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STYRKELSE AF LOKAL, AUTENTISK 
OG BÆREDYGTIG FØDEVARE 
PRODUKTION I GRIBSKOV 
Bygning af bæredygtig multifunktionslade, til gavn for små fødevare 
producenter og deraf til glæde for borgere og turister. 
 
 

FORMÅL 
At styrke den spirende produktion af autentiske kvalitets fødevarer der 
produceres af ihærdige lokale små producenter i Gribskov, samt styrke 
samarbejdet på tværs af producenter.  
Ved opførslen af en multifunktions lade, der kan facilitere nogle af de behov der 
gør at producenterne kan udvikle deres produkt linjer, vil styrkelsen kunne 
udmønte sig konkret. 
Alt sammen til gavn for det lokale fødevare erhverv, borgerne og turisterne i 
Gribskov Kommune. 
 
Projektet vil føde nye arbejdspladser inden for landbrug, fødevareproduktion og 
kommunikation af produktionen og projektet.  
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Det vil desuden sikre det allerede igangværende samarbejde med Jobcenter 
Gribskov om virksomhedspraktik for borgere der har skal tilbage på 
arbejdsmarkedet, samt unge uden uddannelse. 
 
Projektet knytter sig til Gribskov Kommunes indsatser omkring lokal 
fødevareproduktion (Smag på Nordsjælland), støtte til små lokale erhverv 
(mindre lokale fødevare producenter), branding af Gribskov Kommune som en 
kommune med lokale kvalitets fødevarer der er værd at rejse for (turister) eller 
flytte for (nye tilflyttere). 
(læs yderligere i afsnittet ’Baggrund’). 
 

BAGGRUND 
Borgerne i Gribskov og de gæster der kommer her, søger i stigende grad det 
autentiske, lokale og kvalitative når de går efter fødevarer. 
 
Aldrig før har oprindelse og autentisitet været en større faktor endnu. 
Fødevarefælleskaber der målrettet går efter de lokale råvarer skyder op i 
kommunen, først Tisvilde Fødevarefællesskab (TiFø) og nu også Ramløse 
Økologiske Fødevarefællesskab (RaFø) og Helsinge og Gilleleje har spirende 
interesser om at komme i gang.  
Helsinge Madtorv tog de første spæde skridt i 2013 med lokale producenter ved 
roret, og i 2014 er der lagt an til et fast marked hver lørdag i alle de lyse 
måneder. Og borgerne er begyndt at regne med Madtorvet, som et sted hvor de 
kan få den særlig røgede lammekølle, eller den lokalt producerede vin og ost 
eller bestille deres juleand. 
 
Restauranter og hoteller i kystbyerne efterspørger samarbejder med lokale 
producenter, da deres gæster konkret efterspørger de originale og oprindelige 
varer. 
 
Derud over kigger kvalitets og Michelin restauranter fra Hovedstaden mere og 
mere mod Gribskov når de skal finde råvarer til deres køkkener.  
Det gør de fordi vi bliver dygtigere og dygtigere, samt at bæredygtigheden er 
blevet vigtig for gourmet restauranterne, i sær når man snakker om transport.  
 
Grønne Sager i Kolsbæk levere bl.a. til Geranium i København og 
Rabarbergaarden levere til Fiskebaren i Kødbyen, begge restauranter er i Guide 
Michelin.  
Samarbejdet mellem Rabarbergaarden og Fiskebaren er i værksat med 
inspiration i det unikke samarbejde der er mellem Love Apple Farm og Maresa 
Restaurant i Californien, USA (growbetterveggies.com og 
manresarestaurant.com), hvor restaurant og farm samarbejder om hvilke 
afgrøder der dyrkes, hvordan og hvornår, samtidig med at de forstærker 
hinanden brandingmæssigt. 
 
De toneangivende fødevaremarkeder som eksempelvis Torvehallerne i 
København søger også de lokale producenter, vel og mærke dem der producere 
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høj kvalitet. Derfor er bl.a Rabarbergaarden blevet indbudt til at deltage i 
onsdagsmarkeder i løbet af sommeren. En invitation vi har takket ja til, samt 
inviteret andre producenter fra Gribskov til at deltage på samme stand, blandt 
andet Højbogaard og Garbolund Vin. 
(www.foodculture.dk/Foedevarer/Regional_mad/2014/Lokale_fodevarer_faar_m
ere_plads_i_Torvehallerne.aspx#.U14Xlse79rk) 
 
 
I Gribskov har vi en række ihærdige og dygtige små producenter, der hver dag 
arbejder på at gøre deres produkter bedre og flere.  
De mellemstore virksomheder har allerede faciliteter til at udvikle og udvide og 
det er kun godt.  
Men for det vigtige vækstlag der findes hos små producenterne, er der et reelt 
problem i at kunne producere og levere til den efterspørgsel der er. 
 
