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Baggrund
Håndbogen fokuserer på fremtids- og vækstmuligheder for fødevareerhvervet i
Region Sjælland.
Indholdet er baseret på:
1.

En række scenarier, som Roskilde Universitet har udarbejdet for fødevareområdet 2025

2.

Erfaringer fra en række af de intense udviklingsforløb, fødevaresatsningen GRO
’Grønne Regionale Madoplevelser’ har gennemført i regionen.

Samspil mellem forskning og praksis
GRO har i de seneste år arbejdet tæt sammen med en bred vifte af fødevareerhverv i
Region Sjælland. Vi har blandt andet udviklet og gennemført en række innovationsforløb
med udgangspunkt i oplevelsesbaseret innovation, nye forretningsmodeller og forretningsudvikling generelt.
Som projektpartner i GRO ønsker Roskilde Universitet at gøre forskning og akademisk
viden håndgribelig og relevant i forhold til den praksisnære erhvervsudvikling. For os er det
vigtigt at målrette metoder og processer til den enkelte fødevareproducent. På den måde
sikrer vi optimalt udbytte af viden, sparring og input, der kan være med til at videreudvikle
virksomhedernes forretningsgrundlag. Det tværfaglige projektteam på RUC sikrer et optimalt samspil mellem erhvervslivets praksis og det forskningsbaserede perspektiv
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Bogens fire kapitler
Kap. 1

Fremtidsscenariet for fødevareområdet anno 2025 ’Mad til hverdag og fest’.

Kap. 2

Forslag til strategi for fødevareområdet i Region Sjælland.

Kap. 3

Potentialer og anbefalinger for forskellige virksomhedstyper.
3.1 Primærproducenter
3.2 Forarbejdende fødevarevirksomheder
3.3 Landbo- og gastroturisme aktører
3.4 Distribution og afsætning
Hvert afsnit ender op i anbefalinger til konkrete indsatser, der kan forløse de
præsenterede potentialer.

Bilag

1. Anvendte metoder
2. Fremtidsscenarie for fødevaresektoren 2025 ’Havets genkomst’
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1.

Fremtidsscenariet for
fødevareområdet anno 2025
’Mad til hverdag og fest’
Nedenfor præsenterer GRO-forskningsgruppen på Roskilde Universitet det fremtidsscenarie, vi har udpeget til at være et væsentligt input i udviklingen af en brugbar strategi for
Region Sjælland.
Afsætningsmulighederne for fødevarer fra Region Sjælland afhænger af udviklingen i det
øvrige Danmark og hele verden. Derfor handler scenariet primært om den globale udvikling,
men det har også fokus på de forskellige forudsætninger for udviklingen i Danmark og specielt i Region Sjælland.
I vores arbejde fremkom også scenariet ’Havets genkomst’. Vi har placeret dette scenarie
som bilag, da vi ikke anser det for at være egnet som grundlag for en strategi, idet Region
Sjælland mangler væsentlige forudsætninger for at realisere dette scenarie herunder en
udviklet akvakultur med fiskefarme og industrier til at udnytte planter og alger i havet.
Grundstenene for de scenarier, der gennemgås, er de sandsynlige udviklinger, eksperter
peger på. Disse udviklinger bygger på nutidige tendenser, der naturligvis kan blive påvirket
af ændrede internationale og lokale forhold. De fremkomne scenarier kan anvendes i regionens fremtidige erhvervsudviklings-strategi i relation til fødevareerhvervet.
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Mad til hverdag og fest
Scenariet handler om højteknologisk fødevareproduktion kombineret med højgastronomi.
Hovedtendenser:
•

Borgerne laver mindre mad selv.

•

Køb af færdigretter og handel via internettet samt brug af restaurant og kantiner udgør
en større del af måltidsforbruget.

•

Fødevaresektoren er præget af højteknologisk, industriel produceret mad, der både er
sundt, miljørigtigt og dyreetisk.

•

Der er en højgastronomisk oplevelsesbølge med lokale fødevarer og gastroturisme,
som Region Sjælland profiterer mest af.

GRO ’Grønne Regionale Madoplevelser’

Hvordan ser verden ud år 2025 - rent madmæssigt?
Højteknologisk
fødevareproduktion
Funktionelt samfund

Højgastronomisk
fødevareproduktion
Oplevelsessamfund

Globalt
Danmark

Region Sjælland

Dyreetik, sundhed,
natur i centrum
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DETALJERNE
Madsamfundet år 2025
Det funktionelle samfund i år 2025
Danskerne lever både i et funktionelt samfund med industriel fødevareproduktion i centrum
og i et oplevelsessamfund med fokus på gastronomiske oplevelser. Der er både efterspørgsel på bearbejdede, sunde og billige standardfødevarer, som er nemme at anvende
i en travl hverdag, samt på højgastronomiske specielle fødevarer, vi bruger lang tid på at
konsumere i weekenden eller ved specielle lejligheder. De specielle fødevarer er mad- og
måltidsoplevelser, vi spiser derhjemme eller på restaurant.
Teknologien er udviklet, så fødevareproduktion kan ske effektivt og i stor skala. Industriel
fødevareproduktion er endnu mere udviklet end i dag. Global økonomisk fremgang og fokus
på teknologi og løsninger på klima, energi, sundhedsog miljøproblemer eksisterer side om
side med globale supermarkedskæder. Råvareog industriproduktion er storskala, og store
danske virksomheder klarer sig godt på verdensmarkedet. Danskerne lever i høj grad af
færdigretter, take-away og kantinemad. Hverdagens mad og måltider skal først og fremmest være funktionelle, hurtige og sunde.
Oplevelsessamfundet
Mad er et oplevelsesområde. En industrialiseret og højgastronomisk sektor eksisterer side om
side, hvor sidstnævnte er i tæt symbiose med medierne. I den urbaniserede og globaliserede
verden bliver madkultur en vigtig del af identitet og tilhørsforhold. Måltidet er også i Danmark et
kulturbærende socialt oplevelsesrum. Den blomstrende gastroturisme er rettet mod eksklusive
madbegivenheder, som er målet for internationale turister samt middelklassens småferier.
Måltidet er blevet en central del af en international, urban livsstil for byernes hastigt voksende
middelklasse. Madog måltidsoplevelser er centrale for opfattelsen af et godt liv Der er meget
stor interesse for gastronomi i medier som magasiner og fjernsyn samt på de sociale medier
som Facebook. Måltidet er en social begivenhed som symbol på familiens trivsel samt en
social oplevelse på restauranter, fødevarefestivaler og eksklusive torvemarkeder.
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Geografiske forskelle
De funktionelle samfund og oplevelsessamfundet er både at finde globalt samt i Danmark
og Region Sjælland. Jo længere ud, vi kommer globalt, des større betydning har den
højteknologiske fødevareproduktion. Jo tættere vi kommer på Region Sjælland, des mere
betyder højgastronomien. Den højteknologiske fødevareproduktion bidrager til at skaffe
mad til jordens fattigste lande og hæve levestandarden her. I de rige lande er der råd til
gastronomiske oplevelser.
Natur, miljø og dyrevelfærd i centrum
Nøgleord for fødevareproduktionen i såvel den højteknologiske-industrielle som den oplevelsesbaserede højgastronomiske bølge er respekt for naturen, bæredygtighed og dyreetik.
Både de industrielle og de højgastronomiske fødevarer skal være sunde.

Produktion og distribution år 2025
Højteknologisk sektor
•

Dansk landbrug og fiskeri er blevet storskala og præget af højteknologi. Danmark klarer
sig økonomisk godt inden for den højteknologiske fødevaresektor. Blandt andet takket
være vores avancerede miljøog energiteknologier.

•

Distribution af fødevarer i detailhandlen er globalt koncentreret i store
supermarkedskæder. Supermarkedskæder og distributionskanaler i Danmark er blevet
udenlandske.

•

Danmark har stor fremgang på eksportmarkedet inden for nogle fødevareområder,
mens andre går tilbage.

•

Råvareproduktion er lidet rentabelt. Pengene ligger i forarbejdning og distribution samt
storskalacatering som for eksempel kantiner.

•

Der er mange arbejdspladser i fødevaresektoren, men de er koncentreret i nogle få
geografiske områder i industricentrene.

•

Arla og Danish Crown klarer sig godt på verdensmarkedet, men råvarerne er langtfra
altid danske.

•

ISS og et par andre virksomheder har etableret globale kantine selskaber.
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Højgastronomisk sektor
•

Der er udviklet en højgastronomisk sektor. Den består af special-primærproduktioner
og special-distributionssystemer som nye typer detailhandler og fødevaremarkeder.
Restauranter blomstrer inden for denne sektor med øget omsætning og god fortjeneste.

•

Den højgastronomiske fødevaresektor lever i en symbiose med mediesektoren.
Omsætningen af højgastronomiske fødevarer er helt afhængig af medieinteressen for
mad og måltider. Nye gastronomiske bølger bliver skabt gennem trykte og elektroniske
medier - herunder sociale medier som Facebook.

•

Det er udbredt at få leveret friske gourmetprodukter som kaffe, grøntsager samt
færdigretter til hjemmeadressen.

•

Måltidets omgivelser spiller en lige så stor rolle som selve maden. Det afføder stor interesse
for måltidets iscenesættelse blandt andet møblement, belysning, køkkenudstyr og service,
hvilket giver en renæssance for dansk kunstindustri og design.

•

Restaurantbesøg, specialbutikker, madog måltidsoplevelser samt gastroturisme
karakteriserer turismen.

•

Mad er et oplevelsesområde. Omtale i medier såvel som afholdelse af sociale
begivenheder som fødevarefestivaler fylder økonomisk mere end den traditionelle
fødevaresektor med industri og primærproducenter.

