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Projektet formål
Projektets formål er at analysere og afprøve, hvordan nye metoder til multikriteriel analyse kan bidrage til at
dokumentere og formidle en samlet vurdering af effekterne af økologiske fødevaresystemer for samfundet
og på miljøet. Endvidere er formålet samtidig hermed at udvikle en åben og troværdig kommunikation af de
komplekse sammenhænge i det økologiske fødevaresystem for der igennem at fremme en langsigtet vækst
af økologisk jordbrugsproduktion.
Projektets resultater og forventede effekter
Projektet forløber stort set efter planen, således at analyserne af kendte metoder er bearbejdet i 2012 og
planlægningen af udvikling af en prototype er i gang for det arbejde, der skal gennemføres i 2013.
Effekterne af projektet forventes at blive, at der kommer bedre mulighed og større opmærksomhed på,
hvordan man mest effektivt formidler kvaliteterne af økologisk produktion, og det forventes efterfølgende at
medføre en større omsætning af økologiske produkter og vækst i den økologiske produktion.
Projektets aktiviteter
Videncentrets medarbejdere på projektet har sammen med de videnskabelige medarbejdere fra Aarhus
Universitet udvalgt de metoder til multikriteriel analyse, der skal analyseres i projektet og gennemgangen af
metoderne er startet, og der er lagt planer for, hvordan analysen skal dokumenteres og afrapporteres.
Som en vigtig del af dette analysearbejde har der været kontakt til Bioland i Tyskland og FiBL i Schweiz,
hvor der er erfaringer med den slags metoder i forhold til økologisk jordbrugsproduktion.
MultiTrust-arbejdet er således blevet præsenteret på et kursus for erfarne økologiske konsulenter.
Arbejdet i MultiTrust blev fremlagt og drøftet på en MultiTrust workshop på IFSA konferencen ”Balancing and
communicating overall assessments of food systems”, der blev afholdt i Aarhus i juni måned. Det gav kontakt
til et arbejde i FAO, hvor der udvikles internationale standarder for multikriteriel bæredygtighedsvurdering –
SAFA-Guidelines. De er blevet sammenholdt med internationale principper for økologisk fødevareproduktion
udviklet af organisationen International Federation of Organic Agriculture Movements.
Der er sammen med projektets øvrige parter gennemført en analyse af, hvordan man bedst udvikler en ny
prototype til et redskab til multikriteriel analyse af økologisk jordbrugsproduktion. Det har ført frem til
planlægning af ”Design-by-doing” workshops, der skal gennemføres i 2013 sammen med repræsentanter for
landmænd, forarbejdere, handelen og forbrugere.
Formidling og videndeling vedr. projektet
Projektet er præsenteret og drøftet på to internationale møder:

IFSA konferencen ”Balancing and communicating overall assessments of food systems” i Aarhus og
STOAS course 1.1 “Sustainability Training of Organic Advisers”, Biolandhof Braun, Freising, Tyskland.

Størstedelen af publiceringen af projektets resultater vil ske i 2013
Yderligere om projektet, herunder materialer og publikationer, kan ses på:
http://projektfinansiering.vfl.dk/Promilleafgiftsfonden/2012/Sider/default.aspx
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