Erfaringer med produktion og afsætning
af lokale fødevarer - og kan man hænge
FN’s Verdensmål på et juletræ?
Lars Hvidtfeldt, bestyrelsesformand for
Kirstineberg A/S

Guldborgsund Frugt er et samarbejde mellem Herregårdene Vennerslund, Gl. Kirstineberg, Pandebjerg og Klodskovgaard,
som alle ligger i det traditionelle danske æbledyrkningsområde på kysten langs Guldborgsund,
hvor de mange solskinstimer og det milde klima giver gode æbler som smager dejligt.

Vores forudsætninger for
investering i 2004
• 30% selvforsyningsgrad i DK (i dag ca 20%)
• Præference for dansk frugt - plus 1 kr./kg
• Sydhavsøerne har gode forudsætninger for
produktion af smagfuld frugt.
• Godt klima
• Producere røde aromatiske æbler
• Plantagerne fældet i 2016/17 – 10 år igen.

Udfordringer
• Vores produktionspris er højere end hvad markedet betaler.
– 2009 kostpris 3,79 kr/kg afregning 2,05 kr/kg.
– 2010 kostpris 5,15 kr/kg afregning 4,00 kr/kg.
– 2011 kostpris 3,80 kr/kg afregning 2,50 kr/kg.
• I alle høstår underskud.
• Solgte til små special forretninger, men de kan ikke løfte nok –
dyrt i logistik.
• Nødvendigt med volumen da alt var lønnet arbejdskraft/høje
faste omkostninger – store mængder 1500 tons pr år.

HVAD OPLEVEDE VI
• Der er ikke en præference for dansk frugt.
• Frugt prissættes uge for uge.
• Vi skal konkurrere på pris og produktionsfaktorer
med udlandet.
• Arbejdsintensive produktioner af en generisk vare
kan ikke klare sig i DK.
• En god ide har man kun kort tid – er den god
bliver den kopierer af andre.

GULDBORGSUND

EJERFORHOLD
GULDBORGSUND FRUGT ApS.
MODERSELSKAB
• Produktudvikling
• Produktion

TASTING DENMARK ApS.
DATTERSELSKAB
• Salg

Handels selskab for lokale fødevarer
- hvad lærte vi.

232 varenumre fra ca. 30 producenter.

• Udfordring:
•
•
•
•
•
•
•

Høj produktionspris
For lille DB
For små mængder
Manglende ensartethed
Loyalitet
Transport omkostninger
Ikke økonomi i delikatesse/specialforretninger – for små mængder

PRODUKTER
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Handels selskab for lokale fødevarer
- hvad lærte vi

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Langt fra hvad man høre af efterspørgsel og til hvad der er en realitet
Supermarkeder handler produkter ned i pris
Supermarkeder er meget pressede
Ind og ud af sortiment – nyhedens interesse
Supermarkedet definerer pris til kunden
Du har ingen forhandlingsmagt.
Taber hurtigt på varelager – COOP Helt lokalt
I butikkerne kommer varerne ikke nødvendigvis frem på hylderne
Kan man betale markedsføringsbidrag og betale for hyldemeter??
Kan man give ekstra rabatter til kampagner = omsætning uden
fortjeneste.
• Ændringer i emballage, etiketter osv…..

Gode råd - inden dit projekt:

Analyser markedet grundigt
Vil dit produkt påvirke markedspriserne

Hvad kan de konkurrerende produkter produceres til?
Hvad vil dine ærlige produktionsomkostninger være ?
Have ideer og visioner - men lad være med at drømme.

Er din forretningsidé, at være lille og gårdbutik eller skal det være en
virksomhed.

Ny afgrøde på Lolland Falster

Rammer en trend glutenfri kost
- veganer trend
- ingrediens
- stigende afsætning

Danish Quinoa
Group FMBA
Ny
forening/andelsselskab
Startet baglæns….……
Først dyrke og så finde
ud af forarbejdning og
salg…

Læring:
Inden man starter;
Kan man producer?
Kan man håndtere lovgivning?
Kan man afsætte og til
hvem?
Kan man konkurrere?