Region Sjælland år 2025
Regionen er præget af både højteknologisk og højgastronomisk produktion. I forhold til
andre lande og andre regioner i Danmark, fylder den højgastronomiske produktion meget i
Region Sjælland, hvorimod den højteknologiske produktion er en mindre og aftagende del
af fødevaresektoren.
Den højteknologiske produktion
•

Regionen er præget af nogle få stor-landbrug og storgartnerier, som er spredt
geografisk og

•

beskæftiger relativt få mennesker.

•

Der er mange mennesker beskæftiget i de nye fødevareindustrier, som producerer

•

færdigretter til verdensmarkedet. Disse industrier er samlet i ganske få områder og
primært i regionens nordøstlige del tæt ved Københavnsområdet og transportvejen,
hvor der blandt andet er adgang til havne og kvalificeret arbejdskraft.

GRO ’Grønne Regionale Madoplevelser’

Den højgastronomiske produktion
•

Region Sjælland er leverandør af gastronomiske råvarer til især København. Men der er
også leverancer til andre storbyer i Nordeuropa.

•

Højgastronomisk fødevareproduktion er spredt udover regionen og bundet sammen af
nogle få fælles gastronomiske idéer, der kan blive markedsført nationalt og globalt. Det
kan for eksempel være særlige grøntsager fra Lammefjorden samt æbler og frugt fra
Sydhavsøerne.

•

Der er også egne i regionen, som oplever tilbagegang i beskæftigelse og aktiviteter
knyttet til fødevarer.

•

Gastroturismen i regionen er delvist udviklet i form af hoteller og restauranter med høj
standard, der tiltrækker nationale og internationale turister. Disse turister besøger i stor
stil lokale fødevareproducenter og fødevaremarkeder.
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Tendenser år 2025
Følgende tendenser inden for scenariet er særligt markante.
Samfund
•

Klima- og miljøproblemer er forværrede.

•

Den økonomiske tilbagegang i lokalsamfundene i landdistrikter er endnu mere udtalt
end i dag.

Madvaner
•

Befolkningens madlavningskompetencer er blevet ringere. Borgerne køber mere
færdigmad, spiser mere i kantiner på arbejdspladsen og går mere på restaurant.

•

Køb af discountvarer er en stærk trend.

•

Stor vægt på sund og slankende kost. Større forbrug af grøntsager. Mindre forbrug af
kød samt sodavand, kager og slik.

•

Salg via internettet er stærkt stigende, og den samme tendens (om end i mindre grad)
gælder også for lokalt produceret mad og salget på madmarkeder og i specialbutikker.
Andelen af dagligvarer, købt i supermarkeder, falder svagt.

•

Andelen af vilde ressourcer fra naturen stiger.

•

Madspild er i fokus og reduceret.

•

Etnisk mad er kraftigt styrket som gastronomisk trend, mens husmandskost
(mormormad)

•

og Ny Nordisk Mad stadig er tendenser men for nedadgående. Molekylær gastronomi
er næsten forsvundet.

Produktion
•

Der er sket en polarisering indenfor produktionen, så der ses stigning indenfor både
storskalaproduktion og små-skalaproduktion i landbruget.

•

Restaurant- og gastro-turismen blomstrer.

GRO ’Grønne Regionale Madoplevelser’

2.

Forslag til strategi for
fødevareområdet i
Region Sjælland
Forudsætninger
GRO-forskningsgruppen på Roskilde Universitet har på grundlag af fremtidsscenariet ’Mad
til hverdag og fest’ udarbejdet et forslag til strategi for fødevareerhvervet i Region Sjælland.
Scenariet er relevant for regionen, der har en stærk tradition inden for især landbrug, gartneri og skovbrug. Scenarier leder generelt ikke automatisk til én bestemt strategi, og flere
strategier er altid mulige.
Forskningsgruppen har valgt den konkrete strategi ud fra nedenstående forudsætninger
og målsætninger, der forekommer som rimelige bud på en relevant og fremgangsorienteret
strategi. Det er naturligvis muligt at vælge andre.
Forslaget til strategien bygger også på overvejelser omkring Region Sjællands erhvervsmæssige styrkepositioner, og hvad vi ved om disse. Viden bygger dels på eksisterende
analyser1 og dels på de erfaringer, vi har opsamlet i GRO-projektet og andre fødevare- og
oplevelsesrelaterede projekter, vi har været involveret i. Analyserne peger ikke på specifikke
styrkepositioner, til gengæld peger GRO-projektets erfaringer på, at de fødevarerelaterede
virksomheder i Region Sjælland langt overvejende ligger inden for scenariets højgastronomiske del. Jvf. scenariet i forrige kapitel, der er udgangspunkt for forslaget til en strategi.
Forslaget til strategi på fødevareområdet i Region Sjællands har således hovedvægt på det
højgastronomiske oplevelsesområde som formuleret i scenariet ’Mad til hverdag og fest’
i forrige kapitel med fokus på ’fest-delen’. Dog uden at forbigå mulighederne i scenariets
højteknologiske, industrielle del.
1

 et drejer sig især om Copenhagen Economics: En ny strategivej for region Sjælland, Hovedrapport,
D
København 2009 og Oxford Research: Nulpunktsanalyse og monitorering af Erhvervsforum Sjællands
Erhvervsfremmesindsats, København 2011.
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Strategien er døbt ’Mangfoldighed, nicheproduktion og gastronomiske kundeoplevelser’.

Mangfoldighed, nicheproduktion, gastronomiske kundeoplevelser
Region Sjælland har potentiale for at udvikle virksomheder, vækst og beskæftigelse inden
for det højgastronomiske oplevelsesområde. Vi kan i GRO-projektet se, at der er megen
grøde på dette område i regionen. Mange små virksomheder, netværk og lokale initiativer
skyder op inden for alle dele af værdi- og forsyningskæden.
Der er megen innovation og en stigende interesse fra virksomhederne i forhold til at udvikle
området. Lige fra de store godser som for eksempel Krenkerup, Knuthenlund og Kragerup
over lokale netværk som Lammefjordens Grøntsagslaug og Præstø Madmarked og videre
til enkeltvirksomheder som Friis-Holm chokolade, Mineslund og Frederiksdals kirsebærvin.
Fødevarevirksomhederne bliver i stigende grad forbundet til lokal turismeudvikling via bondegårdsturisme og gastroturisme, hvor Knuthenlund gods, Dragsholm slot og Gavnø slot er eksempler.
Det højgastronomiske oplevelsesområde er en satsning på lokal mad med højt gastronomisk værdindhold og derfor høje priser. Det er en nicheproduktion, og Region Sjælland
skal satse på at have en lang række nicher, der tilsammen får en markant volumen og kan
skabe stor vækst samt mange arbejdspladser i regionen.
Strategien foreslår, at regionen satser på det højgastronomiske produktionssegment
inklusive turisme. Samtidig er der særlige muligheder for afsætning til markedet i
Storkøbenhavn, som Region Sjælland grænser op til geografisk. Den gastronomiske interesse i Storkøbenhavn er stigende, og det højgastronomiske oplevelsesmarked er derfor
voksende. Samtidig betyder den korte fysiske afstand, at befolkningen og turisterne i
Storkøbenhavn kan blive motiveret til at tage ud i Region Sjælland.
Implementeringen af denne strategi forudsætter et samarbejde mellem Region Sjælland og
Hovedstadsregionen. Eventuelt også med Malmø-regionen. Gennem denne afsætningsstrategi kan regionens fødevarerelaterede virksomheder ’øve’ sig på at bevæge sig ud på
de internationale storbymarkeder, hvor afsætningsmulighederne for de højgastronomiske
varer vurderes at være meget gode.

GRO ’Grønne Regionale Madoplevelser’

Nye erhvervsområder
Strategien indebærer, at regionen, udover eksisterende primærproduktionsområder som
traditionelle former for landbrug, fiskeri og fødevareindustri, skal satse på udvikling af nye,
utraditionelle erhvervsområder som de følgende, der kan blive suppleret af nye områder.

Grøntsags- og frugtavl
Det kan indbefatte traditionelle gartnerier og landbrug, der dyrker grøntsager, samt nogle af
de for regionen nye virksomhedsformer som for eksempel producenter af frugt- og druevin.

Convenience food
Det indbefatter produktion af færdigretter, leverance af råvarer og færdigretter (blandt andet
via online-bestilling), personalekantiner, take-away med flere. Der er tale om nye forsyningskæder ’fra jord til bord’, hvor producenterne med held selv kan varetage flere funktioner
indenfor større dele af værdikæden. Alternativt kan der være store udviklingsperspektiver i
at etablere værdikæde-samarbejder mellem mindre og mellemstore primærproducenter og
enkelte af de store højteknologiske virksomheder som f.eks. Ardo.

Vildt, bær og svampe fra skove og landområder
Her er der uudnyttede muligheder men også rammebetingelser, som skaber store barrierer
(blandt andet fødevarekontrol og muligheder for slagtning). Disse barrierer skal væk, hvis
potentialet indenfor dette nicheområde skal forløses.

