
MODELARK
SAMARBEJDE MED BORGERNE

ABONNEMENTSORDNING OG FORUDBETALING
En landbrugsvirksomhed indgår en aftale med borgere eller et andet led i værdikæden for 
eksempel restauranter eller detailforretninger om at de, mod forudgående betaling, modtager 
en levering af råvarer. Råvarerne vil være beskrevet ved produktionsmetode og produktets 
kvalitet. Det kan dreje sig om fast levering i abonnement eller en enkeltstående levering. 

FORMÅL - SIKRE BETALING FOR DIFFERENTIERET 
PRODUKTION 
I de landbrugsvirksomheder, hvor der udvikles en diffe-
rentiering af produktionen og råvarerne – for eksempel 
i forbindelse med økologi, mere dyrevelfærd i produkti- 
onen og sundere produkter med en bedre fedtsyresam- 
mensætning i kødet – er der brug for at sikre afsætningen, 
inden produktionen sættes i gang eller øges. Derfor er der 
brug for en tættere kontakt til de borgere, restauranter eller 
detailforretninger, der har interesse i produktionsmetoden 
og ønsker at sikre sig sådanne produkter.

Den tættere kontakt benyttes til at informere om produk-
tionsmetode og produkternes kvalitet samt til at forstå 
abonnenternes ønsker og hvordan, antallet af abonnenter 
udvikler sig. Aftagerne får herved mere indflydelse på pro-
duktionsmetoder og udvalg.

PARTER - LANDBRUGSVIRKSOMHEDER MED  
DIFFERENTIERET PRODUKTION OG AFTAGERE MED 
SPECIFIKKE BEHOV
Landbrug: I en abonnementsordning eller forudbetalings-
aftale indgår landbrugsvirksomheder med en differentieret



produktion, som de ønsker at afsætte direkte til restauran-
ter, special-detailforretninger, fødevarefællesskaber eller 
borgere. Herved forventer de at kunne få en pris, der svarer 
til den differentiering, der er lagt i produktet. Det kan være 
hele eller kun dele af produktionen, der afsættes på bestil-
ling.

Borgere: Aftagerne af produkterne indgår i en abonne-
mentsordning eller aftale om forudbetaling af flere årsager. 
Det er en måde at sikre sig økologiske råvarer på og dermed 
tilvælge den økologiske produktionsform. Det er ofte også 
en mulighed for at komme i tæt dialog med landbrugsvirk-
somheden, således at borgerne får en større indflydelse 
på hvilke produkter, jordbrugeren producerer. Endelig ba-
serer borgeres incitament sig også på interessen for lokalt 
producerede produkter, ligesom abonnementskasser også 
vælges, fordi landbrugsvirksomhederne påtager sig at or-
ganisere husholdningernes madplanlægning og -indkøb for 
fortravlede familier.

Restauranter, specialdetailforretninger, fødevarefællesska-
ber: Virksomheder/foreninger, der ønsker at markere sig 
ved specielle råvarer, har brug for at indgå produktionsaf-
taler herom for at kunne fremskaffe dem. Der er eksempler 
på, at aftalerne også kan omfatte returnering af madaffald
til landbrugsvirksomheden.

ETABLERING OG ORGANISERING  
- SKAB INVOLVERING FOR BORGERNE
Etablering af abonnementsordning eller forudbetalingsaf-
taler er en krævende proces. Kontakt til abonnenter kan ske 
via opslag i institutioner, via virksomhedskantiner og andre 
mødesteder i lokalområdet. Der kan også annonceres i lo- 
kale blade og på hjemmesider.

Der bør etableres en hjemmeside, der på en personlig måde
beskriver og præsenterer gården, ejere og medarbejdere 
samt varerne. Det betaler sig at indbygge en bestillings- og 
tilmeldingsformular samt en betalingsordning.

Sociale medier er stærke og relativt billige medier, hvor an-
noncer kan målrettes geografisk og til særlige målgrupper.
En løbende dialog med de involverede borgere er nødven-
dig. De skal aktiveres for at opbygge en god stemning og 
gode resultater i produktionen, mulighederne for at anven- 
de de differentierede produkter og gerne muligheder for op- 
levelse og deltagelse ved arrangementer.

Borgerne knyttes tættere til landbrugsvirksomheden, så-
fremt man etablerer en forening omkring perspektiverne 
i differentieringen for eksempel klimaeffekt eller dyrevel- 
færd.

Egen udbringning af varer kan blive en stor arbejdsmæssig
byrde og omkostningsfuld, når antallet af abonnenter og ge- 
ografisk udbredelse øges. Hvis de fysiske rammer er til det, 
kan man med fordel arrangere, at kunderne selv afhenter 
varerne på gården. Det er en let løsning og en lejlighed til at 
skabe relationer, introducere andre produkter og opskrifter. 
Hvis man satser på at levere i et større geografisk område, 
er levering med bud en mulighed. Der er også mulighed for 
levering på faste steder som for eksempel arbejdspladser, 
tankstationer og P-pladser ved motorveje, hvor kunderne
så selv kan hente varer.

STYRING – UDARBEJD LEVERINGSAFTALE OG BRUG 
TIMER PÅ HJEMMESIDE OG SOCIALE MEDIER
Ved forudbetaling skal man indgå en leveringsaftale. Det
skal aftales, hvordan forudbetaling foregår, hvilken kvalitet 
produktet har ved levering og hvordan, det er produceret. 
Det skal aftales hvornår produktet betragtes som leveret og 
hvordan levering foretages. Desuden skal det aftales, hvor- 
dan manglende levering løses.

Med en abonnementsordning er det vigtigt, at produktio-
nen tilrettelægges således, at der kan leveres hele året. Det 
skal aftales, hvilket produkt og hvilken kvalitet, der leveres. 
Det er vigtigt, at abonnenterne får det produkt, de forventer. 
Desuden aftales med hvilken regelmæssighed produktet 
leveres, og hvilken opsigelsesfrist, der er på ordningen. Be- 
taling skal indrettes, så det foregår elektronisk ved træk på 
konto forud for levering.

Forudbetaling og abonnementsordning fungerer kun på ba-
sis af hjemmeside og annoncering på sociale medier. Regn 
derfor med udgifter til opbygning af hjemmeside og annon- 
cering samt daglige timer til at holde kontakten med borge-
re og hjemmeside ved lige.

EKSEMPLER - ABONNEMENTSORDNING
 » Aarstiderne
 » Brinkholm Landbrugslauget
 » Mettes økologiske grøntsager
 » Hegnsholt Hønseri
 » Økovejen
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