A living
Christmas Tree
There is something with a living tree.
A tree grown in a pot that will continue to live
for many years.
At Kirstineberg, we are experts in living potgrown Christmas trees. We have developed
our special production, so that every single
tree is born with a solid root system ready to
plant outside. A Kirstineberg tree is born to
live wheather it is on the balcony or as a
large beautiful tree in the garden.

Within every little
tree, there is a
dream of growing
large and become
beautiful.

De næste 10 år: Balance og bæredygtighed er hovedoverskiften
Fornuftig(ere) brug af ressourcer
MAKROTRENDS

Anti-kapitalisme
En produktion til gavn

MEGATRENDS

TRENDS

Cirkulær økonomi
DØGNFLUER

Dyrevelfærd

Klima-redning
CO2 neutralt

”Bedre” i stedet for ”mere”

Biodiversitet

Levedygtigt
Ansvarligt
Fair

One world – fælles ansvar

Naturlighed
Rent og friskt
Sundhed

Ligestilling

Mindfullness
Social retfærdighed

I samklang med naturen

Biologisk mangfoldighed
Planter overalt – overvinder alt

Respekt
Ufiltreret

Naturen før andet
Naturens medicinkammer

Biodynamisk

Vildt og utæmmet

Sanselighed

Naturen ind i bygningerne
Spiritualitet

Forbrugerene optaget af;
miljø, klima, bæredygtighed, etik- skal
kunne træffe de rigtige valg

Kirstineberg er Certificeret i 2 systemer

Vores Grundlov
En uudnyttet ressource, men forbrugt
ressource, er på alle måder uønsket –
det påvirker både miljø og
virksomhedens resultat negativt.

Sundhed og trivsel.
Sikre et sundt liv for alle og
fremme trivsel for alle
aldersgrupper
Vi har løbende personalemøder,
der skal sikre trivsel, der
gennemføres individuelle
samtaler. Der er der adgang til
krisepsykolog.

Bæredygtighed i hele vores
process

FN’S 17 VERDENSMÅL FOR BÆREDYGTIG
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Sundhed og
trivsel

3: Sundhed og trivsel.
Sikre et sundt liv for alle og fremme trivsel for alle
alders- grupper
Hos Kirstineberg: Vi har løbende personalemøder, der
skal sikre trivsel, der gennemføres individuelle samtaler.
Der er der adgang til krisepsykolog.
3.6 Inden 2020 skal antallet af globale dødsfald og
tilskade- komster som følge af trafikulykker halveres.
Hos Kirstineberg: I vores virksomhedspolitik sikres det at
alle medarbejdere har de relevante køretilladelser, ligesom
der er nultolerance for alkohol i arbejdstiden – eller man
må ikke møde påvirket på arbejde.
3.7 Inden 2030 skal der sikres universel adgang til
seksuelle og reproduktive sundhedstjenester, herunder
familieplan- lægning, oplysning og uddannelse, og
integration af repro- duktiv sundhed i nationale strategier
og programmer.
Hos Kirstineberg: Virksomheden har en
graviditetspolitik i henhold til gældende overenskomst

3.8 Der skal opnås universel sundhedsdækning, herunder
beskyttelse mod økonomiske risici, adgang til livsvigtige
sundhedsydelser af høj kvalitet, og adgang til sikker og
effek- tiv livsvigtig kvalitetsmedicin og vacciner til en
overkommelig pris for alle.

Hos Kirstineberg: Dette er vi dækket ind af i det danske
sam- fund. Vi opfordrer vores medarbejdere til årlige
lægetjek
3.9 Inden 2030 skal antallet af dødsfald og sygdomme
som følge af udsættelse for farlige kemikalier samt luft-,
vand- og jordforurening og kontaminering, væsentligt
reduceres.
Hos Kirstineberg: Som virksomhed certificeret i
GlobalGAP og MPS. Vi har den lovpligtige Arbejdsplads
vurdering APV f.eks mht. hvordan man forholder sig til
kemikalier og an- vender værnmidler – vores
virksomhedspolitik er at ingen medarbejder må komme
til skade eller få mén ved brug af gødning eller kemi.

