktionaliteter
i særskilte moduler, som de enkelte fødevarefællesskaber kan tilvælge og tilpasse efter behov. Den endelige
liste over funktionaliteter vil først blive fastlagt som en del af prioriteringen i fase 1, men en forventet liste kan
findes i beskrivelsen af projektets forventede mål og leverancer herunder.
I udviklingen og prioriteringen af funktionaliteter vil projektet trække direkte på erfaringerne fra Københavns
Fødevarefællesskabs ØkoHub-projekt, der har til formål at udvikle logistik- og forretningsmodeller, der kan
understøtte samarbejdet med de lokale producenter bedst muligt.
3. Implementering og formidling (oktober-november 2015)
Det færdige system testes og sættes op i et enkelt fødevarefællesskab, og de frivillige programmører
uddannes til at administrere, vedligeholde og videreudvikle systemerne fremadrettet. Herefter vil det være op
til de enkelte fødevarefællesskaber at stå for opsætning og drift af medlemssystemet lokalt, og de vil alle
have mulighed for selv at tilkøbe konsulent-ydelser eller samarbejde frivilligt for at videreudvikle og
skræddersy nye moduler, så systemet kan dække øvrige, specifikke behov. Projektet afsluttes med en
offentlig lancering for andre omstillingsprojekter og pressen i samarbejde med Økologisk Landsforenings
kommunikationsteam.
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2.4. Projektets mål / leverancer
Projektet skal resultere i et open source online medlemssystem med følgende funktionaliteter:
•
Medlemsdatabase (etape 1)
!
opbygning af databasestruktur
!
administration af medlemsoplysninger
!
udsendelse af nyhedsbreve
•
Online bestilling og betaling (etape 2)
!
webshop med online bestilling af fødevarer
!
online betalingsmodul
!
håndtering af kontingentbetaling
•
Bestilling af varer fra økologiske producenter (etape 3)
!
database med oversigt over lokale økologiske producenters placering og sortiment
!
let indgang for producenter til at byde ind med de fødevarer og de mængder, som de har til
salg direkte i systemet
!
let indgang for bestillere i fødevarefællesskaberne til at sammensætte fødevarebestillinger
fra flere producenter
Ved udgangen af projektperioden skal medlemssystemet:
•
være taget i brug i mindst 5 økologiske fødevarefællesskaber
•
være under løbende videreudvikling varetaget af en gruppe på mindst 10 frivillige
programmører
•
være tilgængelig til fri afbenyttelse sammen med dokumentation og installationsvejledning for
alle interesserede på KBHFFs hjemmeside og på ØkoStartpakke.dk.
2.5. Projektets forventede effekter
Projektets primære effekt skal være en effektivisering af arbejdsgange og administrativt arbejde i de enkelte
fødevarefællesskaber.
Pt. er der etableret mere end 15 fødevarefællesskaber over hele landet med over 5000 aktive medlemmer til
sammen, med mindst 10 yderligere under opstart. Medlemssystemet vil være en afgørende faktor i at gøre
det lettere for mange flere danskere at blive medlemmer og købe fødevarer direkte fra lokale økologiske
producenter.
Jo bedre og mere gnidningsfrit fødevarefællesskabernes administration fungerer, des mindre vil
arbejdsbyrden også være hos de enkelte producenter i deres kontakt med fødevarefællesskaberne.
Endvidere vil et sådant medlemssystem kunne sikre løbende kommunikation med producenterne, samt
understøtte længeresigtet budgettering og afsætningsaftaler mellem fødevarefællesskaberne og de enkelte
producenter, hvilket vil give øget sikkerhed for begge parter.
Endvidere vil et sådant medlemssystem være et afgørende stykke infrastruktur, der vil lette opstart og drift af
nye fødevarefællesskaber rundt om i landet. Medlemssystemet vil indgå som en bærende del af en