Den højteknologiske industrielle del af fødevareerhvervene
Da de fleste regionale virksomheder indenfor denne gruppe er store virksomheder med
over 250 medarbejdere har vi ikke noget nært kendskab til disse virksomheder, da de falder
udenfor målgruppen for GRO projektet.
Ud fra en række analyser er det vores vurdering, at regionen har relativ få store virksomheder
inden for denne del af fødevareerhvervene, men at disse virksomhederne som eksempelvis
Nordic Sugar, ARDO og CP Kelko har stor betydning ift. arbejdspladser, omsætning m.m.
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Ser man på de virksomheder, der producerer udstyr til eller leverer rådgivningsservice til
den højteknologiske industrialiserede del af fremtidens fødevareerhverv synes denne ikke af
nogen særlig betydning i regionen.
I relation til udfoldelse af det regionale fremtidspotentiale i denne ’hverdagsdel’ af scenariet vil der fortsat være nogle få større enheder tilstede i regionen, men der ses ikke for
nærværende tegn på, at nye regionale virksomheder opstår indenfor den højteknologiske,
industrielle del af fødevareerhvervet. Derfor vil vi foreslå, at der i strategien bliver indbygget
en målsætning, hvor virksomhedsudviklingen i regionen løbende bliver fulgt. Hvis der opstår
virksomheder med udviklingspotentialer inden for det højteknologiske industrialiserede fødevareområde, er det vigtigt at understøtte disse.

SWOT på fødevareområdet for Region Sjælland
Strategiforslaget bliver afsluttet med en traditionel og overordnet SWOT analyse. Analysen kan
også være et input til Region Sjælland i forhold til, om det er denne vej, de ønsker at gå.

Styrker

Svagheder

Grøde i højgastronomisk produktion.

Små enheder, hvoraf en del mangler
faglige kompetencer indenfor den højgastronomiske produktion.

Muligheder

Trusler

Støtte innovationsudvikling if. højgastro-

Andre regioner som fx Skåne bruger

nomisk nicheproduktion og –distribution.

samme strategi og kommer foran.

Koble med gastro- og bondegårdsturisme.
Storbymarked (København).
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3.

Potentialer og
anbefalinger for forskellige
virksomhedstyper
Med afsæt i den foreslåede strategi samt erfaringsopsamlingen fra GRO-projektet og lignende projekter peger vi i dette kapitel på udviklingspotentialer og udfordringer, der danner
udgangspunkt for vores konkrete anbefalinger til handling.
Helt overordnet ser vi Triple Helix-modellen (samarbejde mellem forsknings- og videninstitutioner, erhvervsliv og det offentlige), som en af de mest frugtbare veje til innovation.
Koblingen mellem det virksomhedsnære og det forskningsrettede fokus vil i høj grad kunne
understøtte den regionale innovation og udvikling.
Endvidere ser vi tværfaglige udviklingsprojekter som en væsentlig ressource. Sådanne midlertidige projektorganisationer skaber basis for nye perspektiver og vil ofte kunne identificere
og forløse nye forretningsmuligheder via blandt andet tværgående og innovative samarbejder. Udfordringerne for midlertidige projekter er dog blandt andet en meget ressourcetung
administration og tidskrævende proces i forhold til at skabe fælles sprog, arbejdsgange og
andet i den midlertidige projektorganisation. På den baggrund anbefaler vi regionen fremadrettet at overveje, hvordan den kan understøtte og tilskynde udvikling af permanente, kompetente organiseringer, der kan formidle viden fra midlertidige projekter med et minimum af
videnstab.
Vores erfaringer tyder på, at en stor barriere for innovation er manglen på en egentlig kobling mellem forskning og erhvervsliv. Vi vil derfor anbefale regionen at udvikle strukturer,
der understøtter overførslen af forskningen og dens resultater til erhvervsudvikling og
entreprenørskab. Eksempelvis via udvikling og uddannelse af en form for vidensmæglere
eller -entreprenører, der kan varetage denne funktion. Denne anbefaling ligger i tråd med de
anbefalinger, professor Henry Etzkowitz fra Stanford University kom med i 2012.
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Fire typer fødevarevirksomheder
Region Sjælland består ligesom andre regioner i Danmark af en lang række virksomheder
inden for produktion og forarbejdning af fødevarer, teknologi, ingredienser med flere. Regionen
har få store men relativt mange små og mellemstore fødevarevirksomheder, hvilket også har
afspejlet sig i de virksomhedsnære udviklingsforløb, vi har gennemført i regi af GRO projektet.
Og det er derfor samarbejdet med regionens SMVér, der udgør vores erfaringsdatabase. En
database, som vi supplerer med erfaringer fra udviklinger i andre dele af landet, hvor RUC i
regi af innovationsnetværk og andre projekter også har været involveret.
Vi har delt fødevareerhvervet op i fire hovedgrupper for at gøre læsningen overskuelig.
Denne gruppering betyder imidlertid også, at nogle nuancer ikke er synlige, og at enkelte
aktører ikke passer naturligt ind i én enkelt gruppe.
1.	
Primærproducenter
Producerer råvarer og er første led i værdikæden. Eksempelvis traditionelle landbrug,
dambrug/fiskeri og gartneri.
2.	
Forarbejdende fødevarevirksomheder
Forarbejder råvarer til egentlige fødevareprodukter og er næste led i værdikæden.
Eksempelvis slagterier, fiskeforarbejdning, producenter af færdigretter og mejerier. I nogle
tilfælde vil primærproducenten selv forædle råvaren og dermed indgå i både gruppe 1 og 2.
3.	Landbo- og gastroturisme aktører
Præsenterer og promoverer lokale fødevarer samt tiltrækker turister. Eksempelvis
restauranter, fødevaremarkeder, festivaler og lokale events. Gruppen omfatter også
landbrug, skovbrug, fiskeri, gartnerier og lignende virksomheder, der har aktiviteter for
turister. Derfor indgår en række virksomheder både i gruppe 1 og 3.
4.	
Distributører
Distribuerer fødevarer til slutforbrugerne. Eksempelvis salgscentraler, transport og
engrosvirksomheder, detailforretninger og supermarkedskæder. Gruppen omfatter
også offentlige institutioner som sygehuse og plejehjem samt foodserviceektoren, der
er tilknyttet disse.
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3.1 PRIMÆRPRODUCENTER
Virksomheder
Første led i værdikæden, der producerer råvarer som eksempelvis traditionelle landbrug,
dambrug/fiskeri og gartneri.

Potentialer
Danske fødevareproducenter har gennem en lang årrække produceret fødevarer med høj
fødevaresikkerhed, ensartet kvalitet og en god sporbarhed. Men disse parametre er ikke
længere tilstrækkelige for nutidens forbrugere og producenter.
Forbrugeren kræver mere
Nutidens forbrugerne vil have mere end sikre og ensartede fødevarer. De er mest villige til at
betale for fødevarer og madoplevelser, der berører dem følelsesmæssigt og som samtidig er
meningsfulde og identitetsskabende ved for eksempel at symbolisere værdier såsom fokus
på dyrevelfærd, etik og bæredygtighed.
Den oplevede værdi skal bygge på autenticitet og troværdighed.
Oplevelsesøkonomiens grundprincip er, at forbrugerne i stigende grad efterspørger produkter med et oplevelsesindhold og er villige til at give en højere pris for sådanne produkter.
Man kan sige, at der i denne sammenhæng er forskel på den faktuelle værdi (produktionsomkostninger + profit), og den oplevede værdi (faktuel værdi + ”emotionel værdi”). I bestræbelserne på at skabe en højere ”oplevet værdi” ses det indenfor nogle erhverv, at virksomheder med held kan operere med begreber som ’falske’ oplevelser og iscenesættelser.
Men på fødevareområdet skal virksomhederne have fokus på autenticitet og troværdighed
i deres strategiske arbejde med oplevelsesdimensionen. Her er det vores erfaring, at lige så
stor en værdiskabelse, oplevelsesøkonomien kan tilføre, lige så stor skade kan den volde,
når den bliver anvendt forkert og baserer sig på utroværdige budskaber.
Fra traditionel produktion til flerleddet værdikædeenhed
I forhold til ønsket om at udvikle højkvalitetsprodukter og transparent værdikædeforædling
synes det at være tilfældet, at visse producenter ønsker at gå samme vej som forbrugerne.
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Det fremgår blandt andet af en nyere undersøgelse fra Videncentret for Landbrug2, at landmænd har en gryende interesse for at gå nye veje og eksempelvis udvikle specialprodukter,
etablere egne salgskanaler og pleje naturen.
På basis af de udviklingsforløb, GRO har gennemført, ser vi et stort potentiale i at udvikle
forretningsmodeller, der arbejder med værdikæden og virksomhedens placering i denne.
Det kan eksempelvis handle om at udvikle traditionelle landbrug til at være både produktions- og forarbejdningsenheder. Her beholder producenten en større del af værdikæden
og dermed værdiskabelsen på egne hænder, når han lader den videre forarbejdning af
produktet ske på matriklen eller i samarbejde med andre producenter. Sådanne forretningsmodeller findes der mange af i regionen som for eksempel i Skærtoft Mølle, Frederiksdal
Vin, Mineslund Kød, Knuthenlund Gods, Mejnerts Mølle og uden for regionen på blandt
andet Gram Slot.
Umiddelbart ser vi et stort udviklingspotentiale i ovenstående forretningsmodeller, der for
en række producenter vil medføre god mulighed for at udvikle sig. Baseret på nogle af de
eksisterende eksempler kan vi forvente, at den enkelte enhed etablerer mellem 5 og 30 nye
arbejdspladser ved at omlægge fra traditionel produktion til en flerleddet værdikædeenhed.
Forbrugeren vil have gennemsigtighed
Meget tyder på, at producenten opnår en ny og relevant forretningsmulighed ved at etablere en sporbar, troværdig og gennemsigtig produktion . En årsag hertil er de hyppige fødevareskandaler, hvor masseproduktion gør det svært for den almindelige forbruger at gennemskue, hvad der bliver puttet i indkøbskurven. Manglen på transparens i produktionen
betyder, at forbrugeren får mistillid til producenten og søger efter troværdighed og gennemsigtighed. En anden årsag er de mange forskellige fødevarebevægelser, der er blomstret op
i de senere år som eksempelvis Københavns og Lejres Fødevarefællesskaber.
Sådanne bevægelser er initieret af bevidste forbrugere, der efterspørger kendskab til producenten og direkte adgang til kvalitetsfødevarer, der er produceret ud fra etisk forsvarlige
principper og med fuld gennemsigtighed.
2