Vi tager bæredygtighed
alvorligt

Rent vand og sanitet.
Inden 2030 skal vandkvaliteten
forbedres ved at reducere forurening, afskaffe affaldsdumping og
minimere udslip af farlige kemikalier og materialer, og ved at
halvere andelen af ubehandlet
spildevand og væsentligt øge
genanvendelse og sikker genbrug
globalt.

Bæredygtighed i hele vores
process
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Rent vand og
sanitet

6.3 Inden 2030 skal vandkvaliteten forbedres ved at
reduc- ere forurening, afskaffe affaldsdumping og
minimere udslip af farlige kemikalier og materialer, og ved
at halvere andelen af ubehandlet spildevand og
væsentligt øge genanvendelse og sikker genbrug globalt.

6.4 Inden 2030 skal effektiviteten af vandforbrug
indenfor alle sektorer væsentlig øges, og der skal
sikres bæredygtig opsamling og forsyning af frisk vand for
at imødekomme vandknaphed, og for at reducere antallet
af mennesker, der lider af vandmangel, betydeligt.

Hos Kirstineberg: Gennem vores certificering har vi
ned- skrevede procedure for håndtering af alle former
for affald, så det håndteres miljømæssigt optimalt og
derved efterlader virksomheden ingen negative aftryk.
Vi har fokus på genanvendelse af affald, hvis muligt. Affald fra virksomheden
hånd- teres på offentlige/professionelle virksomheder.

Hos Kirstineberg: Sikres gennem drypvanding og
opsamling af overskudsvand – vi taber ikke vand unødigt.

Vi tager bæredygtighed
alvorligt

Bæredygtig energi.
Inden 2030 skal den globale
hastighed for forbedring af
energieffektiviteten
fordobles.
Vi søger at vande mere om
natten. Vi vil anvende grøn
strøm.
Vi introducerer løbende
energispareforanstaltning
er alle steder.

Bæredygtighed i hele vores
process
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Bæredygtig
energi

7.3 Inden 2030 skal den globale hastighed for forbedring af energieffektiviteten fordobles.
Hos Kirstineberg: Vi søger at vande mere om natten. Vi vil anvende grøn strøm. Vi introducere løbende
energispareforanstaltnin- ger alle steder.

Vi tager bæredygtighed
alvorligt

Anstændige jobs
og økonomisk vækst.
Der skal opnås højere
økonomisk produktivitet gennem
diversifi- cering, teknologisk
opgradering og innovation,
blandt andet gennem fokus på
høj værditilførsel og
arbejdskraftintensive sektorer.

Bæredygtighed i hele vores
process
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Anstændige jobs og økonomisk
vækst
8.2 Der skal opnås højere økonomisk produktivitet
gen- nem diversificering, teknologisk opgradering og
innovation, blandt andet gennem fokus på høj
værditilførsel og arbejdsk- raftintensive sektorer.
Hos Kirstineberg: Vi er en konkurrenceudsat
virksomhed. Vi er en arbejdskraftintensiv virksomhed.
Derfor gennemfører
vi løbende innovations processer, der øger
produktiviteten og mindsker belastningen af den enkelte
8.4 Gradvist forbedre indtil 2030 den globale
medarbejder.
ressource- udnyttelse inden for forbrug og produktion,
og forsøge at afkoble økonomisk vækst fra
miljøforringelse, i overens- stemmelse med den 10-årige
Ramme for Programmer for Bæredygtig Forbrug- og
Produktion, med de udviklede lande i spidsen.
Hos Kirstineberg:
• Som virksomhed er en uudnyttet ressource, men
forbrugt ressource på alle måder uønsket- det påvirker
både miljø og virksomhedens resultat negativt
• Vi har fokus på alle produktionsfaktorer – at de ikke
har et /langvarigt negativt aftryk på miljø, klima
biodiversitet osv..

