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Den danske fødevareklynge: Størrelse, afgrænsning og cases 

 

Henning Otte Hansen, Fødevareøkonomisk Institut 

 

Fødevareklyngen: Definition 

Den danske fødevareklynge er ikke noget entydigt begreb, og afgrænsningen af fødevareklyngen i 
forhold til andre klynger og i forhold til virksomheder uden for eller i periferien af fødevareklyngen 
kan være vanskelig. 

En klynge defineres som: 

En geografisk gruppe eller geografisk koncentration af 
 - sammenhængende virksomheder,  
 - specialiserede leverandører og   
 - leverandører af serviceydelser,  
 - virksomheder i relaterede sektorer  
 - tilknyttede institutioner (universiteter, handelsorganisationer m.m.)  
i særlige områder, som konkurrerer men også samarbejder, og som er knyttet til hinanden ved 
fælles og komplementerende faktorer. Det geografiske omfang af en kompetenceklynge kan være en 
enkelt by, et land eller en gruppe af nabolande. 
 

Ud fra disse definitioner kan man præcisere, at nogle specifikke forudsætninger skal være opfyldt, 
for at man kan tale om en klynge: 
 

1) Der skal være tale om en formel eller uformel klyngestruktur eller -organisering. 
Virksomhederne og institutionerne i klyngen skal direkte eller indirekte indrette sig på en 
sådan måde, at der er en sammenhængskraft, således at der kan opnås klyngefordele. 

 
2) Klyngerne skal udvikle kompetencer, som ligger ud over, hvad de enkelte virksomheder 

isoleret set kunne udvikle. Kompetencerne kan bl.a. vedrøre supply chain, markedsføring, 
logistik, teknologi, sporbarhed og videnformidling m.m. 

 
3) Klyngerne skal endvidere kunne vise en særlig performance - afhængig af de ønskede og 

strategiske mål for virksomhederne. Det væsentlige er, at kompetencerne giver resultat i 
form af en målbar bedre performance end tilsvarende virksomheder uden for klyngen. 
Performance kan måles ud fra markedsandele, indtjening m.m. 
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I nogle tilfælde medtager man kun virksomheder eller institutioner i klyngen, hvis de har en 
eksplicit konkurrencemæssig fordel ved at være i klyngen. Dette er også med til at reducere 
klyngens omfang. 

Om disse forudsætninger er opfyldt eller ej, beror på et konkret og subjektivt skøn. Klyngernes 
omfang, størrelse og overlapninger kan derfor altid diskuteres, og der er ingen entydig objektiv 
afgrænsning. 

Med en bred definition af fødevareklyngen kan man risikere at medtage virksomheder, sektorer 
eller institutioner, som ganske vist er aftager af fødevarer eller leverandør til fødevareklynger, men 
som ikke er grundlæggende afhængig af denne relation. Som eksempel kan nævnes restauranter, 
som ganske vist i stort omfang efterspørger og køber danske landbrugs- og fødevareråvarer, men 
som på et velfungerende marked relativt nemt kan anvende udenlandske råvarer. Dertil kommer, at 
værdien af landbrugs- og fødevarerne som råvarer i restauranternes produkter er relativt lille, 
hvorfor afhængigheden er beskeden.  

En bred definition af fødevareklyngen vil også medføre, at den vil komme til at overlappe med 
andre klynger. Pharma-, energi- og teknologiklyngerne og andre vil således i et vist omfang blive en 
del af fødevareklyngen. Det er dog ikke et problem, at klyngerne er overlappende – overlappende 
klynger er beskrevet flere steder i litteraturen. 

Med en snæver definition medregnes primært virksomheder og sektorer i den vertikale værdikæde. 
Dermed ses der bort fra en række virksomheder og sektorer, som kan være udsprunget af 
fødevaresektoren, og som stadig har en afhængig af landbrugs- og fødevaresektoren, og som måske 
også udvikler konkurrenceevne ud fra denne afhængighed. En række teknologivirksomheder er 
eksempler herpå. Også betydelige sektorer som landboturisme, biomasseproduktion,  

Selv om den vertikale værdikæde er det centrale i den snævre definition, ses der ofte bort fra en 
række vertikale sektorer. Det gælder f.eks. landbrugssektoren, landbrugsrådgivning, finansiering, 
landbrugets forsyningssektor, distribution samt engros- og detailhandel. Også en række horisontale 
led som pelsproduktion –og handel, blomsterproduktion, juletræer og pyntegrønt og anlægsgartnere 
bliver undertiden udeladt.  