 ndersøgelsen er en del af projektet ‘Værditilvækst’ støttet af blandt andet LAG
U
og Ministeriet for fødevarer, landbrug og fiskeri.
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Vi har desuden en formodning om, at metoden ’Costumer supported production’ (CSP) er
en tredje form for nicheproduktion, der kan vise sig at indeholde et vist vækstpotentiale for
producentgruppen. Metoden har gennem en årrække haft international succes i blandt andet
USA og England. Metoden bliver også kaldt ’CSP agriculture’ og er en naturlig udvikling
af den tidligere trend ’Jord til Bord-tankegangen’. Oversat til en dansk kontekst er der tale
om strategiske og langsigtede samarbejder mellem producenter og fødevarefællesskaber,
hvor parterne på forhånd aftaler valg af råvarer, mængder og pris. Fødevarefællesskabet får
de produkter, de har behov for, adgang til en transparent produktion og del i producentens
faglige viden. Omvendt er producenten sikret i forhold til afsætning af hele eller dele af sin
produktion, hvorved risici bliver minimeret, og lønsomheden stiger.
Forbrugerne får appetit på andre råvarer
I ovenstående model kan producenten med fordel tænke det gastronomiske segment ind
som potentiel aftager. Det fungerer allerede for producenter som Søren Viuff og Knuthenlund
Gods. Det er vigtigt at bemærke, at ovennævnte producenter i denne relation påtager sig
rollen som stedet, hvor kokke og andre fra det gastronomiske segment kan udvikle sig og
innovere på både produkter og processer. Således kommer unge kokke i praktik hos Søren
Viuff, mens andre kokke har deres eget udviklingslaboratorium på Knuthenlund Gods.
GRO-projektets fremtidsscenarier viser blandt andet, at fremtidens forbrugerpræferencer
går i retning mod flere grøntsager og mindre kød. Naturens direkte ressourcer er først og
fremmest vildt men for eksempel også bær og svampe. Disse fødevarer er for forbrugerne
forbundet med et stort oplevelseselement, når de selv skaffer dem - via for eksempel jagt,
fiskeri samt bær- og svampeplukning. For producenterne ligger her et stort potentiale i at
udvikle et nyt forretningsområde, hvor formidlere og facilitatorer af brugernes naturoplevelser producerer en alternativ form for madoplevelser i pagt med naturen.

Udfordringer
Producentgruppen er stærkest på de fagspecifikke kompetencer
Når der skabes større kompleksitet i virksomhedens struktur er det vigtigt, at producenterne
samtidig får et større kendskab til konkret strategisk virksomhedsledelse både i relation til
økonomistyring, ledelse af en voksende medarbejdergruppe og ift. at agere i en kompleks
værdikæde.
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Opbygning af nyt produktionsapparat
Producenterne mangler faglig viden om etablering og drift af en egentlig
forarbejdningsenhed.
Det er dyrt at forarbejde produkterne
I nogle tilfælde er det en barriere, at det er en bekostelig affære at tage forarbejdningen
hjem. Her kan det være en mulighed at outsource dele af forarbejdningen.
Mindre virksomheder har store vanskeligheder med at innovere
Der mangler typisk hverken ideer eller den fornødne viden i de små virksomheder, der derimod er knappe på tid og ressourcer i forhold til at fastholde innovationsprocessen i blandt
andet implementerings-, kommercialiserings- og markedsføringsfasen.

Anbefalinger
De primære producenter har behov for sparring, uddannelse og strategiske samarbejder
med andre virksomheder.
Professionalisering og forventningsafstemning
Virksomhedens professionaliseringsgrad og egne fremtidsønsker vil være afgørende for
relevansen af udviklingsforløb og tilbud. Det er derfor vigtigt, at der bliver foretaget en grundig screening af virksomhederne således, at vi bliver bedre til at adskille aktørerne i minimum to hovedgrupper. Virksomheder, der skal videre via LAG, og virksomheder, der skal
videre indenfor de egentlige vækst- og udviklingstiltag. Årsagen er, at blandt andet professionaliseringsgrad og producenternes egne ønsker om vækst vil være afgørende for, hvilke
udviklingstilbud og ressourcer, der er relevante og meningsfulde for den enkelte producent.
Etablering af klynger og netværk
Det er vores observation, at der ligger en væsentlig opgave i at definere formål og vision,
når man taler om etablering af virksomhedsdrevne klynger og netværk, idet denne formulering vil være af stor betydning for, om virksomhederne finder det værdifuldt at involvere
sig også i det fremadrettede arbejde i klyngen. Dette formål kan med fordel være meget
specifikt som eksempelvis fokus på eksport og samarbejder omkring afsætning, indkøb og
drift af forarbejdningsmateriel. Ovenstående problemstilling vil også gælde mindre lokale
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netværk eksempelvis dannet mellem primærproducenter og virksomheder fra de andre tre
grupper af fødevarevirksomheder.
Tæt dialog er afgørende for succesfulde netværk. Via dialogen kommer netværkene til at
opstå på foranledning af reelle virksomhedsbehov, og initiativet til både klynger og netværk
kommer fra virksomhederne selv. Disse netværk har også et socialt liv, som er afgørende for
deres forretningsmæssige succes.
Det kræver ofte en ekstern indsats at støtte netværkenes social liv på en måde, der forebygger konflikter og opportunisme. Der kan også være behov for, at eksterne lokale initiativtagere eller kommunale erhvervsafdelinger eksterne tager initiativ til at skabe netværk. For
at løfte denne opgave skal væksthuse, kommuner, GTS-institutter eller lokale uafhængige
institutioner og foreninger have mulighed for selv at få et kompetenceløft inden for blandt
andet innovation og klynge-facilitering. Her vil etablering af kompetencesamarbejder og en
kobling mellem systemet for erhvervsfremme samt uddannelses- og forskningsinstitutionerne kunne spille en afgørende rolle.
Opkvalificering af kompetencer og viden
Som beskrevet ovenfor er kompetenceudvikling af eksterne facilitatorer en forudsætning
for at etablere succesfulde klynger og netværk. Det er desuden nødvendigt systematisk at
opkvalificere producenternes innovationskompetencer og –kapacitet, hvis det skitserede
forretningspotentiale skal blive forløst. Lige som det er nyttigt at udvikle nye forretningsmodeller, dele viden inden for erhvervet samt etablere et system for ’cross-sector innovation’,
hvor der bliver hentet erfaringer og inspiration fra andre erhverv.
Den skitserede udvikling skaber behov for akademiske perspektiver og styringsredskaber.
Derfor vil det i en symbiose med den faglige udvikling også være optimalt at sætte fokus på
en mere generel udvikling af kompetencer samt etablering af videntunge arbejdspladser.
Regionens kokke- og maduddannelser skal have lokal mad som et af deres fokusområder.
Uddannelsesinstitutioner bør derfor få en central rolle i bestræbelserne på at opkvalificere
de kommende aktører indenfor denne sektor.
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Eksterne facilitatorer
Ved at etablere innovationsfunktioner, hvor en eller et par eksterne facilitatorer bliver tilknyttet mindre virksomheder og lokale fødevarenetværk, er det muligt at fastholde innovationsprocesserne og skabe resultater. Eksisterende aktører inden for erhvervsudvikling eller
særlige og eventuelt nyoprettede institutioner kan eventuelt efter en nødvendig kompetenceudvikling og opgradering af viden varetage en sådan funktion.
Risikovillige puljer
Ovennævnte udvikling afføder et stigende behov for at de risikovillige statslige, regionale og
kommunale puljer i de konkrete sager åbner mere op for vurdering af forretningspotentialet
for de enkelte virksomheder.
Synlig og kendt platform
Der er på nuværende tidspunkt behov for at skabe en synlig og kendt platform for de
erhvervsdrivende på fødevareområdet, hvor de kan henvende sig med generelle spørgsmål
og udfordringer. En sådan platform bør også selv være opsøgende og have en praksisnær
forståelse for erhvervets virkelige udfordringer ifm. dagligdagens praksis. Det er relevant at
overveje den rolle, de regionale videncentre som væksthuse, GTS institutter, innovationsnetværk og forskningsinstitutioner har i den forbindelse.
Brancheanalyse
En analyse med aktiv involvering af virksomheder inden for gartneri og avl af grøntsager og
frugt kan fylde det vidensgab, der er i forhold til branchens betingelse og behov for udvikling. Herunder rammebetingelserne.
Der er behov for en indsats, der forbedrer rammebetingelserne for distribution af vildt og
herunder dyrlægekontrol. Endvidere er der behov for at optimere distribution af vildt til
detailleddet og brug for kommunikation til både private og restauranter omkring brugen af
vildt i madlavningen.
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3.2 FORARBEJDENDE VIRKSOMHEDER
Virksomheder
Efter de primære producenter er det næste led i værdikæden producenter, der forarbejder
råvarer til egentlige fødevareprodukter. Det kan eksempelvis være bryggerier, fiskeforarbejdning, møllerier og mejerier. I nogle tilfælde forædler primærproducenten selv råvaren og er
dermed både aktuel i denne og forrige gruppe.

