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DEN GRIMME    LLING
Du kender det godt. Det røde Ø-mærke. Faktisk er du som dansker verdensmester i økologi. I 2020 
fylder et af Danmarks mest velkendte brands - Ø-mærket - 30 år. Hvorfor er Danmark og dansker-
ne efter 30 år med Ø-mærket verdensførende i økologi? Det spørgsmål forsøger vi at give et svar 
på i dokumentarfilmen Den grimme Ølling, ved et nøgternt kritisk tilbageblik på den tid, det land-
brug og det folk, som har skabt dansk økologi og givet Danmark en international førerposition. 

Den grimme Ølling er historien om nøglebegivenheder og -personer i dansk landbrug, politik, ga-
stronomi, detailhandel, foodservice og forskning gennem Ø-mærkets 30 år. Det er samtidig også 
historien om den kritik, der altid har været omkring økologien. Er økologi en klimaskadelig, vestlig 
luksus for de ”frelste”? Filmen dykker især ned i den saglige kritik og diskussion omkring økologi, 
klima og bæredygtighed i bred forstand. 

BAGGRUNDEN FOR PROJEKTET
I 1990 kunne danskerne for første gang finde Ø-mærket på deres fødevarer som et synligt bevis 
på statskontrolleret økologi. Verdens første lov om økologisk jordbrug blev vedtaget i det danske 
folketing i 1987, og det var de regler, Ø-mærket var garant for. 
 
Danskerne har nu i mere end 10 år været den befolkning i verden, som køber mest økologi. Ande-
len af dansk landbrug, som dyrkes økologisk, har aldrig været større, og i 2018 fik Danmark en 
FN-pris for sin økologipolitik med mål om 60 procent økologi i offentlige køkkener. I 2017 kårede 
Nationalmu seet sammen med borgerne og en jury, de 30 mest kendetegnende ting for dansker-
nes historie i perioden 2000 – 2017. Blandt de 30 ting var økologiske gulerødder. 
 
Den grimme Ølling er historien om, hvordan møder i forsamlingshuse og gårdkøkkener mellem 
unge, håbefulde bønder i 1970’erne ledte til regler for økologisk jordbrug, som bønderne selv 
i første om gang kontrollerede overholdelsen af. Om hvordan økologerne trods vedvarende og 
krads kritik fra det konventionelle landbrug organiserede sig og efterhånden fik plads i Land-
brugsraadet – nu Land brug & Fødevarer. Det er historien om politiske nøglebeslutninger og de 
centrale politikere bag dem, som løftede de tidlige økobønders egne regler op til national lov og 
gav dem Ø-mærket. Om de detailkæder, kokke og danskere i al almindelighed, som efterspørger 
de økologiske varer og deres kvaliteter.  

Ikke mindst er det historien om, hvordan klimaudfordringen skaber en ny virkelighed i kundernes 
madbev idsthed og dermed også i landbruget, og vi rejser spørgsmålet, om Ø-mærket har svarene? 
 
Ø-mærket fylder 30 år i 2020. Den grimme Ølling er et portræt i ord, lyd og billeder af den tid, 
det landbrug og det folk, som står bag. 



 3

FORMÅLET MED PRODUKTIONEN
Danskerne har levet med Ø-mærket i 30 år. Vi vil gå tilbage i arkiverne og finde de vigtigste 
nøglebegivenheder og -personer frem. Vi ønsker at samle den viden og de erfaringer, der gemmer 
sig bag Ø-mærkets tilblivelseshistorie. Projektgruppens ærinde er at tegne et portræt af den tid, 
de mennesker, græsrødder og det landbrug, der ligger bag Ø-mærket og samtidig gøre det gen-
nem et kritisk blik på de samfundsudfordringer vores landbrugsproduktion har medført, og hvor 
Ø-mærket endnu ikke har alle svarene. Endelig ønsker projektgruppen at undersøge eventuelle 
paralleller mellem økologiens historie og andelsbevægelsens betydning for dansk landbrug i slut-
ningen af 1800-tallet. 
 
Er Ø-mærket bæredygtigt? 
Filmen vil også forsøge at sætte fokus på, hvad der skal til for, at Danmark som landbrugsland 
bliver bæredygtigt. Sammenholder man økologiens grundprincipper med de 17 Verdensmål og 
dertilhørende 169 delmål, så er der mange fællesnævnere. Men et er principper. Noget andet er 
marked, love, regler og dertilhørende certificeringer som Ø-mærket. Ø-mærket indeholder i dag 
ingen specifikke klimakrav. Og uanset, hvordan man læser verdensmålene, så er der ingen tvivl 
om, at de systemer for fødevareproduktion, vi har i dag, skal gennemgå markante forandringer 
for at blive bæredygtige lokalt og globalt. Vi stiller spørgsmålet, om Ø-mærket kan følge med? 
 
