
 

   Vi vil gøre madens kilo til landbrugets hektar 
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En omlægning af hoveder og gryder 
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De offentlige indkøb 



 Nøgletal 

Københavns forbrug 
Københavns Kommune køber samlet ind for 300+ mio. kr. 
 

Det svarer til 7.200+ tons fødevarer 2.500 ha  

hektar jord     
  hektar i alt øko hektar 
Sjællands ha (inkl Bornholm) 605.000       25.000 

Lejre 15160 1.796 
Bornholm 33000 1392 

samlet lejre og Bornholm 48160 3.188 



 

   Vi vil gøre madens kilo til landbrugets hektar 
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Nyt madfællesskab 1:1 



 Det største tal på vægten 
Københavns Madforbrug 

Madforbruget i Københavnsområdet       

Hvor meget spiser vi i KBH? 
Tons mad 
årligt hektar i alt 

Tons mad 
ved 20% 
øko 

hektar 
øko ved 
20% 

1,7 mio mennesker , 365 dage, 
1,5 kg mad pr. dag 900.000  312.737 180.000 50.167 



Københavns mad og landbrugets hektar 

)

Hektar øko Grundvand

Svind1) Netto Brutto2) sum l/ha4)

% ha ha ha 1500000

Brød gryn mel mv 130.786.330 Kg korn pr ha 3500 10 61656 71521 10728 16.092.323.661

Mælkeprodukter 228.813.559 Kg mælk /Ko 8000 3 47650 55274 11055 16.582.248.075

Ost 19.380.383 Kg mælk /Ko 8000 3 35407 41072 6572 9.857.295.026

Smør 18.380.106 Biprodukt 0 0 0 0

Grøntsager 141.289.247 kg/ha 10000 25 17661 20487 3073 4.609.561.684

Nødder 2.875.799 kg/ha 2000 0 0 0 0

Frugt 105.904.418 kg /ha 7000 30 19668 22815 2281 3.422.225.618

Marmelade/Andet frugt 15.504.307 kg /ha 7000 30 2879 3340 501 751.515.897

Nudler/ris/pasta 26.257.294 0 0 0 0

Kartofler 95.026.396 kg /ha 17500 20 6516 7559 1512 2.267.601.318

Fisk 27.757.710 0 0 0 0

fjerkræ 7.502.084 Fe/kg kød             fe 22506252 10 11003 12764 1276 1.914.531.814

oksekød 14.629.064 Biprodukt 0 0 0 0

kalv/ Kødkvæg 5.751.598 Fe/kg kød             fe 28757988 10 10659 12365 2473 3.709.405.390

svin 13.753.821 Fe/kg kød             fe 41261462 10 19255 22336 4467 6.700.730.826

lam 1.000.278 Fe/kg kød             fe 5001389 10 1375 1595 319 478.632.954

charcuteri 18.630.175 Biprodukt 0 0 0 0

Æg 16.254.515 Høns incl opdræt 7000 10 22006 25527 5105 7.658.127.258

Olie 10.502.917 Vi. Raps 2500 10 13864 16082 804 1.206.155.043

I alt 900.000.000 269.601 312.737 50.167 75.250.354.565
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Prognose for samlet madforbrug i Region H (1,7 mio mennesker) - hvor mange hektar skal der til?

 Region H - Borgere (900.000.000) Udbytter og areal Økoprocenter

KBH Madhus tal

Øko%
Fødevareemner Netto kg Kg/enhed/ år Enheder

DK-Ø%



 De første tal på vægten 
ØKOLOGISK OG LOKALT POTENTIALE 

 

Aktører på banen indkøb i kg indkøb i kr øko% ha i alt øko ha dk 

          

Københavns Kommunens indkøb 7.198.000 300 mio 90 2501 1891 

Region H, sygehusene 
 3028665 90-125 mio 60 1365 527,8 
Meyers kantiner i KBH 
 4179791   45 1662 423 
Coop's øko i KBH 
 36.000.000   100 13677 9998 

samlet potentiale 50.406.456     19205 12839 

eksklusiv kaffe/te, øl og vin 



 

  Restauranternes årlige  

Fødevaretal (KBH): 

 

- 1,7 mia. kr. 

- 510.000.000 kg. 

- 15-17.000 ha.  
 

 Kilo 
Hektar 



Landmanden og kokken 

– Men hvordan ved landmanden hvad kokken vil have? 

– Hvordan ved kokken hvad landmanden kan producere og hvornår? 

 

Der mangler kommunikation og relation mellem køkken og landbrug 
– Hvordan kan vi tydeliggøre køkkenernes ønsker ude hos producenterne? 

– Hvordan kan vi gøre opmærksom på de mange gode råvarer ude på markerne? 

– Hvad vil en bedre interaktion gøre ved den måde vi handler ind på? Bestiller 
varer på? Laver mad på? Underviser vores børn om måltider og råvarer? 