•
•

Vores virksomhed er certificeret i to
miljøcertificer- ingssystemer.

• Derfor spagnum må ikke komme fra
naturbeskyttede områder – og mosen skal kunne
regenerere.
• Nettet juletræerne pakkes i er fremstillet af
genbrugsplastik.
• Potterne er fremstillet af genbrugsplastik.
• Vi genanvender alle små potter op til 15 år
• Gødningsstoffer må ikke tabes – derfor opsamles
overskydende vand og gødningsstoffer fra
produktionen og
genanvendes i vores særlige
produktionssystem
• Der udlægges en dug, kaldet en ukrudtsdug, som
gør at der ikke kommer ukrudt mellem planterne og
8.6dermed,
Inden 2020
skal andelen
af unge, meget.
der ikke er i
mindskes
pesticidforbruget
beskæftigelse
eller
under
uddannelse
væsentligt
• Leverandører af småplanter er certificerede.
reduceres.
Hos Kirstineberg: Vi ønsker at bidrage til de unges
udvikling, derfor tager vi praktikanter.
8.8 Arbejdstagernes rettigheder skal beskyttes og et
sikkert og stabilt arbejdsmiljø for alle arbejdstagere skal
fremmes, herunder for migrantarbejdere, især kvindelige
migranter, og dem i usikre beskæftigelsesforhold.
Hos Kirstineberg: Virksomheden er medlem af en
arbejdsgiv- erforening, hvorfor virksomheden er underlagt
gældende ove- renskomst på de relevante fagområder,
herunder den danske arbejdsmiljølovgivning.

Vi tager bæredygtighed
alvorligt

Styrke indsatsen for at
beskytte og bevare verdens
kultur- og naturarv.
Virksomhedens hovedbygning
og en Tiendelade er opført i
1770 og fredet. De
repræsentere en del af den
lokale kulturarv og Danmarks
historie – gennem
virksomhedens afkast bidrager
dette til at ved- ligeholde denne
kulturarv.

Bæredygtighed i hele vores
process
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Bæredygtige byer og
lokalsamfund

11.4 Styrke indsatsen for at beskytte og bevare
verdens kultur- og naturarv.
Hos Kirstineberg: Virksomhedens hovedbygning og en
Tien- delade er opført i 1770 og fredet. De repræsentere
en del af den lokale kulturarv og Danmarks historie –
gennem virksom- hedens afkast bidrager dette til at
vedligeholde denne kultur- arv.

11.6 Inden 2030 skal den negative miljøbelastning pr.
Indbygger reduceres, herunder ved at lægge særlig
vægt på luftkvalitet og på kommunalt og anden
affaldsforvaltning.
Hos Kirstineberg: Vores pottegroede juletræer - kan
medvirke til at rense luften i byerne – og efter jul kan de
enten bliver som dekoration i en potte på altanen, ved
indgangen i forhaven, plantes ud i haver, parker, skove etc.
og dermed fortsat bidrage til luftrensning og binding af
CO2.

Vi tager bæredygtighed
alvorligt

Inden 2020 skal der opnås en
miljømæssig forsvarlig
håndtering af kemikalier og
affald i hele deres livscyklus, i
overensstemmelse med de
aftalte internationale
rammebetingelser, og deres
udledning i luft, vand og jord
skal væsentligt reduceres for
at mindske deres negative
indvirkninger på menneskers
sundhed og miljøet.