Potentialer
Danmark har i mange år haft ry for at have et dygtigt fødevareerhverv med en betydelig
viden om forarbejdning af fødevarer. Den primære udvikling i erhvervet har handlet om
teknologi og procesoptimering. Hos forbrugerne har der været fokus på troværdig og gennemsigtig produktion og forarbejdning, hvilket er meget relevante parametre for de forarbejdende virksomheder.
Kvalitet, transparens og troværdighed
For især de mindre virksomheder synes vejen til vækst at være en opskalering af den håndværksbaserede forarbejdning, der både er funderet i en stærk faglighed samt en gennemsigtig og troværdig produktion.
Nogle af de gamle veletablerede virksomheder med en industriel produktion har store
potentialer i forhold til at skabe værditilvækst ved alene at være opmærksom på den værdi,
der ligger gemt i deres fascinerende historie. Disse virksomheder er typisk funderet i en stor
håndværksmæssig faglighed og høj kvalitet i både produktion og produkt, kerneværdier der
begge er meget attraktiv for mange forbrugere.
’Up-coming’ virksomheder skal fortsat udvikle sig
En del af de fødevareproducenter, vi i denne sammenhæng definerer som ’up-coming’, er
ofte meget iderige og samtidig gode til at effektuere innovationerne. Desuden har flere af
dem allerede i opstartsfasen haft fokus på kvalitet, gennemsigtighed og troværdighed som
afgørende parametre.
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Disse virksomheder har ofte et mål om at komme op i volumen, hvilket nogle af dem har
succes med, mens det for andre er en nedadgående spiral at fokusere på vækst via opskalering af volumen. De kan blive udfordret, hvis de bliver for afhængige af en dominerende
detailhandel. Derfor er det vigtigt, at denne gruppe arbejder strategisk i forhold til virksomhedens udvikling og også gerne fokuserer på virksomhedens brand.
Ofte opstår nye forarbejdende virksomheder i gamle, forarbejdende industriers lokaler som
for eksempel nedlagte mejerier eller slagterier, hvor bygningerne står tomme og indretningen egner sig til den ønskede produktion.
Samarbejde om intelligent teknologi
Det er muligt at udvikle teknologier til mindre virksomheder inden for højgastronomiske
fødevareoplevelser i regionen sammen med de mindre fødevarevirksomheder. Det er vigtigt
at skabe intelligente teknologier, hvilket også kan føre til etablering af nye virksomheder
inden for videnservice og teknologiproduktion i regionen. Der er i den forbindelse også brug
for udvikling af metoder og teknologier, der fokuserer på nytænkning indenfor områder som
anvendelse af affaldsprodukter.
Færdigretter som oplagt forretningsmulighed med stort vækstpotentiale
GROs scenarier viser, at et af fremtidens største vækstområder bliver færdigretter også
kaldet ”convenient food”. Vi formoder derfor, at fremstillingen af færdigretter kan indeholde
måske den største vækst i arbejdspladser inden for de forarbejdende virksomheder i
Region Sjælland.
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Udfordringer
De forarbejdende producenter har en række udfordringer, der varierer i forhold til, hvor etablerede, de er.
’Up-coming’ virksomheder har svært ved at vækste
De nye virksomheder har ofte udfordringer i forhold til at rejse den fornødne kapital, der skal
skabe vækst. Som beskrevet ovenfor kan det også være en udfordring for dem at finde de
rigtige samarbejdspartnere i detail- og aftagerleddet. Ledere, ejere og medarbejdere er fagligt meget kompetente, men de kan have strategiske udfordringer i forhold til at udvikle og
implementere en realistisk og gennemarbejdet forretningsmodel, hvor den organisatoriske
opbygning sikrer optimal drift og optimering af eksisterende ressourcer.
Etablerede virksomheder føler sig presset af detailhandlen
De ældre og veletablerede fødevareproducenter er ofte afhængige af detailhandlen og
beskriver selv, at de oplever et særdeles stort prispres fra indkøbernes side. Opgaven for
mange af disse virksomheder er dels at genopfinde sig selv med nye unikke produkter med
højere oplevet kundeværdi og dels at fokusere mere på kommunikation omkring den unikke
historie, som mange af dem er i besiddelse af. Det kan være fysisk og visuel kommunikation, der i nogle tilfælde både handler om at udvikle ny emballage, bruge sociale medier
samt opbygge et bedre kendskab til kunderne og deres behov.
Økonomiske bindinger
Både nye og etablerede virksomheder har ofte store værdier bundet i produktions- og forarbejdningsmateriel. Den bundne kapital forhindrer dem eksempelvis i at bruge økonomiske
ressourcer på markedsføring, efteruddannelse og andre løbende udgifter, der ikke omhandler den primære drift.

Anbefalinger
Såvel nye som etablerede virksomheder har brug for hjælp udefra. Den økonomiske udfordring kan som i de andre grupper blive imødekommet ved at oprette risikovillige puljer, der
objektivt bedømmer den enkelte forretnings idé og økonomiske bæredygtighed.
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Lovgivningen på området er meget omfattende og kunne med fordel blive simplificeret for
derved at spare tid i dagligdagens drift.
Forretningsmodeller og -planer til innovative virksomheder
De nyere ’up-coming’ fødevarevirksomheder har behov for sparring og støtte til at udvikle
en realistisk forretningsmodel. Samtidig skal de have adgang til rådgivning omkring de
finansielle hjælpemidler, der er til deres rådighed. Denne gruppe af relativt nystartede fødevareproducenter har ofte særdeles stærke kreative og innovative kompetencer, men de kan
have brug for at kommercialisere deres kreativitet og gøre den til en forretningsorienteret
innovation. For at optimere deres succesrate er det derfor essentielt, at de får mulighed for
at deltage i innovationsforløb og kan modtage relevant rådgivning.
Oplevelsesbaseret innovation og kreativ hjælp til etablerede virksomheder
De veletablerede fødevarevirksomheder har lige som de nye behov for nær sparring og støtte.
Men de har en mere realistisk økonomisk strategi end de nye og savner i højere grad end dem
kreative input til udvikling af en produktion, der ikke længere skal rette sig mod bulk markedet.
De har behov for at innovere deres produkter og processer og i nogle tilfælde også hele organisationen. Derfor kan de med fordel arbejde med oplevelsesdimensionen i deres interne værdikæde for derigennem at få et økonomisk aktiv ud af deres potentialer.
Fødevarenetværk
Såfremt de lokale fødevarenetværk skal kunne understøtte de forarbejdende virksomheders
vækstmuligheder og udviklingsbehov, skal de aktivt initiere og facilitere en række innovationsforløb omkring værdikæden, der kobler forarbejdningsvirksomhederne med primærproducenter, turismevirksomheder og distributører. Herved bliver adgangen til lokale fødevarer
og innovationsmulighederne øget, idet behov fra et led kan udløse en række mindre innovationer hos de andre led i værdikæden.
Nye virksomheder med produktion af convenience food
Regionen må gøre en aktiv indsats for at sikre, at producenter af færdigmad bliver udviklet og etableret i regionen. Det kan for eksempel ske gennem et særligt fokus på dette
område i regionens vækstgenererende institutioner, kommunernes og regionens afdelinger
for erhvervsudvikling og væksthuse samt via målrettede udviklingsprojekter i regionalt eller
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kommunalt regi. Videnspartnere og forskningsinstitutionerne kan bidrage ved forskningsmæssigt at belyse udviklingspotentialerne på området.
Mindre virksomheder skal møde udlandet og større virksomheder
Mindre forarbejdende virksomheder har fordel af at blive involveret i globale netværk, der
kan give dem adgang til udenlandske markeder. Det kan eksempelvis ske ved at knytte
dem til store danske virksomheder, der allerede er på eksportmarkederne men som ikke
nødvendigvis beskæftiger sig med fødevarer. Det er muligt at tænke utraditionelt og for
eksempel parre mindre fødevareforarbejdende producenter med virksomheder, der driver
kantiner eller plejehjem i udlandet eller eksporterer udstyr til fødevareforarbejdning.
Intelligente teknologier til mindre virksomheder inden for højgastronomiske fødevareoplevelser
kan blive udviklet i samarbejde med større virksomheder, der opererer på det højteknologisk
industrialiserede fødevareområde. Det kan både være fødevareforarbejdende virksomheder
og virksomheder, der producerer udstyr til primærproduktion og forarbejdende produktion.
Erhvervsorganisationer som Dansk Industri og Dansk Erhverv kan være brobyggere.
Samarbejde med uddannelses- og vidensinstitutioner - og evt. andre erhvervsaktører
Ofte strander udviklingspotentialet for up-coming virksomheder på grund af manglen på tid.
Ved at screene den enkelte virksomhed i forhold til potentialer og overordnet betydning er
det muligt at vurdere behovet for konkret implementeringshjælp i en given periode. Både
erhvervsfremmeaktører og vidensinstitutioner kan støtte den enkelte virksomhed i forhold til
at implementere en forretningsmodel eller idé.
Det kan være en god idé at koble praktikforløb og projekter for studerende sammen med et
sådant tiltag, såfremt der også er et tæt samarbejde med en vejleder, der har relevant faglig
indsigt. Her er det også vigtigt at se på virksomhedens konkrete udfordring for at sikre, at
den relevante viden og/eller uddannelsesinstitution bliver koblet på opgaven.
I nogle sammenhænge som for eksempel konkret produktudvikling kan det være relevant
at bede en fagskole og eventuel en erhvervsfremmeaktør om at løse opgaven. Det kan
også være gavnligt at koble professionshøjskoler, universiteter og studerende på opgaven i
forbindelse med forskellige udfordringer. Det afgørende er generelt, at det skal være håndgribeligt og værdifuldt for virksomheden at samarbejde med uddannelses- og vidensinstitutioner, da incitamentet fra virksomhedens side ellers udebliver.
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3.3 LANDBO- OG GASTROTURISME
Virksomheder
Når de lokale fødevarer er produceret og eventuelt forarbejdet, bliver de præsenteret og
promoveret overfor potentielle kunder og heriblandt turister. Aktørerne kan eksempelvis
være restauranter, fødevaremarkeder, festivaler og lokale events samt landbrug, skovbrug,
fiskeri, gartnerier og lignende virksomheder, der har aktiviteter for turister.