 

Landmanden leverer til grossisten, som sælger til kokken 



Forbrugeren 

• I dag er der et stort ønske om at vide hvad det er man spiser 

 

• De informationer der er til rådighed er:  

Pris, indhold, ingredienser, allergener, 
hvordan varen skal opbevares og hvornår 
den er produceret, samt holdbarhed 

 

• Hvilket gør det umuligt for en lægmand at vurdere forskellen 
mellem to gulerødder på andre parameter end pris 

 



 

o Vi er afhænge af hinanden og vores 
natur og landskab og generelle 
sundhed afhænger i høj grad af 
hvad vi efterspørger og kommer i 
hovedet.  

o Men vi skal vide noget om det før vi 
kan tage stilling og agere.  

o Når vi kun måler kvaliteten på pris, 
er det jo den eneste parameter 
som vi kan vurdere på 

 

Vægten er ønsket om at skabe en relation mellem land og by, og at vise at: 

 

• Maden kommer et sted fra. Og det er ikke ligemeget hvor det er.  

• Maden bliver produceret under forskellige forhold. Og det er ikke ligemeget hvilke.  

• Maden bliver tilsat nogle tilsætningsstoffer før og under produktionen. Og det er ikke 

ligegyldigt hvilke eller hvor mange. 

• Maden bliver produceret af nogle mennesker under nogle arbejdsforhold. Og det er 

ikke ligegyldigt hvilke. 



Vægten 

• Målet med Vægten er at samle flere oplysninger 
om vores fødevarer og synliggøre forbindelsen 
mellem forbrug og økonomi, økologi, 
biodiversitet, arbejdsforhold, dyrevelfærd 
[indsæt selv flere].  
 

• I første omgang skal Vægten give et overblik 
over hvor mange hektar vi egentlig ”spiser” i 
vores restauranter, plejehjemskøkkener, food 
trucks, supermarkeder osv. Og dermed danne 
grundlag for en samtale og relation mellem 
køkkener og producenter.     
 

Kilo Hektar 



Parametre til Vægten 

• Der skal findes en række 
parametre som ”nemt” kan 
måles: fx sorter, økologi, 
uddannelse og arbejdsforhold 

• Men vi skal også tænker i større 
kontekster: Fx klima, 
biodiversitet og FNs klimamål  

 

• Alle som tilslutter sig vægten 
forpligter sig til at opgive disse 
parametre, også restauranter og 
kommuner 



Ligesom bilkort laves en stamtavle på alle aktører baseret på deres produktion og indkøb 

Bornholm Kommune 
Regionskommune 

Indbyggere 39.695  
589,38 km² 

Økologiprocent  62% 

Knuthenlund 
Lolland 

650 Hektar 
Lolland Falster 

Økologiprocent  100% 

Kost and cows 
København 

4 restauranter i København 

Økologiprocent  44% 
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Relation til sin landmand 

Direkte 
information om 

den mad du spiser 
og det landskab 

du skaber 

Forbrugeren 
kan nu få 

Mulighed for 
vælge en 

restaurant 
frem for en 

anden 

Mulighed for 
holdningsbase

rede køb 







Mulighed for at 
forecaste sit forbrug 
vedhjælp at Vægtens 

regnemaskine. 
Dette forecast kan 
bruges til at lave 

forudbestilling hos 
producenterne 

Direkte kommunikation om 
den mad der indkøbes og 
det landskab den skaber 

Mulighed for 
holdningsbaser

ede køb 

Mulighed for at 
kommunikere andre 
kvalitetsparametre 

end pris 

Mulighed for at 
kortlægge sit 

forbrug 

Kommuner,  
hoteller og køkkener 

kan nu få 



Direkte kommunikation 
med køkkener om behov 

og ønsker 

Mulighed for 
afsætning af 
små partier 
skæve varer 

Mulighed for at 
kommunikere andre 

kvalitetsparametre end 
pris 

Eksempelvis: 

Knuthenlund 

Gør meget for 

biodiversitet, fx flagermus 

og en speciel art 

blommer. 

Dette vil måske gøre, at 

nogle vil støtte dem 

 

Landmanden 
kan nu få 



Producenterne 
viser hvad høn 

producerer, og det 
er muligt at købe 
og forudbestille 

produkter. 

Vægten som benchmark  

Kommuner og 
restauranter 

forpligter sig til at 
fx 30 % af deres 

køb skal registreres 
på 

MADFÆLLESSKAB. 
Og forecaste sit 

forbrug 

De varer, der er på Vægten,  
er registreret som 

MADFÆLLESSKAB© varer. 
Producenterne er forpligtede til 

at opgive en række fx 
bæredygtigheds-, dyrevelfærds-

, biodiversitet og 
oprindelsesparametre 

også når de ikke indfrier dem 
 

Køkkenerne har 
mulighed for at købe 

produkterne direkte på 
sitet eller gennem en 

leverandør. I alle 
tilfælde bliver købene 

indberette til 
MADFÆLLESSKAB og 

sporbarhed sikres 

Forbrugerne har 
mulighed for at se, hvad 
der produceres hvor og 

bliver købt af hvem 




