
Imarksættere, 
økozoner og lokale 

fødevare- 
fællesskaber på 

Bornholm

 

Opstartsworkshop: Torsdag den 20. april kl. 18.30 – 21.30 

på Lauegård, Gudhjemvej 64 i Gudhjem. Her har du mulighed 

for at høre meget mere om projektet samt om hvordan du 

kan involvere dig. 

Spørg eksperterne om forskellige afsætningsmodeller:  

Torsdag den 27. april kl. 19.00 – 21.30 i Scala Gudhjem,  

Brøddegade 10 i Gudhjem. Her stiller vi skarpt på forskellige 

måder for at købe lokale fødevarer på. Vi har inviteret eksper-

ter, som repræsenterer forskellige afsætningsmodeller, og du 

vil have mulighed for at blive klogere på fordele og ulemper 

ved de forskellige modeller og stille eksperterne spørgsmål. 

Involveringsgalleri og arbejdsværksted: Mandag den 8. maj 

kl. 18.30 - 21.45 i Madkulturhuset Gaarden, Melstedvej 25 i 

Gudhjem. Her arbejder vi mere konkret med de afsætnings-

modeller, der er størst interesse for, samt måder hvorpå man 

som borger kan være med til at skabe en ny lokal madkultur, 

der binder land og by bedre sammen.Vi byder på lidt lækkert 

til ganen. 

Muligheder i landskabet omkring økozonen: Torsdag den 18. 

maj kl. 19 – 21.30 i Madkulturhuset Gaarden i Melstedvej 25 

i Gudhjem.  Her ser vi nærmere på hvordan vi sammen kan 

skabe et landskab uden for Gudhjem med et bæredygtigt 

produktionslandbrug, og hvor der samtidig er rum for rekrea-

tive muligheder. 

Tilmelding: Det er gratis at deltage på arrangementerne , 

men af hensyn til bestilling af kaffe, the og kage/snack vil vi 

bede om en tilmelding på mail: ts@energiogressourcer.dk 

eller tlf.: 60 60 90 40 senest to dage før hvert arrangement.

Vi starter til tiden, så kom i god tid. Vel mødt! 

Workshops og arrangementer 



Ønsker du at Gudhjem og omegn bliver sat på landkortet som 

forgangsbillede for en bæredygtig og stolt fødevare-egn? Vil 

du gerne bidrage til at skabe flere attraktive lokale arbejds-

pladser? Vil du gerne sætte dit præg på fremtidens lokale 

fødevareudvikling?

Hvis du kan svare ”Ja” til nogle af disse spørgsmål, så kom 

og deltag, når vi inviterer til en række arrangementer for bor-

gere henover foråret i forbindelse med demonstrationsprojek-

tet ”Imarksættere, økozoner og lokale fødevarefællesskaber 

på Bornholm” – eller i daglig tale  

”Imarksætter-projektet”.

Visionen for projektet er at skabe et bæredygtigt og robust 

lokalt fødevaresystem i 3760-området, hvor vi producerer og 

spiser mange forskellige økologiske fødevarer. Det vil bl.a. på 

sigt kunne tiltrække og fastholde flere beboere, skabe flere 

lokale arbejdspladser og i det hele taget være med til vise, at 

Bornholm er en stolt fødevare-ø med en stærk madkultur. 

For at dette kan lade sig gøre, arbejdes der på at tiltrække 

flere økologiske fødevareproducenter (”Imarksættere”) til om-

rådet, som kan starte op på attraktive vilkår. En anden præmis 

for at projektet lykkes er også at varerne kommer ud på de 

bornholmske spiseborde.

Det tror vi på kan lykkes ved et fælles engagement og samar-

bejde, men der er brug for dig! 

Økozoner & fællesskaber  
Et bæredygtigt og robust lokalt fødevaresy-

stem betyder, at produktion, forarbejdning, 

forbrug og cirkulation af næringsstoffer er 

integreret med fokus på at forbedre miljøet, 

lokaløkonomien og styrke lokale fællesska-

ber. 

Som en del af projektet arbejder vi derfor 

på at etablere en såkaldt øko-zone med 

bæredygtigt produktionslandbrug uden 

for Gudhjem. Øko-zonen har til formål at 

genskabe kon¬takten mellem land og by og 

etablere nye typer af fællesskaber omkring 

fødevare¬produktionen. 

Vi tror på mulighederne for at skabe 

levende og pulserende lokale fødevarefæl-

lesskaber, hvor producenterne arbejder tæt 

sammen side om side og har stærke fæl-

lesskaber og samarbejder med kunderne. 

Hvordan skaber vi lokale og direkte afsæt-

ningsmuligheder, hvor alle har adgang til 

friske og sunde lokale fødevarer?  

 

Svaret er, at det kan vi kun i fællesskab - så 

kom og vær med!

Kontakt 
Har du spørgsmål eller forslag til projektet 

eller arrangementerne, er du altid 

velkommen til at kontakte os. 

 

Tina Gliese Schjerling  

Projektkonsulent og facilitator  

Email: ts@energiogressourcer.dk  

Telefon: 60 60 90 40.  

 

Søren Femmer Jensen 

Projektkonsulent & iværksætterrådgiver 

Email: soren@cocreative.com   

Telefon: 30 279 111

De står bag 

Projektet ”Imarksættere, økozoner og loka-

le fødevarefællesskaber på Bornholm” er 

udviklet i tæt samarbejde med Bornholms 

Regionskommune, Bornholms Landbrug og 

Madkulturhuset Melstedgaard og er støttet 

af LAG-Bornholm samt Landdistriktspuljen. 

 

Hjemmeside 

Læs mere om projektet på imarksaetter.dk

Vær med til at skabe fremtidens 
fødevaresystem på Bornholm 
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