startpakke, der vil give konkrete råd og redskaber til opstart og drift af et fødevarefællesskab (se separat
projektansøgning), hvilket ikke alene vil lette udbredelsen af fødevarefællesskaberne, og dermed også
medvirke til øget afsætning af lokale økologiske fødevarer.
Fordi selve medlemssystemet bliver udviklet og udgivet som åben open source software, vil selve
udviklingsforløbet være åbent og offentligt tilgængeligt for alle interesserede programmører. Ligesom al
kildekode og dokumentation vil være offentligt tilgængeligt under en open source copyright-licens. Dette
betyder, at medlemssystemet løbende kan udvides med mange andre moduler, der understøtter særlige
behov, f.eks:
•
Udvidelse af webshop med mange forskellige varegrupper og mulighed for sammensætning af
særlige, personlige bestillinger. En medlemsundersøgelse foretaget af KBHFF i forbindelse med
ØkoHub-projektet i efteråret 2014 viste, at den manglende fleksibilitet i forhold til bestilling af varer er
den primære barriere for øget afsætning af økologiske fødevarer gennem fødevarefællesskabet.
•
Integration af køreruter og optimering af på tværs af fødevarefællesskaber ved bestilling af fødevarer
fra producenter i samme lokalområde.
•
Integration med relevante økonomistyringssystemer.
Medlemssystemet kan evt. udbygges med disse funktioner med støtte fra FØL-fonden i 2016. Endvidere er
det værd at bemærke, at eftersom medlemssystemet i sit udgangspunkt vil være en generisk platform.
Kernefunktionaliteten gavner alle fødevarefællesskaberne, men vil samtidig være modulært opbygget på en
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sådan måde, at det samtidig ikke forhindrer, at der kan udvikles videre i de retninger, de enkelte
Fødevarefællesskaber finder det nødvendigt. Samtidigt vil et sådant veldokumenteret og lettilgængeligt
online medlemssystem også kunne tilpasses, bruges og videreudvikles af en lang række andre
virksomheder og projekter, der sælger og distribuere lokale fødevarer, så som lokale producenters
grøntsagskasseordninger, digitalt stalddørssalg, farmers’ markets, Community Supported Agricultureordninger, byhaver og andre småproducenter. Sådant digitalt “stalddørssalg” vil kunne have stor effekt på at
fremme afsætningen af økologiske fødevarer.
2.6. Projektets organisering, herunder evt. samarbejde med andre partnere (maksimalt 10 linjer)
Projektet er et samarbejde mellem 16 økologiske fødevarefællesskaber over hele landet (en komplet liste
over alle projektets samarbejdspartnere og støttetilkendegivelser er vedlagt som Bilag 2).
Projektet ejes af en styregruppe med repræsentanter fra en række af de involverede fødevarefællesskaber.
Projektet ledes af en projektleder fra et af de samarbejdende fødevarefællesskaber i samarbejde med et ITkonsulentfirma, der har bred erfaring med udvikling af open source software systemer. Udviklingen af
medlemssystemet varetages af programmører fra konsulentfirmaet, der ligeledes har til opgave at involvere
frivillige kræfter fra de enkelte fødevarefællesskaber. Vi har indhentet tilbud fra bl.a. konsulentfirmaerne
BitBlueprint og Socialsquare, der har den fornødne faglighed og kompetencer til at virke som forestå
udviklingen af medlemssystemet.
Formidling af projektet foregår i samarbejde med Økologisk Landsforenings kommunikationsteam, hvis
netværk og faglige kompetencer vil sikre en bred dækning i nyhedsmedier og sociale medier.
2.7. Projektets sammenhæng og synergieffekter til viden på området og andre projekter
Projektet vil skabe fundamentet for et veldokumenteret og lettilgængeligt online medlemssystem, der
1.
2.
3.