Potentialer
Nye samfundstrends byder på drømme om det enkle liv, hvor fødevaren er et livsstilsprodukt. Det skaber nye muligheder for producenter og andre, der arbejder (eller ønsker at
arbejde) med lokal turisme. Landboturismen har et betydeligt potentiale, hvor den kan spille
ind i den enkelte forbrugers liv og i et lokalt perspektiv være med til skabe nye arbejdspladser og forbedret økonomi.
Drømmen om livet på landet
Mange mennesker drømmer i dag om det enkle liv på landet, hvor de lever ustressede og
autentiske liv i tæt samhørighed med naturen. Denne drøm om en anden hverdag viser sig
tydeligt i det næsten kultagtige image, som tv-udsendelser som ’Bonderøven’ og ’River
Cottage’ har fået.
For de fleste af os bliver det ved drømmen. De færreste vil i virkeligheden opgive byens
overflod af tilbud af enhver slags samt nærheden til skole, arbejde og indkøbsmuligheder.
Mange kender også historierne om dem, der brød op med deres almindelige liv for at
afprøve drømmen om at leve på landet, men som på grund af en besværlig dagligdag
vendte tilbage til byen. I landboturismen har alle mulighed for midlertidigt at udleve en del
af drømmen og længslen efter det nære, autentiske og oprigtige. Men det er vigtigt, at de
producenter, der vælger at bevæge sig ind i landboturismens verden, er meget bevidste om
de besøgendes forventninger til livet på landet og til producenterne som personificeringen
af det gode og enkle liv samt det konkrete besøg på stedet.
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Fødevarer som livsstilsprodukter
Der er en øget interesse for mad og måltider i det danske og andre samfund. Det større
fokus på gastronomien er tydelig at se i eksplosionen af madstof i medierne og de gastronomiske bevægelser som ’Slow food’, molekylærgastronomi, ’Ny Nordisk Mad’ med flere.
Disse bevægelser lægger vægt på lokal forskellighed i madvarer, sporbarhed i forhold til
fødevarens oprindelse og historie samt på produktion af maden i pagt med naturen. Alt
dette fremmer interessen for og efterspørgslen efter lokale fødevarer og lokale madtraditioner, der for eksempel kommer til udtryk i lokale restauranter.
Fødevarer bliver livsstilsprodukter, der er med til at definere og signalere, hvem man er.
Derfor bliver den historie og oplevelse, producenten kan levere til forbrugernes sociale liv,
af særdeles stor værdi. Dermed bliver købsoplevelsen en stor del af helhedsoplevelsen, og
betalingsvilligheden bliver ofte øget betydeligt. Disse livsstilskøb bliver typisk foretaget i en
gårdbutik eller på et af de mange fødevaremarkeder. Ligeledes er restaurantoplevelsen i det
område, fødevaren er produceret samt klar kommunikation omkring madens lokale oprindelse, en del af livsstilsoplevelsen.
Gode muligheder for vækst for den enkelte virksomhed og hele lokalområdet
Landboturismen giver gode vækstmuligheder for den enkelte fødevareproducent, der kan
understøtte brugerens oplevelse af at være en del af livet på landet ved at udvikle og tilbyde
meningsfulde oplevelser og aktiviteter, der skaber værdi for de besøgende (turister). Det
samme gælder for lokale restauranter, fødevaremarkeder, festivaler og detailhandel, der har
mulighed for mersalg til turister og endagsbesøgende.
Væksten kan styrkes betydeligt ved at udvikle af en strategisk forretningsmodel, hvor den
oplevelsesøkonomiske dimension af landbo- og gastroturismen som koncept fokuser på
udvikling af en lang række involverende aktiviteter og events. Eksempler er gastronomiske
oplevelser, besøg i gårdbutikker, vandre- og cykelruter, besøgsstalde med klappedyr,
mulighed for malkning samt lokale fødevaremarkeder og restauranter og ”individuelle
pakkeløsninger”.
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Udfordringer
Det er hovedsageligt mindre virksomheder og producenter uden egentlig fødevarefaglig
uddannelse, der udøver landboturisme. På trods af dette er nogle af disse mindre producenter over årene blevet en kommerciel succes, og enkelte af dem har genereret nye
arbejdspladser. Der er en stor iværksætterlyst hos denne gruppe, men på grund af de relativt mange roller virksomheden kan have som for eksempel producent, salg og turismeaktør,
kan huller i den egentlige faglighed give store udfordringer i dagligdagen.
Salget kræver historier
Eftersom produktionen er i lille skala, vil afsætningen typisk blive sikret gennem direkte salg
i gårdbutik eller på et marked. Derfor kan denne type salg komme til at afhænge af producentens evne til at formidle den ekstra dimension på produktet, der bliver efterspurgt af
livsstilsforbrugere.
Det halter med faglighed og erfaring
Virksomhederne inden for landboturisme er typisk ejerdrevne og starter som en bibeskæftigelse
for mennesker uden faglig baggrund inden for landbruget. Omvendt kan landmænd have svært
ved at se sig selv indgå i turismeerhvervet og føler, at de giver køb på deres faglighed.
Hvis disse producenter skal indgå som aktører inden for landboturisme, har de ofte behov
for at udvikle understøttende aktiviteter som eksempelvis overnatning, bespisning og planlægning af ture og aktiviteter på stedet. Dette afføder et behov for at indgå i et eller flere
samarbejder med andre lokale turismeaktører, og der kan opstå udfordringer i forbindelse
med at finde kvalificeret arbejdskraft. De lokale og regionale turismeselskaber kan og bør
spille en rolle her.
Godserne kan drive udviklingen
De større aktører inden for landboturisme som de lokale godser har flere ressourcer og ofte
en mere ledelsesprofessionel baggrund. De har derfor typisk flere ressourcer at sætte ind
og kan være lokale lokomotiver i forhold til at udvikle landboturismen. Deres udfordring er
ofte af strategisk karakter, idet deres forretningsområder er vokset ad hoc og derfor kan
mangle sammenhæng mellem virksomhedens mange forskellige områder som landbrug,
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skovdrift, husudlejning, landbrugsproduktion samt oplevelses- og turismerelaterede aktiviteter. Desuden har de brug for hjælp til at finde de rette innovationer og forretningsmodeller,
der er økonomisk bæredygtige.
Lokalt samarbejde om gastroturismen
Lokale restauranter, madmarkeder, festivaler og andre events er ofte en vigtig del af gastroturismen. Det er afgørende, at disse virksomheder har et godt netværk og samarbejder med de
lokale producenter for at koordinere brands og lokale særegenheder ved fødevarerne.

Anbefalinger
De væsentligste tiltag i forhold til at støtte fødevare- og turismevirksomheder, der arbejder
med landbo- og gastroturisme, er beskrevet i det følgende.
Professionalisering af eksisterende netværk
Virksomhederne vil have stor gavn af, at de mange eksisterende og offentligt finansierede
fødevarenetværk fokuserer på en egentlig vision og bruger den som netværkets eksistensgrundlag. Netværket skal fungere på samme måde som en klyngeorganisation og varetage
småskala-producenternes behov for fagligt funderet kompetenceudvikling, udvikling af
forretningsmuligheder og –modeller samt andre relevante fælles anliggender. Det vil styrke
netværkets kommercielle fremdrift og skabe en platform, hvor producenterne i netværkets
regi kan få adgang til faglig rådgivning og kompetenceudvikling. Uddannelsesinstitutioner
og rådgivningsinstitutioner kan bidrage til dette.
Erfaringer viser, at det er afgørende med et kommercielt forretningsgrundlag for et fødevarenetværk for at undgå at miste fodfæste og egentlig effekt, når den offentlige økonomiske
støtte er udfaset. Det er også muligt at gentænke den gamle andelstanke, så den passer til
den konkrete virksomhedsgruppe ved eksempelvis at gøre de mere fagligt og økonomisk
krævende arbejdsopgaver til fælleseje med fælles omkostninger.
De store spillere skal med
Det er vigtigt, at netværkene inkluderer de lokale virksomheder inden for gastroturisme
som restauranter, festivaler og fødevaremarkeder samt de store virksomheder såsom det
store hotel, den lokale gastronomiske restaurant eller godset. De sidstnævnte store spillere
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er ofte orienteret ud af lokalområdet og vil derfor ikke af sig selv søge optagelse i lokale
netværk. Men erfaringerne viser, at de større og mere professionaliserede virksomheder kan
virke som drivkraft i forhold til de mindre virksomheders udvikling og derfor være værdifulde
netværksmedlemmer. Her kan kommunen spille en vigtig rolle i forhold til at støtte netværkene og motivere de store til at være med.
Lokalt samarbejde om gastroturismen
Netværkene bør som nævnt fungere som initiativtager og facilitator i forhold til at sikre
lokale samarbejder omkring gastroturismen. De kan også initiere konkurrencer som ’Local
cooking’ og ser ud til at være drivkræfter for både produktinnovationer i restauranterne og
samarbejder mellem producenter og restauranter.
Professionalisering og forventningsafstemning
Virksomhedens professionaliseringsgrad og fremtidsønsker er afgørende for de udviklingsforløb og tilbud, der er relevante for denne type virksomheder. Det er derfor i denne sammenhæng vigtigt, at virksomhederne bliver screenet og delt op i minimum to hovedgrupper,
der kan støttes enten via LAG eller igennem egentlige erhvervs- og vækstinitiativer.
Mange roller, udfordringer og opgaver
Forretningsområdet landboturisme kræver produktudvikling, forretningsforståelse, innovationskompetencer og udvikling af viden. Der er eksempelvis mange virksomheder i
denne gruppe, der får en række nye roller og både kan agere producenter, formidlere og
turismeaktør.
For at sikre et professionelt tilbud til turisterne samt optimalt udbytte til virksomhederne skal
der som supplement til et kommercielt fokuseret netværk være hjælp til forretningsmodeller,
iscenesættelse og konkret faglig forstærkning.
Etablering af én fælles indgang til viden om relevante udviklings- og støttemuligheder for
den enkelte virksomhed herunder igangværende erhvervsudviklings- og vækstprojekter er
en fordel for de mindre virksomheder. Universiteter, forskningsinstitutioner, erhvervsfremmeaktører og regionale udviklingscentre/væksthuse er oplagte samarbejdspartnere, da de har
stor viden om relevante fokusområder samt potentielle funding muligheder.
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3.4 DISTRIBUTØRER
Virksomheder
Distributører af fødevarer til slutforbrugerne er eksempelvis salgscentraler, transport, virksomheder, engrosvirksomheder, detailforretninger og supermarkedskæder. Gruppen omfatter også offentlige institutioner som sygehuse og plejehjem samt foodservice-sektoren.