For fødevarefællesskaberne gælder det at de i vinterperioderne må til Svanholm 
(Skibby) og hente varer, da producenterne i Gribskov enten ikke kan producere 
nok, ikke har vinteropbevaringsmuligheder eller har haft mulighed for at udvikle 
andre produkttyper der kan erstatte sommervarerne i ydersæsonen. 
 
Et andet stort behov er et rum for konkret vidensdeling af know how på tværs 
af de lokalt producerende. De større fødevarenetværk som Smag på 
Nordsjælland, rummer mange forskellige producenter, lige fra vinimportører til 
bærproducenter, og deres vidensdeling kan derfor ikke være så nær og specifik 
som der et reelt behov for hos de producenter der kun producere af lokale 
råvarer. 
 
Hvis vi kigger ud over kommune grænsen, er der andre kommuner der ved 
både kommunal og borger støtte har taget skridt til at styrke deres producenter.  
Vores nabo Halsnæs har startet Halsnæs Spisekammer og 1. Maj 2014 åbner 
Lynæs Madmarked, efter forbillede af det anerkendte pionerprojekt Præstø 
Madmarked. 
Lejre Kommune har fra start sat bæredygtighed og økologi på dagsordenen. De 
har fødevarefællesskaber, støtte til lokalproducerende m.m. 
På Ærø har man taget munden fuld og lavet Smag på Ærø, hvor man har støttet 
op om projektet Den Gamle Købmandsgaard, hvor lokale producenter kan 
formidle og udvikle deres produkter, samt videns dele. 
 
Der er ingen tvivl om, at Gribskov igennem de dygtige små producenter har alle 
muligheder for at brande sig som en kommune med lokalt og autentisk 
producerede fødevarer af høj kvalitet.  
Noget man har lyst til at rejse for at opleve, eller som noget man gerne vil flytte 
til for at være en del af. 
Men småproducenterne skal styrkes, og det kan gøres ved at sikre dem 
mulighed for faciliteter til at blive bedre og sikre i deres produktion. 
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PROJEKTET 
Det overordnede projekt er en styrkelse af lokal, autentisk og bæredygtig 
fødevare produktion. 
Midlet til det projekt er bygning af i alt 200 kvadratmeter multifunktions lade 
(herefter laden), der kan rumme de essentielle funktioner som en små 
producent af lokale fødevarer har behov for, samtidig med at den kan støtte op 
om andre producenters behov, specielt inden for forarbejdning, opbevaring og 
vidensdeling. 
 
Der arbejdes med tre hovedgreb: 

• Funktionalitet 
• Bæredygtighed 
• Mulighed for andre små producenter at ’kopiere’ bygningen 

 
Laden være delt ind i 4 hovedområder: 

• Dyr 
• Produktionsfaciliteter 
• Grønt 
• Maskiner/værksted 
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Dyr 
Der vil være et løsdrifts system i den del af laden der bliver stald. Den del vil 
huse produktionsdyrene. 
I den yderste del af laden vil der være en staklade, der kan sikre vinterfoder til 
dyrene, så selvforsyningen kan opretholdes. 
 
Produktionsrum 
En række fødevaregodkendte produktionsrum, hvor eksempelvis slagtede dyr 
kan videre behandles, herunder: 

• Et rygerum til forarbejdning af røgvarer (en hel del producenter i Gribskov 
arbejder med røget kødvarer)  

• Et opdelt hænge rum, hvor der både kan hænge fersk varer og røgede 
vare (de må ikke hænge sammen). 

• Køleopbevaring af færdig produkter (her under også vin) 
• Lille testkøkken til udvikling af nye lokale fødevarer. 

 
Grønt 
Her vil der være tre afdelinger.  

• En til vask og klargøring af grønt (til videre forsendelse til restauranter, 
fødevarefællesskaber m.m.) 

• En til koldt og vinteropbevaring (som en gammeldags jordkælder) 
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• Forspirings facilitet, med korrekt varme og lys til tidlig igangsætning af 
grønt. 