Bæredygtighed i hele vores
process
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Ansvarligt forbrug og
produktion

12.4 Inden 2020 skal der opnås en miljømæssig
forsvarlig håndtering af kemikalier og affald i hele
deres livscyklus, i overensstemmelse med de aftalte
internationale ram- mebetingelser, og deres
udledning i luft, vand og jord skal væsentligt
reduceres for at mindske deres negative indvirkninger på menneskers sundhed og miljøet.
•Hos
Virksomheden
Kirstineberg:
er Certificeret i GlobalGAP og MPS –
hvor der er fokus på miljø, ressourceanvendelse og
arbejdsmiljø.
• Som virksomhed er en uudnyttet ressource, men
forbrugt ressource på alle måder uønsket- det påvirker
både miljø og virksomhedens resultat negativt.
• Vi har fokus på, at alle produktionsfaktorer ikke har et
langvarigt negativt aftryk på miljø, klima og
biodiversitet.
• Spagnum må ikke komme fra naturbeskyttede
områder – og mosen skal kunne regenererer
• Nettet som træerne pakkes i er fremstillet af
genbrugsplast
• Potterne er fremstillet af genbrugsplast.
• Vi genanvender alle små potter i op til 15 år.
• Gødningsstoffer må ikke tabes – derfor opsamles overskydende vand og gødningsstoffer fra produktionen i
vores særlige indrettede produktionssystem
• Der
12.5
Inden
udlægges
2030 skal
en dug,
affaldsmængden
kaldet en ukrudtsdug,
væsentligt
som gør at
reduceres
der ikke gennem
kommer forebyggelse,
ukrudt mellem reduktion,
planterne og dermed,
genvinding
mindsk- es
ogpesticidforbruget
genbrug.
meget.

Hos Kirstineberg: Vi har fokus på at genanvende affald,
føre det tilbage i værdikæden, og vi køber genanvendte
hjælpem- idler hvor det er muligt.
12.6 Opmuntre virksomheder, især store og
transnationale virksomheder, til at arbejde
bæredygtig og til at integrere oplysninger om
bæredygtighed i deres rapporteringscyklus.
Hos Kirstineberg: Det er en del af virksomhedens strategi
at samtlige processer og input løbende skal gøres mere
bæredyg- tigt. Derfor er det er mål at vi løbende flytter os
og tænker mere bæredygtighed ind i alle handlinger og
processer. Det er både sund fornuft og god forretning, da
det til syvede og sidst han- dler om hvordan vi anvender
ressourcerne.
12.8 Inden 2030 skal det sikres, at mennesker alle
steder, har den relevante information og viden om
bæredygtig udvikling og livsstil i harmoni med
naturen.
•Hos
Vores
Kirstineberg:
bidrag her er at vi producerer et pottegroet
juletræ, som efter jul kan udplantes. Træet vil
efterfølgende binde CO2- og på et tidspunkt kan dette
træ anvendes til møbler/ bygningsmaterialer o.lign,
hvorved CO2 er laget og dermed bundet i mange år.
• I vores produktion låner vi af naturen, vi ønsker at tage
så
lidt som muligt.

Vi tager bæredygtighed
alvorligt

Styrke modstandskraft og
tilpasningsevne til
klimarelaterede risici og
naturkatastrofer i alle lande.
Vores bidrag er at vi producerer
et pottegroet juletræ, som efter
jul kan udplantes -træet vil
fortsatte binde CO2

Bæredygtighed i hele vores
process
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Klimaindsat
s

13.1 Styrke modstandskraft og tilpasningsevne til
klimare- laterede risici og naturkatastrofer i alle lande.

13.1 Styrke modstandskraft og tilpasningsevne til
klimare- laterede risici og naturkatastrofer i alle lande.

Hos Kirstineberg: Vores bidrag er at vi producerer et
potte- groet juletræ, som efter jul kan udplantes -træet
vil efterføl- gende ved den fortsatte vækst binde CO2På et tidspunkt kan dette træ anvendes til
møbler/bygningsmaterialer o.lign hvorved CO2 er
bundet i mange år. Så vi har her et produkt, hvor man
kan lagre CO2 i uendelig mange år.

Hos Kirstineberg: Da vores træ kan binde CO2 skal det
med- virke til at reducere klimaforandringerne. I vores
virksomhed har vi etableret læhegn, som mindsker en
række klimarelatere- de risici i produktionen, men samtidig
bidrager de til at rense luften.