vil give den fornødne infrastruktur til at lette opstart og drift af nye fødevarefællesskaber markant (jf.
separat projektansøgning om startpakke til nye fødevarefællesskaber).
på sigt vil kunne udvikles til at understøtte koordinering af indkøb og logistik på tværs af
fødevarefællesskaberne, og dermed bygge videre på erfaringerne fra KBHFFs ØkoHub-projekt (støttet
af FØL-fonden i 2014).
ikke alene vil systemet kunne bruges af alle fødevarefællesskaberne, men det også skabe et open
source software-projekt, der på sigt også vil kunne tilpasses, bruges og videreudvikles af en lang række
andre virksomheder og foreninger, der også vil kunne fremme afsætning af økologiske fødevarer.

2.8. Plan for offentliggørelse, formidling og vidensdeling
Selve udviklingsforløbet vil være åbent og offentligt tilgængeligt for alle interesserede programmører,
ligesom al kildekode og dokumentation vil være offentligt tilgængeligt under en open source copyright licens.
Derudover vil KBHFF fremlægge projektets resultater frem til alle interesserede, og systemet vil gøres
tilgængelig på KBHFFs hjemmeside og på hjemmesiden økostartpakke.dk (udvikles som del af projektet
ØkoStartpakke, jf. separat projektansøgning).
Som afslutning på projektet vil KBHFF invitere til offentlig lancering af medlemssystemet, hvor alle
fødevarefællesskaberne, alle øvrige interesserede grønne omstillingsprojekter samt pressen vil blive
introduceret for medlemssystemet, og efterfølgende få mulighed og hjælp til at opsætte og tilpasse systemet
til brug i deres egne projekter.
Denne lancering og presseindsatsen omkring projektet vil blive koordineret i samarbejde med Økologisk
Landsforenings kommunikationsteam via foreningens Facebook-sider, der har 30.000 økologi-interesserede
følgere og via Økologisk Landsforenings nyhedsbrev med 11.000 abonnenter og via magasinet Økologisk og
avisen Økologi & Erhverv.
Hvis medlemssystemet kan lanceres samtidigt med startpakken for nye fødevarefællesskaber (jf. separat
projektansøgning), forventer vi, at en presseindsats i forhold til danske landsdækkende og lokale medier
samt mere specifikke danske økologi- og it-medier vil give mindst 30 presseomtaler for de to projekter til
sammen.
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3. PROJEKTØKONOMI
3.1. Projektets samlede omkostninger i hele projektperioden
Projektets samlede
Tilskud fra Fonden
omkostninger
År
(budget/regnskab)
(budget/regnskab)
1.000 kr.
1.000 kr.
2015
297.000
297.000
I alt

297.000

Tilskuddets andel af
samlede omkostninger
%

100
100

297.000

3.2. Projektets budget og finansiering i 2015
Bemærk: Detaljeret budget vedlagt som bilag 1
Projektets samlede budget i tilskudsåret 1. januar - 31. december 2015
Budget 2015
1000 kr.
A. Interne lønomkostninger
Projektleder

antal timer

kr. / time

kr

112

250

28.000

Interne lønomkostninger i alt

28.000

B. Ekstern Bistand

244.000

C. Udstyr

0

D. Øvrige projektomkostninger

25.000

Projektets samlede omkostninger

297.000

E. Indtægter fra projektet

0

F. anslået scrapværdi af udstyr

0

Projektets samlede tilskudsgrundlag

297.000

Projektets samlede financiering i tilskudsåret 1. januar - 31. december 2015

Det ansøgte tilskud fra fonden
Eget bidrag
Andre offentlige tilskud
1. Miljøstyrelsens Grønne Ildsjæle-pulje

Ansøgt

1.
I alt

Budget 2015
1000 kr

40 %

297.000

0%

0

60 %

450.000

Bevilget

450.000

2.
Andre private tilskud

%

0%
Ansøgt

Bevilget
0%
100 %

747.000
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Opgørelse af omkostninger med eller uden moms - sæt kryds
X

1. Ansøger er momsregistreret, og omkostningerne er opgjort uden moms:
2. Ansøger er ikke momsregistreret, og omkostninger er opgjort med moms:

3.3. Bemærkninger til projektets finansiering
Der er også ansøgt 450.000 kroner ex moms til projektet hos Miljøstyrelsens Pulje for Grønne Ildsjæle,
hvorfra der forventes svar primo november 2014. Hvis der modtages støtte hos denne pulje har vi ikke
behov for støtte til projektet fra Fonden for økologisk landbrug.
3.4. Specifikation og bemærkninger til de enkelte hovedposter i budgettet
A. Intern løn
En projektleder ansættes af KBHFF i 9 måneder til 4t/uge, 250kr/time. Projektlederens opgave
er at koordinere samarbejdet mellem Fødevarefællesskaberne, og sikre udviklingen af et genbrugeligt,
konsoliderende og vedligeholdelsesvenligt medlemssystem.
B. Ekstern bistand
Udviklingen af medlemssystemet varetages af programmører fra et IT-konsulentfirma, der har bred erfaring
med udvikling af open source software systemer. Konsulentfirmaet har ligeledes til opgave at involvere
frivillige kræfter fra de enkelte fødevarefællesskaber. Som det fremgår af budgettet er projektets primære
omkostninger således knyttet til disse konsulentydelser. I et projekt med så mange samarbejdspartnere er
det afgørende at have et eksternt konsulentfirma til at forestå udviklingen, da vi derved kan sikre vi en
rettidig og professionel udvikling af medlemssystemet, samt bedst mulig brug af frivillige ressourcer i
forbindelse med udvikling og videre drift. Vi har indhentet tilbud fra konsulentfirmaerne BIT Blueprint og
Socialsquare, der sammen har den fornødne faglighed og kompetencer til at forestå behovsafklaring og
udvikling af medlemssystemet. Der er afsat 229.000 kr til ekstern bistand til softwareudvikling, design,
dokumentation og IT-projektledelse. Jf. detaljeret budget vedlagt som bilag 1.
Endvidere afsættes der 15.000 kr til Økologisk Landsforenings bistand med presseindsats i forbindelse med
lancering af medlemssystemet, og til revision.
C. Udstyr
Der vil ikke være udgifter til udstyr, da fødevarefællesskaberne allerede har det fornødne IT-udstyr og
hosting-aftaler til drift af medlemssystemet.
D. Øvrige projektomkostninger
Øvrige projektomkostninger dækker transport for frivillige fra resten af Danmark til workshops og sprints i
København, samt lokaler, mødeforplejning og materialer.
E. Indtægter fra projektet
Som udgangspunkt forventes projektet ikke at genere indtægter, da medlemssystemet stilles frit tilgængeligt
for alle ved projektets afslutning.
F. Anslået scrapværdi for udstyr
Eftersom indkøb af udstyr ikke indgår som en del af projektet, vil scrapværdien være 0 kr.

3.5. Specifikation af overhead i budgettet/administrative omkostninger
Opgørelse af omkostninger med eller uden overhead/administrative omkostninger – sæt kryds
1. Overhead / administrative omkostninger indgår i budgettet:
2. Overhead / administrative omkostninger indgår ikke i budgettet:

X
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Bilag 1: Budget
Aktiviteter
Projektledelse (februar 2015 - november 2015)
Projektledelse, intern koordinering mellem fødevarefællesskaberne

Ansøgt beløb
Timer
Pris

Noter

112
112

28.000
28.000

1

20
20

17.000
17.000

2

Fase 2: Systemudvikling (april-september 2015)
Udvikling etape 1: Medlemsdatabase
Behovsafklaringsworkshop
Udvikling, design og projektledelse

6
110

5.100
52.750

3
4

Udvikling etape 2: Online bestilling og betaling
Behovsafklaringsworkshop
Udvikling, design og projektledelse

6
110

5.100
52.750

3
4

6
5100
110
52.750
30
23.400
378 196.950

3
4
5

Fase 1: Kortlægning af behov (februar-marts 2015)
Opstartsworkshop

Udvikling etape 3: Bestilling af varer fra økologiske avlere
Behovsafklaringsworkshop
Udvikling, design og projektledelse
Weekend-sprint m. frivillige programmører
Fase 3: Drift og formidling (oktober-november 2015)
Test og opsætning
Drift
PR og formidling
Øvrige omkostninger
Rejseomkostninger for frivillige til workshops og sprints
Omkostninger ifbm. behovsafklaringsworkshops
og weekendsprints
Revision
Total

30

15.000

30

15.000
30.000

10.000
5.000
10.000
0 25.000
540 296.950

6
7
8

9
10

Noter til budget
Note
1

2

3

Beskrivelse
En projektleder ansættes af KBHFF. Projektlederens opgave
er at koordinere mellem Fødevarefællesskaberne, og sikre udviklingen af et genbrugeligt,
konsoliderende og vedligeholdelsesvenligt produkt. Timepris: 250 kr.
Gennemgang af eksisterende IT-løsninger og ressourcer hos de enkelte fødevarefællesskaber.
Udarbejdelse af fælles manifest for medlemssystemet som open source projekt.
20 timers IT-projektledelse af 850 kr/time
Inddragelse af nøglepersoner fra fødevarefællesskaberne til afklaring af ønsker og behov til
funktionalitet.
6 timers IT-projektledelse af 850 kr/time