Der findes således en gråzone i fødevareklyngens periferi, hvor der er en række virksomheder, som 
i større eller mindre omfang er en del af fødevareklyngen. Om de er en del af fødevareklyngen eller 
ej, afhænger helt af den afgrænsning og definition, der besluttes. 

Figur 1 illustrerer nogle af de gråzoner og overlapninger i forhold til andre klynger og brancher, 
som fødevareklyngen kan have. 
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Figur 1. Illustration af den danske fødevareklynge og mulige gråzoner over for andre klynger og 
sektorer. 
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Figuren viser, at der for det første er flere forskellige individuelle klynger inden for 
fødevareklyngen. Der er således tidligere identificeret fem klynger inden for fødevareklyngen, 
nemlig svinekød, mejeriprodukter, frøavl, pels og erhvervsgartnere på Fyn 
 
For det andet er der er gråzone og en mulig overlapning med andre centrale klynger. Figuren viser 
fem andre klynger i tilknytning til fødevareklyngen, men der findes en række andre relevante 
klynger, f.eks. transport-, rådgivnings- og cleantechklyngerne. Bilag 1 illustrerer, at klynger ofte vil 
overlappe. 
 
Der er generel enighed om, at der findes fire forskellige typer af klynger: 
 
Geografiske (regionale) klynger  - klynger koncentreret ud fra rent geografiske forhold.  
 
Sektor-klynger – en gruppe eller klynge af virksomheder, som samarbejder inden for den samme 
erhvervssektor. 
  
Horisontale klynger – samarbejde mellem virksomheder på same niveau i værdikæden. Ofte kan der 
være tale om samarbejde mellem virksomheder, som formelt er konkurrenter. Det kan f.eks. være 
samarbejde om forskning og udvikling. Der kan ses eksempler på formelt og uformelt samarbejde 
vedrørende arbejdskraftbevægelse, F&U, ERFA-grupper og sociale netværk m.v. 
 
Vertikale klynger – samarbejde i forskellige led i værdikæden. Andelsorganisering er et eksempel 
på en vertikal klynge. 
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Aktører og sammenhænge i den danske fødevareklynge 

Figur 1 viser en illustration af den danske fødevareklynge – i den bredere definition - indeholdende 
væsentlige aktører og sammenhænge. 

Figur 1. Den danske fødevareklynge - Væsentlige aktører og sammenhænge 
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Som det ses af figuren, er klyngen både horisontalt og vertikalt integreret.  

Den vertikale integration i fødevarekæden er central. Store dele af den danske fødevareklynge er 
baseret på andelsorganisering som en vertikal klynge. Landmændene ejer hele eller dele af 
værdikæden fra jord til bord. Det skaber grundlag for en optimal koordinering og videnspredning og 
et forstærket samarbejde i kæden. Der er generelt meget fokus på supply-chain.management i hele 
klyngen bl.a. af hensyn til sporbarhed og fødevaresikkerhed. 

Den horisontale integration er i vid udstrækning fundet sted via fusioner og opkøb, som har 
medført, at virksomhederne i flere væsentlige brancher hører til blandt de allerstørste i Europa i dag. 
Den horisontale integration mellem de forskellige produktionsgrene er dog langt mindre. En 
forklaring er, at andelsorganiseringen typisk sker inden for de enkelte produktionsgrene (mælk, 
svin, grovvarer, pelsdyr m.m.). Mælkeproducenter organiserer sig i andelsmejerier, 



5 

 

svineproducenter i andels-svineslagterier, og hovedaktiviteten i andelsselskaberne har været at sikre 
afsætningen af deres medlemmers råvarer. 

 

Fødevarekæder og globalisering 

Globaliseringen ændrer på flere måde ved klyngedannelsen. For det første ser vi, at virksomheder i 
stigende grad flytter arbejdskraftkrævende produktion ud af klyngen og til andre lande – tættere på 
kunderne eller tættere på billigere arbejdskraft. Dermed bliver det sværere at identificere og 
kvantificere klyngerne.  
 