Vi tager bæredygtighed
alvorligt

Inden 2020, skal mindst
10% af kyst- og
havområder være
beskyttet, i
overensstemmelse med
national og international
lovgivning og baseret på
den
bedste tilgængelige
videnskabelig information.
I vores produktionssystem
taber vi ikke næringsstoffer og dermed bidrager til
målopfyldelse af EU’s
vandrammedirektiv.
Bæredygtighed i hele vores
process
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Livet i
havet

14.5 Inden 2020, skal mindst 10% af kyst- og havområder være beskyttet, i overensstemmelse med national og
internation- al lovgivning og baseret på den bedste tilgængelige videnskabelig information.
Hos Kirstineberg: I vores produktionssystem taber vi ikke næringsstoffer -og dermed bidrager til målopfyldelse af
EU’s van- drammedirektiv.

Vi tager bæredygtighed
alvorligt

Livet på land: Beskytte, genoprette og støtte bæredygtig
brug af økosystemer på land,
bekæmpe ørkendannelse,
standse udpining af jorden og
tab af biodiversitet.
Gennem vores GlobalGap
certificering har vi politikker for
forvaltning af udyrkede områder.
Bedriften bestræber sig på i videst
mulig udstrækning, at tage størst
muligt hensyn til vildtet og naturen
i forbindelse med produktionen.

Bæredygtighed i hele vores
process
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Livet på
land

Mål 15: Livet på land
Beskytte, genoprette og støtte bæredygtig brug af
økosyste- mer på land, bekæmpe ørkendannelse,
standse udpining af jorden og tab af biodiversitet

Hos Kirstineberg: Gennem vores GlobalGap certificering
har vi politikker for forvaltning af udyrkede områder.
Bedriften bestræber sig på i videst mulig udstrækning, at
tage størst muligt hensyn til vildtet og naturen i
forbindelse med produktionen.

Dette søges udført på følgende
• Naturen søges udnyttet, således at naturen ikke
måder:
forsvinder eller nedslides væsentligt. Udnyttelsen af
arealerne sker ud fra moralske og etiske idealer.
• Markplanlægningen søges udført under størst mulig
hensyntagen til de arter, der er knyttet til det åbne
dyrkede land, således at deres muligheder for
overlevelse sikres.
• Udyrkede markhjørner, markskel, grøfter, levende hegn,
vandhuller samt jord og stendiger søges bibeholdt som
le- vesteder for markens dyr og planter og det søges at
undgå alt for store påvirkninger fra driften.
• Der er etableret læhegn og der tages størst muligt
hensyn til disse i forhold til afdrift af sprøjtemidler
Fastholdelse af vådområder
• Der opsættes fulge og ugle kasser
• Vi beskytter levesteder for planter og dyr og
søger at forbedre deres vilkår.

Vi tager bæredygtighed
alvorligt

Partnerskab for handling
Dyrk det globale
partnerskab for bæredygtig
udvikling og øg midlerne til
at nå målene Verdensmålene
for bæredygtig udvikling kan
kun realiseres
gennem stærkt globalt
engagement og samarbejde

Bæredygtighed i hele vores
process
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Partnerskaber for
handling

Mål 17: Partnerskab for handling
Dyrk det globale partnerskab for bæredygtig udvikling og øg midlerne til at nå målene
Verdensmålene for bæredygtig udvikling kan kun realiseres gennem stærkt globalt engagement og
samarbejde.

Julen er tiden, hvor vi styrker partnerskaber.

Vi tager bæredygtighed
alvorligt

Vores formål
Skabt os et nyt værktøj – til kommunikation og salg.

Vi åbner os og viser hvad vi gør
Vi viser at vi er på vej og at det aldrig stopper

Vi viser at vores produkt leverer på flere efterspørgsler forbruger ønsker
Vi sælger ikke længere kun et pottegroet juletræ, men noget meget
mere…..
Tror FN 17 måls cirklen bliver en bærende brand