 
Maskiner/værksted 
Denne facilitet er essentiel i det selvforsynede landbrug og hos den råvare 
selvforsynende fødevare producent. Her kan opbevares de små maskiner der 
bruges i bruget. Ideen er på sigt at få en lille andels-maskinpark, med de 
essentielle maskiner (brakpudser, hø-høster, balle presser, kartoffellægger, 
mv.) som oprettes sammen med andre lokale små producenter i Gribskov. 
 

 
Bygningen som bæredygtigt ikon værk - værd at efterfølge 
Målet er at designe et bygningsværk der er så bæredygtigt både miljømæssigt 
og økonomisk, at det er værd at efterfølge for andre små producenter i 
Danmark og Europa. 
Selve Laden opføres af bæredygtige materialer. Dvs. Materialer der er naturlige, 
produceret så lokalt som muligt og transporteret så kort som muligt. 
Energimæssigt bliver bygningen en +energi bygning, dvs. Den producere mere 
energi end den bruger, og kan således frigive energi til hovedgårdens energi 
forbrug (el-hegn, vanding af produktions dyr og grønt på markerne m.m.) 
 
 

    
 
MÅLGRUPPE 
De primære målgrupper i projektet er: 

• lokale små producenter: styrkelse af faciliteter og rum for vidensdeling 
• borgere: styrkelse af udvalg, kvalitet og mængde af lokale fødevarer 
• turister: mulighed for at opleve det autentiske Gribskov når det kommer 

til fødevarer. 
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Sekundær målgruppe er: 

• Gribskov Kommune: Mulighed for at brande kommunen som en aktiv 
aktør i arbejdet med at styrke den lokale fødevare produktion, samt som 
et attraktivt sted at besøge og ikke mindst bo i. 

 
 
MEDVIRKENDE 
Rabarbergaarden / Køster & Co.: 
Virksomheden er hovedaktør og projektleder i projektet, og vil ligeledes stå for 
driften. Virksomheden vil gå forrest i arbejdet med at sikre mere lokal 
produktion, ved selv at udvide og forbedre produktionen, blandt andet med 
udviklingen af Gribskov Skinken, en lokalt produceret høj kvalitets skinke, hvor 
alle råvarer lige fra gris til indpakning kommer fra Gribskov (se nedenfor i om 
Rabarbergaarden & Køster & Co.). 
Kosterco.dk 
 
Erik Juul Architects: 
Tegnestuen er arkitekt og procesmanager på udviklingen og bygningen af 
Laden. De sikre at alt gennemføres efter de gældende forskrifter, lovgivning og 
regler og sikre at projektet er bæredygtigt. 
Erk Juul Architects udvikler projekter med fokus på bæredygtighed inden for 
miljø, det sociale og politiske område. 
Erik Juul Architects har mange års erfaring med bæredygtigt byggeri i både stor 
og mindre skala og står som ansvarlig for projekter lige fra det Nye Nørreport i 
København til udvikling af urbane skovbørnehaver. 
Erikjuul.com 
 
Lokale håndværkere og byggematerialer: 
Et mål i processen er at 80% af håndværkere og materialer er fra Gribskov 
Kommune. Det sikre en forankring af projektet, samt at pengene brugt bliver i 
kommunen. 
Som allerede aktive aktører i området er der Tisvilde Byggeservice, El-
Kontakten i Ørby og CJ Anlæg i Ågerup. 
 
TIDSPLAN 
Åbner: maj 2015.   
Byggestart: februar. 2015 
Udbud: November 2014 
Hovedprojekt: August, sep. okt. 2015 
For projekt: Juni 2014 (myndighedsgodkendelse) 
Ideforslag: Maj - juni 2014 
Finansiering og projektudvikling: Maj - August 2014 
 
STED & FYSISK PLACERING 
Bygningen kommer til at ligge på Rabarbergaardens grund: 
Holløse Gade 21 
3210 Vejby 
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BUDGET & FINANCIERINGSPLAN 
 
Total budget:  
kr. 1.050.000,00 
Projektudvikling: kr. 50.000,00 
Byggeri: kr. 1.000,00 
 
Kvadratmeter Prisen ligger på kr. 4.-5.000,00. Et normalt staldbyggeri uden 
hensyntagen til bæredygtighed, vedvarende energi og lokale materialer og 
håndværkere ligger på kr. 3.-4.000,00. 
(udspecificeret budget er under udarbejdelse) 
 
Finansiering: 
Rabarbergaarden / Køster & Co.:  kr.    100.000,00  konfirmeret 
Gribskov Kommune:    kr.    250.000,00  ansøgt 
GUDP (Ministeriet Fødevare & Landbrug) kr.    200.000,00  ansøges i maj/juni 
Crowdfunding     kr.    500.000,00  ansøges i maj  
 
Note til Finansieringsplan: 
GUDP er Ministeriet for Fødevare, Landbrug og Fiskeris pulje til Grøn Udvikling 
og demonstration. Puljen udbydes én gang om året og er en moderne 
erhvervsstøtteordning, der skal støtte bæredygtigheden og økonomien i den 
danske fødevare produktion. 
Det forventes at puljen udbydes i maj eller juni. 
 