4

60
19
16
16

5

Forberedelse og afholdelse af en ‘weekendsprint’, hvor de frivillige programmører oplæres og
inddrages i udviklingen af medlemssystemet.
20 timers projektledelse og facilitering 850 kr/time
10 timers softwareudvikling 500 kr/time

6

Afsluttende opsætning og test af medlemssystemet hos et udvalgt fødevarefællesskab.
30 timers softwareudvikling, 500 kr/time

7
8

timers
timers
timers
timers

softwareudvikling, 500 kr/time
design, 500 kr/time
projektledelse, 500 kr/time
dokumentation af 350 kr/time

Frivillige programmører står for opsætning, drift og support af medlemssystemet i
fødevarefællesskaberne landet over.
Udvikling af hjemmeside med dokumentation samt offentlig lancering med præsentation af systemet
for presse og øvrige omstillingsinitiativer i samarbejde med Økologisk Landsforening, der stiller
deres netværk og pressekontakter gratis til rådighed (anslået værdi 35.000)

9

Dækning af transport for frivillige fra resten af Danmark til workshops og sprints i København

10

Lokaler, mødeforplejning og materialer.

Bilag 2: Oversigt over samarbejdspartnere og
støttetilkendegivelser
Projektet er et samarbejde mellem følgende økologiske fødevarefællesskaber:
Navn

Hjemmeside

Kontaktperson

Københavns Fødevarefællesskab

kbhff.dk

Andreas Lloyd (projektansvarlig)

Aarhus Økologiske Fødevarefællesskab

aoff.dk

Nina Sandal

Aalborg Fødevarefællesskab

aalborgff.dk

Marlene Nielsen

Odense Fødevarefællesskab

odenseff.dk

Tine Petersen

Roskilde Økologiske Fødevarefællesskab

røff.dk

Thomas Persson

Svendborg Økologiske Fødevarefællesskab

svendborgff.dk

Michael Schrøder

Køge Økologiske Fødevarefællesskab

koeff.dk

Lene Hansen

Hillerød Økologiske Fødevarefællesskab

hoef.dk

Sophie Labeau

Lejre Økologiske Fødevarefællesskab

løff.dk

Hanne Svenningsen

Faaborg Fødevarefællesskab

faaborgff.dk

Betina Stub Thygesen

Assens-Tommerup Fødevarefællesskab

atoef.dk

Helle M. Boesen

Ramløse-Annisse Fødevarefællesskab

rafoe.dk

Gitte Løve Hinrich

Tybjerg Økologiske Fødevarefællesskab

tøf.dk

Steen Sørensen

Viborg FødeVareForening

vfvf.dk

Rebecca Bang Sørensen

Næstved Økologiske Fødevarefællesskab

-

Birgitte Rosenkilde

Middelfart Økologiske Fødevarefællesskab

-

Linda Frølund Hansen

Hvert enkelt af disse fødevarefællesskaber er selvorganiserede og frivilligt drevne borger-initiativer, der har
til formål at forbedre adgangen til lokale, bæredygtige fødevarer i deres nærområde gennem frivilligt arbejde
i lokale fællesskaber.
Der er indgået en aftale om samarbejde med Økologisk Landsforenings kommunikationsteam omkring
presseindsats og formidling omkring projektet for at sikre en bred og velfunderet offentliggørelse.
Udover de konkrete samarbejder for projektets gennemførelse er der taget kontakt til og opnået
bekræftelse om opbakning til projektet af følgende økologiske producenter:
Navn

Kontaktperson

Svanholm Storkollektiv

Mar van der List

Bellingehus

Verner Andersen

KysØko

Anders Lindgård

Navn

Kontaktperson

Møn Økologisk

Eva Bøtker

Egeskovgaard

Jacob Hougaard Hansen

Assers Mølle

Eva Sønderstrup Andersen

Westergaards Planteskole

Lars Westergaard

Lærkehøj Frugt

Maren Korsgaard

La Pomme, Fejø

Jean-Paul Clipet

Naustok Økologisk Frugtavl

Anne Sofie Olsen