Velegnet som undervisningsmateriale 
Såfremt der opnås fuld finansiering af projektet, vil produktionen omfatte både dokumentarfilm 
(ultimo 2020) samt en coffeetable-book og en podcast-serie (i løbet af 2021). Store dele af mate-
rialet vil være velegnet som undervisningsmateriale i de højere klasser i Folkeskolen/Gymnasium 
og HF mfl. Desuden vil projektets hjemmeside leve videre efter projektets afslutning, hvor film og 
podcasts vil være offentligt tilgængelige. Hjemmesiden vil desuden rumme andet relevant bag-
grundsmateriale og links til mere information om økologi.
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SÅDAN GRIBER VI  OPGAVEN AN
Dokumentarfilmen Den Grimme Ølling er et portræt af et folk, et landbrug og en tid, som stræk-
ker sig fra voksende miljøbevidsthed, sweaters og skæg i 70’erne over øko-statsregler i 80’erne, 
kommercielt gennembrud for økologiske varer og gastronomisk fokus i 90’erne til eksport og 
robust vækst trods finanskrise i 00’erne og frem til i dag, hvor Ø-mærket fylder 30, og Danmark 
er verdensførende i økologi. 

Historien bliver fortalt gennem ”danskernes stemmer” fra perioden og gennem nøglebegivenhe-
der og -personer. Bonden, kunden, kokken, politikeren, købmanden, Økodag-gæsten, idealisten, 
business-manden, forskeren og den konventionelle landmand. 

- Tiden med Ø-mærket er et interessant 
stykke Danmarks- og landbrugshistorie, og jeg 
synes det er spændende at få historien afdæk-
ket og formidlet samlet. Vi vil gøre, hvad vi kan, 
for at bidrage med arkivmateriale og relevante 
interviewpersoner, siger Kirsten Lund Jensen, 
der er økologichef i Landbrug & Fødevarers 
Økologisektion, til avisen Økologisk Landbrug.

- Økologiens historie med alt fra græsrødder 
og islandske sweaters til bonede gulve,
eksporteventyr og international hæder til 
Danmark er en spædende historie, som i den 
grad fortjener at blive fortalt. Vi ser frem til 
at følge projektet og se resultatet, siger Line 
Hedeboe, kommunikationschef i Økologisk 
Landsforening, til Økologisk Landbrug.

OPBAKNING FRA LANDBRUG & FØDEVARER 
OG ØKOLOGISK LANDSFORENING

HOS DE TO HOVEDORGANISATIONER FOR DEN ØKOLOGISKE 

SEKTOR, LANDBRUG & FØDEVARER OG ØKOLOGISK

LANDSFORENING GLÆDER MAN SIG OVER INITIATIVET TIL AT LAVE 

EN SAMLET DOKUMENTAR OM DANSK ØKOLOGIHISTORIE
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HJEMMESIDE OG VIDEO
Til projektet er der oprettet en hjemmeside på www.dengrimmeølling.dk, hvor man kan læse 
mere og se en kort video, der forklarer mere om filmen og ideen bag. Hjemmesiden vil løbende 
blive opdateret, så man kan følge med i projektets udvikling. Den færdige film samt udvalgt 
materiale fra vores research, vil være tilgængeligt på hjemmesiden efter projektets afslutning.
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ØKONOMI & BUDGET 
(Revideret marts 2020 grundet Corona-krisen). Projektet søges finansieret gennem private spon-
sorer, crowdfunding og fonde. Projektet er delt i to uafhængige delprojekter. Der fokuseres i 
første omgang på at skaffe finansiering til delprojekt 1 - dokumentarfilmen. Delprojekt 2 - bog og 
podcastserie - vil kun blive realiseret, såfremt der kan skaffes den fornødne finansiering i løbet af 
2021. 