Crowdfunding: 
Vores virksomhed er gentagne gange blevet opfordret til at udvide vores 
produktion samt være med til at facilitere at den lokale produktion i det hele 
taget bliver større og bedre. 
Opfordringerne er kommet fra borgere, virksomhedsejere og interesserede 
investorer. 
Igennem tidligere projekter har vi benyttet crowdfunding i finansieringsarbejdet, 
og udover at være en kilde til finansiering af et projekt er det også en sikring af 
aktive ambassadører for ideen. 
Det er vores mål, som vi anser for at være realistisk, at crowdfunde 50% af 
byggeriet. 
Vi vil benytte anerkendte crowfund fora som kickstarter.com, indiegogo.com 
samt det danske booomerang.dk. Derudover selvfølgelig sociale medier som 
Facebook, samt egen hjemmeside. 
 
Om: 

 
 
Rabarbergaarden er en gård med 4 hektarer jord, beliggende i Holløse By. Her 
dyrker vi økologisk grønt, frugt og kød til egen restaurant KØSTER & CO.s 
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KØKKEN, i Tisvildeleje, samt til udvalgte restauranter i København og 
lokalområdet. 
Den drives af ægteparret Thomas Elletoft og Louise Køster. 
 
Vi dyrker alt økologisk, uden brug af sprøjtemidler og kunstgødning, så tæt på 
naturens egne præmisser.  
Vi laver vores egen gødning fra gårdens dyrehold der består af får, gris, heste 
og fjerkræ samt selvfølgelig kompost fra det grøntaffald som ikke bliver til 
dyrefoder. 
 
Rabarbergaarden producere primært sæsonvarer der oprinder fra Danmark eller 
Norden, dog elsker vi også tomater og agurker. 
 
Rabarbergaarden afholder have-camps for børn og unge. Her viser vi hvad 
jorden består af og hvad den kan give af vidunderlige afgrøder når vi behandler 
den ordentligt og rigtigt - og at det er slet ikke svært. 
Rabarbergaarden har også vin avl. Stokke med nordtyske druer skal gerne med 
tiden blive til en mineralsk, u filteret, ren og ukompliceret mousserende hvid 
vin. Lige til at drikke. 
 

 
 
Haver til Maver i Gribskov er en realitet og de første børn og unge satte fingrene 
i Rabarbergardens muld i april 2013 og startede på deres eget have eventyr i 14 
dejlige haver, i 2014 er det tal steget til 38 haver og små 800 børn! 
HtM har sit primær fokus i haven, men vi arbejder målrettet på at udvide 
curriculum med en landbrugs del, hvor vi kan introducere børnene til 
landbruget, både de klassiske landbrugsdyr og kornproduktion. 
Vi er aktive omkring udbredelsen af HtM til hele landet og deltager i konferencer 
m.m. om emnet skolehaver, da vi syntes at vidensdeling og udbredelsen er 
vigtig for vores børns sundhed og fremtid. 
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Tre originale og oprindelige danske land ænder samt et dansk landgåse par er 
stamfamilien til den fremtidige produktion af Gribskovs lokalproduceret Mortens 
Aften og Jule måltider. 
 
Soen ’Bodil’ er stammoderen til kommende grislinger, der danner grundlaget for 
den nye Gribskov Skinke, som vi pt. Udvikler på. En skinke der skal blive et ikon 
produkt i stil med Skagens skinken. 
Bodil er en dansk landrace gris, og er hentet hjem fra Kalø Økologiske 
landbrugsskole. 
 
Spelsau fårene, fire moderfår og en vædder har to vigtige funktioner. 1) de 
holder os og naboen fri for bjørneklo og vildskud af hybenrosen. 2) de forsyner 
os med fårekød. 
 