Potentialer
Fødevareproducenterne ville sælge flere varer, hvis de var bedre til at distribuere og markedsføre deres produkter samt trænge ind på nye markeder. Derfor vil udvikling af dette
forretningsområde både gavne alle typer af distributionsvirksomheder men også være en
gevinst for primærproducenter og de forarbejdende virksomheder.
Bedre distribution
Især små primærproducenter vil kunne øge salget, hvis de får en mere effektiv og sikker
distribution af deres produkter. De kan sjældent sælge til supermarkedskæderne, som
kræver daglige store og faste leverancer. Derfor er producenterne henvist til at distribuere
direkte til mindre virksomheder i detailkæden som for eksempel små detailhandelsbutikker
og torvemarkeder i byerne, hvilket kræver transportmidler og logistiksystemer. Imidlertid
er især fødevaremarkeder og lignende alternative detaildistributører som Torvehallerne i
København og Præstø Madmarked i hastig vækst og har en god økonomi.
Bedre markedsføring
De lokale primærproducenter og mindre forarbejdende virksomheder samt deres netværk
kan øge salget, hvis deres marketing og markedsføringskanaler bliver bedre. Kendskabet
til produkterne og fortællingerne om dem appellerer til forbrugernes interesse for lokal kvalitetsmad, men begrænsede ressourcer og kompetencer inden for reklame og markedsføring
spænder ben for vækst. Turismevirksomhederne har dog en fordel i, at lokale og regionale
turismeorganisationer markedsfører og udvikler produkter til turisterne.
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Offentlige institutioner kan skabe vækst
Der er et stort potentiale i at fremme væksten og skabe jobs inden for lokal primærproduktion og forarbejdede produkter qua de offentlige institutioner. Sygehuse, plejehjem,
børneinstitutioner, skoler med flere producerer et stort antal måltider og kan således aftage
betydelige mængder lokalt producerede fødevarer frem for importerede standardvarer. Det
vil kunne skabe vækst i den lokale og regionale fødevareproduktion og samtidig give de
lokale fødevarevirksomheder en mulighed for at markedsføre sig. Muligheden vil nok især
komme de forarbejdende producenter og distributionsfællesskaberne til gode.
E-handel, virksomhedskantiner og nye typer familierestauranter
Som det er tilfældet med færdigretter (convenience food) viser GROs scenarier, at et af
fremtidens største vækstområder bliver e-handel med fødevarer og færdigretter samt indtagelse af måltider udenfor hjemmet i for eksempel virksomhedskantiner, lokale, billige restauranter samt fastfood restauranter. De sidstnævnte forventes i fremtiden at fokusere mere
på at servere sund mad. Udvikling af disse områder vil kunne skabe mange arbejdspladser,
fordi der er tale om arbejdskraftintensive services.

Udfordringer
Beskeden økonomi og svag indsats på nye markeder forhindrer virksomhederne i at vokse.
Økonomien forhindrer egne distributionssystemer
De mindre primærproducenter har ikke råd til at oprette egne distributionssystemer som
for eksempel at anskaffe en lastbil samt udvikle og implementere fælles logistiksystemer og
softwarebaserede løsninger. Derfor er det en udfordring at udvikle systemer og virksomheder, som kan påtage sig opgaven med at samle produkter fra flere producenter og distribuere dem til detailleddet. Dette indebærer en logistisk udfordring, idet økonomien i høj grad
hænger sammen med tilgængelighed.
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Detailhandlen lukker ikke de små ind
Det er også en udfordring at få adgang til detailleddet for både primærproducenter og
mindre forarbejdende virksomheder. Størstedelen af dagligvarerne bliver omsat i supermarkedskæderne, der generelt er meget svære at afsætte til for de virksomheder, der ikke kan
garantere regelmæssige og store leverancer. Visse enkeltbutikker i supermarkedskæder
som Brugsen og SuperBest har eksperimenteret med at sælge lokale fødevarer og COOP
har en overordnet vision om at sælge lokale produkter i SuperBrugsens butikker. Disse
forsøg har dog ikke alle været vellykkede blandt andet grundet for svag markedsføring,
for høje priser, ringe forbrugerinteresse, forkert varesortiment og ikke mindst manglende
opbakning fra eksisterende systemer, hvorved de lokale butikker bliver pålagt ekstraarbejde
i forbindelse med indkøb, håndtering og fakturering.
De små producenter kan med fordel søge andre salgskanaler som eksempelvis fødevaremarkeder i byerne eller satse på leverance direkte til restauranter, take-away forretninger
eller nye små detailhandler. Salg via internettet er en oplagt mulighed, som mange af de
små virksomheder imidlertid har svært ved at udnytte.
Formår ikke at komme ind på nye markeder
Mange små fødevarevirksomheder har svært ved at trænge ind og markedsføre sig på nye
markeder fordi de ofte hverken har kendskab til markederne eller viden om, hvordan de kan
komme ind på dem.
E-handel, virksomhedskantiner og nye typer familierestauranter
Det er i Region Sjælland en udfordring at skabe virksomheder inden for fødevarerelateret
e-handel samt leverancekæder fra regionen til virksomhedskantiner og nye typer familierestauranter i byområderne (især hovedstadsområdet).
Hul igennem til institutionerne
De offentlige myndigheder i kommuner, regioner og stat er begyndt at forstå, hvordan brugen af lokale kvalitetsfødevarer og fokus på bedre gastronomi i institutionerne kan forbedre
de samfundsmæssige resultater. Eksempelvis tyder flere initiativer på, at mad tilberedt med
gode råvarer og fokus på smag har en positiv effekt på patienternes helbredelsesproces.
Men vejen fra de overordnede politiske beslutninger til de daglige institutionsledelser kan
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synes lang, da det ser ud til, at central styring og snævre rationelle overvejelser om billigste
indkøb og forarbejdning af måltider synes at vinde over den gastronomiske og oplevelsesmæssige kvalitet.

Anbefalinger
De mindre producenter vil have glæde af at samarbejde med andre producenter omkring
fælles distributionsløsninger.
Støtte til fælles projekter
Der bør således være aktiv støtte til de mindre fødevarevirksomheder, der etablerer
fælles salgs-, distributions- og transportselskaber som for eksempel Lammefjordens
Grøntsagslaug. Det indbefatter initiativer fra kommunernes erhvervsafdelinger eller lokale/
regionale erhvervsorganisationer samt nye offentlige fonde til investering i fødevarenetværkenes etablering af fælles distributionsselskaber som anskaffelse af transportmidler og
logistikprogrammer.
Værdikædens mellemled skal støtte de små producenter
Det er oplagt at bruge virksomheder fra værdikædens mellemled til at understøtte nye
distributionskanaler og skabe markedsføring for de små producenters produkter. Det kan
være e-handelsvirksomheder som Årstiderne eller engrosvirksomheder som INCO. Disse
virksomheder kan have en egen interesse i at få bedre kontakt med både primærproducenter og forarbejdnings-virksomheder, og for at understøtte denne proces vil der være behov
for etablering af en funktion, der er ansvarlig for at skabe kontakt og lave forsøg med nye
former for markedsføring.
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Væksthuse, GTS institutter eller andre lokale/regionale institutioner som kommunernes
erhvervsafdelinger kan stå for en sådan funktion.
Hjælp til markedsføring og nye markeder
De små fødevarevirksomheder bør have støtte til at udvikle deres markedsføring og trænge
ind på ikke-lokale markeder, der gerne må være i udlandet. En sådan støtte kan være
opkvalificering, uddannelse og konsulenthjælp.
Med hensyn til at fremme markedsføring af de lokale madvarer er det muligt at lære noget
af markedsføringssystemet inden for turismesystemet, som har etableret lokale og regionale
markedsføringsorganisationer.
Samarbejde på tværs
Det vil være til stor gavn for de mindre producenter af højgastronomiske lokalt producerede
fødevarer, hvis nogle af de større aktører inden for det højteknologiske industrialiserede
fødevareområde vil støtte og markedsføre det højgastronomiske segment. De større aktører
har international markedsadgang, og de vil også selv kunne profitere af en sådan symbiose
ved at få profileret deres produkter.
Dette peger på et samarbejde mellem de små primærproducenters netværk, salgscentraler, større eksporterende fødevareforarbejdende virksomheder og detailhandelskæder.
Samarbejdet kan blive initieret og understøttet ved at afholde professionelle speeddating
arrangementer, som har haft succes i blandt andet modebranchen. Erhvervsorganisationer
som Dansk Industri og Dansk Erhverv kan være brobyggere på området.
E-handel og leverancekæder til virksomhedskantiner og nye typer familierestauranter
Regionen må gøre en aktiv indsats for at støtte udvikling af nye virksomheder. Det kan
inden for færdigretter for eksempel ske gennem et særligt fokus på området i regionens
vækstgenererende institutioner som kommunernes erhvervsudviklingsafdelinger og væksthuse eller via målrettede udviklingsprojekter i regionalt eller kommunalt regi. Universiteter
kan bidrage forskningsmæssigt ved at belyse udviklingspotentialer på området.
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Flere aktører skal pleje medierne
Danske og udenlandske medier kan promovere lokale fødevareprodukter og gastroturisme.
Det er muligt at pleje medierne aktivt, når fødevarenetværk, større fødevarevirksomheder,
turistvirksomheder og –organisationer, gastronomiske restauranter, kokke samt kommuner og region arbejder sammen. Det sker for eksempel allerede i Odsherred og omkring
Præstø.
Den offentlige sektors måltidsforsyning
Alle niveauer i den offentlige sektor bør have større fokus på fordelene ved at anvende
lokale fødevarer i de offentlige institutioners køkkener samt gevinsterne ved at tilberede
sundere og mere oplevelsesrige måltider. Det er vigtigt, at dette fokus trænger ned i de
offentlige institutioners indkøbspolitik og måltidstraditioner samt når helt ud til de køkkenog indkøbsansvarlige samt det udførende køkkenpersonale.
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4.