DELPROJEKT 1: DOKUMENTARFILM (2020):

Timer til optagelser, klip, research, tilrettelæggelse mm. 480.000 kr
Ekstern bistand 50.000 kr
Juridisk bistand, revision og regnskab 20.000 kr

Ialt ex. moms 650.000 kr 

DELPROJEKT 2: BOG OG PODCASTSERIE (2021):

Bogudgivelse 200.000 kr
Podcastserie 80.000 kr
Revision og regnskab 10.000 kr 
Ekstern bistand 20.000 kr
Andre omkostninger 10.000 kr

Ialt ex. moms 320.000 kr 

DEN GRIMME ØLLING APS
 
Til projektet er etableret Den Grimme Ølling Aps, som ejes og drives i fælleskab af Morten Tel-
ling og Joachim Plaetner Kjeldsen (se afsnittet ”Holdet bag” på sidste side). Læs desuden mere på 
vores hjemmeside om muligheden for at støtte projektet m.m. 
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Vinter/forår 2019/2020
l Fundraising
l Research
l Tilrettelæggelse
l Baggrundsinterviews
l Storyboard
l Optagelser

Forår/sommer 2020
l Optagelser
l Interviews
l Fundraising

Sommer/efterår 2020
l Optagelser
l Interviews
l Klipning

TIDSPLAN
Efterår 2020
l Klipning
l Distribution
l PR

Ultimo 2020
l Premiere på dokumentar-
    filmen Den Grimme Ølling

Vinter/forår 2021
l Storyboard for bog 
    og podcast
l Tilrettelæggelse af 
    supplerende interviews
l Research
l Fundraising

Forår/sommer 2021
l Interviews
l Klipning af Podcast
l Redigering af bog

Sommer 2021
l Premiere på podcastserien 
    Den Grimme Ølling

Efterår 2021
l Udgivelse af Coffee Table 
    bogen Den Grimme Ølling
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Cand.mag, i Æstetik og Kultur. Direktør 

og ejer af produktionsselskabet Moxtell 

Productions. Stifter og medejer i Den 

Grimme Ølling Aps.  Tidligere webmaster 

og kommunikationsmedarbejder i Økolo-

gisk Landsforening samt 

journalist, layouter  og fotograf på Økologi 

& Erhverv. Har arbejdet professionelt med 

videoproduktion i over 12 år. 

Rolle i projektet: 
Producer, video- og stillfotograf, lyd & lys, 

klipper, grafik, animation m.m. 

Linkedin: https://bit.ly/2rl7xRN

Læs mere på www.moxtell.dk

Kontakt: 
Mobil: 31 17 17 00

E-mail: moxtell@gmail.com

MORTEN TELLING

HVEM ER VI?

HOLDET BAG

TEAMET BAG PRODUKTIONEN BESTÅR AF TRE PERSONER, SOM ALLE 

HAR FLERE ÅRS ERFARING MED JOURNALISTIK, KOMMUNIKATION, 

PROJEKTLEDELSE OG VIDEOPRODUKTION OG SAMTIDIG HAR STOR 

INDSIGT OG VIDEN OM ØKOLOGI I DANMARK. 

PROJEKTET DRIVES AF DEN GRIMME ØLLING APS . 

MOXTELL PRODUCTIONS

Uddannet journalist. Tidligere pressemed-

arbejder og VJ i Økologisk Landsforening 

2008-2019. Driver produktionsselska-

bet @Thyviral.  Stifter og medejer i Den 

Grimme Ølling Aps.  Erfaring som både VJ, 

fotograf og instruktør. Står bl.a. bag doku-

mentarfilmen ”In the Middle of Nowhere” 

om orkesteret Jonah Blacksmith, som 

indgår i bandets filmkoncerter. 

Rolle i projektet: 
Producer, instruktør, manuskript og dreje-

bog, videofotograf, klipper m.m. 

Linkedin: https://bit.ly/353i033 

Læs mere på www.thyviral.dk

Kontakt: 
Mobil: 28 93 18 06

E-mail: plaetner@gmail.com

JOACHIM KJELDSEN
@THYVIRAL

Cand. mag. i Dansk og Tysk. Efteruddan-

nelser i podcast-produktion og projektle-

delse i mediebranchen/DMJX. Tidligere 

ansat ved Institut for Kommunikation og 

Psykologi, Aalborg Universitet 2009-

2018. Researcher på 10 tv-programmer 

“Dit liv er en sang”, for TV2 Nord, 2018. 

Erfaring med tilrettelæggelse og 

fundraising.  

Rolle i projektet: 
Tilrettelægger, researcher, fundraiser, 

tekstforfatter m.m. 

Linkedin: https://bit.ly/2YkjsLw

Læs mere på www.joggingbird.dk

Kontakt: 
Mobil:  61 26 44 46

E-mail: ellenraunsmed@gmail.com

ELLEN RAUNSMED
JOGGINGBIRD
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