Køster & Co. Står for driften af restaurant Køster & Co’s Køkken i Tisvildeleje. 
En restaurant der arbejder på at være tilgængelig hele året, blandt andet via 
det nu meget benyttede Folkekøkken som vi holder hver mandag, hvor man kan 
komme og få et billigt og godt måltid mad. 
 
I Køster & Co. Tilstræber vi at bruge 75% af vores råvarer fra lokale 
producenter. 
 
Køster & Co. Samt Rabarbergaarden er aktive i Helsinge Madtorv samt levere til 
TiFø i denne sæson. 
 
I det lille køkken har holder vi også kokkekurser for børn og unge under titlen 
MFO (Mad Fritidsordning) samt Kokkeskolen for dem der kan bruge de skarpe 
knive. 
 
Vi er også aktive i Smages Time som er et initiativ fra Meyers Køkken, hvor 
børn kommer om spiser en 3-retters uden de voksne, overskuddet går til en 
kokkeskole for udsatte unge i Peru. 
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Køster & Co. Producere også artikler og udgivelser om fødevarer, specialet har 
været god, sund og økologisk mad til børn og unge. Vi bliver dog i stigende grad 
spurgt om udgivelser om bæredygtig og selvforsynende produktion. 
 
På Rabarbergaarden og i Køster & co. har vi et italesat mål om at være en social 
virksomhed. Derfor arbejder vi sammen med Jobcenteret i Gribskov kommune 
med at få nogle af de borgere der har været væk fra jobmarkedet i en længere 
periode, ofte pga. Af stress eller sygdom, tilbage i arbejde. De prøver sig derfor 
af her hos på gården, i samarbejde med os og vores ansatte. 
Pt. Har vi to i virksomhedspraktik, en som er godt på vej og en som er startet 
helt stille op med få timer om ugen. 
Der er en del arbejde med de borgere der har haft det svært, men det arbejde 
syntes vi at vi har en forpligtigelse til at deltage aktivt i som en social 
virksomhed. 
 
Vi har også praktikanter, både i køkken og på gården. Nogle er her i 
delpraktikker, da de har svært ved at finde praktikplads, andre får deres fulde 
uddannelse hos os. 
 
Vi kan mange ting på Rabarbergarden og i Køster & Co., men vi kan og har 
potentiale til meget mere. 
Vores håb er at styrke og udvikle produktionen af de lokale produkter som vi er 
i gang med og dem som vi har i støbeskeen. 
Vi har igennem det sidste år kigget meget på udlandet og i sær England, hvor 
de lokal forankrede producenter virkelig har godt fat i afsætning både lokalt og 
nationalt (markeder m.m.), samt arbejder koncentreret på at udvikle og 
forbedre deres produkter som produceres ’hjemme’ på gården. 
 
Vi kalder det River Cottage-modellen.  
River Cottage HQ er en gård og virksomhed i Devon, i England, hvor de dyrker 
og producere alle deres råvarer og færdige produkter selv på gården. 
Samtidig har de produktudviklet på deres koncept, således at det er blevet 
internationalt, således at turister valfarter for at besøge dem, eller til butikkerne 
i storbyerne for at købe deres produkter. 
Men udgangspunktet er lokal produktion og lokal forankring, og så selvfølgelig 
den bæredygtige rundgang, hvor alt produceres på gården og restprodukter går 
til at fodre dyrene med. 
 
Den model vil vi gerne udvikle til:  
Den bæredygtige rundgang – økonomisk, økologisk & socialt (River 
Cottage modellen) 

- al overskydende grønt, skræller og lign. Fra produktionen på gården, fra 
HtM madlavning bliver genbrugt til dyrefoder. 

- De penge vi får ind bliver i kommunen, ved at vi ansætter lokalt, vi 
sælger primært lokalt (btb – restauranter, fødevarefællesskaber og detail 
– borger), vi bruger lokale håndværkere når der skal bygges. 

- Giver job og uddannelsesmuligheder til unge og ledige, socialt udfordrede. 
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- Vi giver mulighed for at andre lokale producenter kan udnytte vores 
faciliteter (hænge kødhåndterings-rum, forspirings rum, frostfri 
opbevaring m.m.) 

- Central for vidensdeling og udvikling for producenter af lokale fødevarer. 
 
Kontakt 
Rabarbergaarden / Køster & Co. 
Holløse Gade 21 
3210 Vejby 
www.kosterco.dk 
 
Kontaktperson: Louise Køster 
Mail: louise@kosterco.dk 
Tel: 23 93 79 02 