Bilag
1. METODER
I dette bilag præsenterer vi de metoder, der har været anvendt til at udarbejde scenarierne
samt opsamle erfaringerne fra GRO-arbejdet og markedsanalysen.
Vi præsenterer afslutningsvis scenariet ’Havets genkomst’, der ikke er anset for relevant for
Region Sjælland.

Scenarier og strategi for Region Sjælland
Fremtidsscenarierne er udviklet af forskere i GRO-projektet på Roskilde Universitet i 2013.
Scenariegruppen har været ledet af professor Jon Sundbo og en koordineringsgruppe med
lektor Fabian Holt, post.doc. Donna Sundbo og PhD-studerende Safania Normann Eriksen.
Hensigten med at udarbejde et fremtidsscenarie for fødevareområdet (inklusive fødevarerelateret turisme) har været at give politikerne i Region Sjælland og Vækstforum Sjælland et
grundlag for en strategi i forhold til for udviklingen af området inden for regionen. Forskerne
har fundet det nødvendigt at inddrage udviklingen i Danmark og globalt for at finde frem til
den sandsynlige udvikling for Region Sjælland. Verden er i dag global, og afsætningen af
fødevarer fra Region Sjælland er afhængig af den nationale og globale udvikling.
Metoden har været en kombination af scenarie- og Delphi-teknik. Sidstnævnte handler om,
at eksperter bliver bedt om at sandsynlighedsvurdere udviklingen.
Scenarierne er et forsøg på at opstille en eller flere sandsynlige fremtider ud fra nutidens tendenser. De er udviklet ved, at GRO-forskergruppen på Roskilde Universitet har analyseret de aktuelle udviklingstendenser fra forskning og analyser. Tendenserne blev sammenstillet i fem scenarier, og dertil blev der formuleret nogle særligt markante og mulige enkelttendenser. Derefter er
et panel af eksperter blevet bedt om at vurdere scenarierne og enkelttendenser.
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Eksperter er i den konkrete sammenhæng personer med en generel viden om fødevareområdet som for eksempel forskere eller en praktisk viden som for eksempel ledere i fødevareindustrien, landmænd og forbrugere.
Følgende kategorier af eksperter blev udvalgt:
•

Primærproducenter

•

Distributører - engros og detail

•

Fødevareindustri

•

Forskere og andre eksperter

•

Interesseorganisationer

•

Forbrugere og forbrugerorganisationer

•

Restauranter

•

Eksperter inden for turisme

52 eksperter repræsenterende ovenstående kategorier og vurderede de fem scenarier således:

%-del der anser scenariet for
Højteknologisk fødevareproduktion
– Det funktionelle samfund

Højgastronomi
– Oplevelsessamfundet

Natur og dyrevelfærd i centrum
– Det etiske samfund

Havets genkomst
– Det akvare samfund

Stagnerende fødevareproduktion
– Nedgangssamfundet

Meget
sandsynligt

Måske
sandsynligt

Usandsynligt

25

65

10

33

55

12

25

48

27

8

52

40

8

51
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Mange eksperter pegede på, at flere scenarier kunne være sandsynlige på én gang og især
det højteknologiske og højgastronomiske. En del pegede også på, at aspekter fra det etiske
samfund vil indgå i begge scenarier.
Ud fra disse resultater har GRO-forskergruppen på Roskilde Universitet sammenskrevet
resultaterne af ekspertvurderingen. Det er resulteret i en sammensmeltning af tre scenarier, ’Højteknologisk’, ’Højgastronomisk’ og ’Natur og dyrevelfærd i fokus’, som den mest
sandsynlige fremtid. Derudover er scenariet ’Havets genkomst’ medtaget som et bi-scenarie, da det er et wildcard med en mulig fremtid - dog med mindre sandsynlighed end
hovedscenariet.
Hovedscenariet og bi-scenariet er herefter behandlet på et seminar i efteråret 2013 med
eksperter og embedsmænd. På seminaret anvendte GRO-gruppen på Roskilde Universitet
scenarierne til at komme med forslag til en strategi for udviklingen inden for fødevarerelaterede erhverv i Region Sjælland.
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Handlingsplaner
Denne del af rapporten er en opsamling af de erfaringer, GRO-projektet har opsamlet fra
arbejdet med at udvikle innovationer og forretningsmodeller for fødevarerelaterede virksomheder i Region Sjælland. Dette er suppleret med erfaringer, som GRO-forskningsgruppen
på Roskilde Universitet har fra tidligere lignende projekter.
Erfaringerne er samlet ved en gennemgang af de udviklingsforløb, forskergruppen har været
involveret i. Gennemgangen har været de enkelte forskeres og projektmedarbejderes erfaringer omkring det, der har været udviklingspotentialer og udfordringer.
Hovedscenariet ’Mad til hverdag og fest’ og den foreslåede strategi har været rammen for
erfaringsopsamlingen. Det resulterede i en række punkter, som bagefter er sammenstillet og
systematiseret. Punkterne er suppleret med nogle handlingsforslag, som forskningsgruppen
har udarbejdet ud fra mulighederne fra i scenariet og gruppens kendskab til udviklingsbetingelser og –muligheder i Region Sjælland.
Denne del af rapporten er således forskningsgruppens implementering af dens arbejde i
GRO-projektet. Der er ikke tale om uafviselige forskningsresultater, men resultaterne er dog
baseret på brede og systematiserede erfaringer. Man kan naturligvis også være uenig i handlingsanvisningerne, der primært skal opfattes som forslag, man konkret kan forholde sig til.
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2. FREMTIDSSCENARIE FOR FØDEVARESEKTOREN
2025 ’HAVETS GENKOMST’
Det akvare samfund – havet som ressource for fødevarer
Madsamfundet år 2025
•

Traditionelle produktionsformer som planteog dyreavl har medført stigende priser og
kan ikke brødføde den øgede befolkning. De har store miljømæssige omkostninger.
Derfor bliver havets ressourcer - både fisk, havdyr og havplanter som tang og alger udnyttet i stigende grad.

•

Nye industrier og fællesskaber opstår omkring disse havressourcer og herunder
turisme. Danmark klarer sig økonomisk godt.

•

I Region Sjælland danner fiskefarme og vegetabilsk havindustri basis for nye
produktionssamfund ved havet.
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Produktion og distribution år 2025
•

Fødevarer fra havet bliver efterspurgt af befolkningen, fordi de er sunde og billige samt
produceret klimaog miljørigtigt.

•

Havbrug er stærkt udviklet, og fisk har i høj grad afløst kød fra jordbrugsdyr som den
største animalske fødevarekilde.

•

Fiskefarme med både fisk og skaldyr er blevet udbredte og har overtaget landbrugets
tidligere rolle som hovedprimærproducent af fødevarer.

•

Det er lykkes at udnytte havets vegetabilske ressourcer som plankton, alger og tang,
som i vidt omfang erstatter jordbrugsog gartneriafgrøder. Der er opstået en helt ny
industri, som udnytter havets vegetabilske rigdom.

•

Helt nye primærproducent konstellationer og distributionssystemer for havprodukter
(som er en hurtig og nedkølende distribution) er opstået globalt. Supermarkeder og
specialdetailhandel har tilpasset sig distributionen af havprodukter.

•

Restauranter lægger vægt på fisk, skaldyr og havprodukter.

•

Det slår igennem på turismen, som i stigende grad får hav som tema. Ikke sol/bade
formål.

•

Danmark klarer sig godt. Vores megen hav, havområder og fiskeritradition har
gjort, at vi tidligt kom med på bølgen og er et af foregangslandene i forhold til
fødevareproduktion og distribution samt havturisme. Det har givet beskæftigelse til en
del mennesker.

Region Sjælland år 2025
•

Vægten i fødevareproduktionen i regionen er flyttet fra landområderne til
kystområderne.

•

Landdistrikterne går tilbage, men der er opstået nye samfund med kraftig vækst ved
kysterne.

•

Væksten i kystområderne er baseret på fiskefarme og den nye vegetabilske havindustri.
Det er især sket i regionens nordvestlige hjørne – Odsherred og kysten langs
Storebælt.

•

Østersøen er blevet renere. Der er derfor ved at opstå spirende havindustrier og
fiskefarme på Lolland, Falster og Møn.
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