Tabel 1. Globaliseringsindikatorer for udvalgte store danske virksomheder i agro- og 
fødevareindustrien (2007) 
 
  Omsætning på   Antal Aktiver på     Råvarer fra 
  internationale Eksport- medarbejdere internationale Datterselsk. Datterselsk. internationale
  markeder andel i udlandet markeder i udlandet  i udlandet markeder 

  Pct. Pct. Pct. Pct. Antal Pct. Pct. 
Danish Crown 91 90 56 82 68 10
Arla1 80,9 48 62 85
DLG 52 23 7 11 28
Danisco 92 78 82 96 95
Carlsberg 96 3 93 95 68 81 80
DLF-
TRIFOLIUM 82 95 58 46 20 80 26
Rose-Poultry 70 70-75 10 2 66 0
Kopenhagen Fur 97 < 10 <5 0 0 20
GASA Group 75 75 15 6 3 33 0
Tican 91 85-90 40 30 8 80 1

 
 
(1) Arla bliver her betragtet som et dansk selskab 
 
Når en stor andel af den danske fødevareklynges produktionen og beskæftigelsen finder sted i 
udlandet, bliver det sværere og sværere at identificere den danske fødevareklynge. Værdien af 
klyngebegrebet kan på den ene side stadig være fastholdt, idet samarbejde, videnoverførsel m.m. nu 
blot sker over grænser. På den anden side forsvinder den geografiske nærhed, som er et 
grundelement i hele klyngeforståelse. 
 
Man kan således forvente, at  globaliseringen reducerer værdien af lokale klynger. Man kan 
umiddelbart spørge, hvorfor en virksomheds fysiske placering kan have en så stor betydning, når 
arbejdskraft, teknologi, penge og forskning nu kan bevæge sig frit omkring i hele den globaliserede 
verden – bl.a. via internettet. Spiller lokaliseringen nogen væsentlig rolle mere? 
 
Det viser sig jo også, at jo mere globaliseret og liberaliseret, verdenen bliver, desto mere 
specialiseret bliver de enkelte lokale områder. Den internationale arbejdsdeling stiger, og hvert 
enkelt område eller segment fokuserer i stigende grad på dets specifikke styrker og komparative 
fordele. Det følger af den internationale økonomiske teori, og der kan også på fødevareområdet nu 
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konstateres en stigende international specialisering som følge af den mere åbne og globaliserede 
internationale økonomi. 
 
Samme fænomen kan ses m.h.t. klynger: Også klynger bliver mere specialiserede (Porter, M., 
2006). Der er flere eksempler på, at dele af produktionen i en klynge outsources til lavtlønsområder 
i Østeuropa eller Fjernøsten, mens der i stedet for fokuseres på udvikling, teknologi, design og 
markedsføring i den oprindelige klynge. 
 
Spørgsmålet er, om en national fødevareklynge - udviklet ud fra nationale netværk, nationale ejere, 
primært nationale leverancer m.m. - kan klare sig i en tid, hvor alle led i værdikæden får stadig 
større globale dimensioner: Globale strategiske leverancer, global outsourcing, global sourcing, 
globale ejere m.m. er nu meget i fokus, og disse globale tilgangsvinkler bliver betragtet som helt 
nødvendige i bestræbelserne på at styrke virksomheders internationale konkurrenceevne. 
 
Det er bemærkelsesværdigt, at virksomheder i en periode med stærk globalisering søger og finder 
konkurrencemæssige fordele ved at placere sig geografisk tæt ved hinanden.  
 
Der opstår situationer, hvor nationalt betingede dele af klynger (samspil med det offentlige system, 
vertikal integration i værdikæden m.m.) kommer i modstrid med globaliseringen - eller ikke kan 
udnyttes fuldt ud i en mere åben og global verden. Her er der for så vidt to muligheder: Enten må 
man søge at videreudvikle klyngerne, så de får en global karakter, eller også må man udvikle nye og 
andre kompetencer til hel eller delvis erstatning af de hidtidige fordele i en klynge. 
 
Et oplagt spørgsmål er således, om andelsorganiseringen, som også hidtil i overvejende grad har 
været nationalt funderet m.h.t. ledelse, råvareforsyning og ejerskab, er gearet til den fremtidige 
globaliserede verden 
 
Umiddelbart er der tegn på, at den andelsbaserede fødevaresektor er i stand til at udvikle 
sig baseret på klyngeelementerne i globaliseringen: Visse elementer bliver globaliserede 
(råvareforsyning, alliancepartnere, afsætning, investeringer), mens andre dele fastholder den 
nationale forankring (ledelse, ejerskab m.m.). 
 
Problemer kan opstå, når den vertikale integration er en ubetinget nøglefaktor for store dele af 
fødevaresektoren.  Det er givet, at fødevaresektoren ikke uden videre kan flytte denne jord-til-bord-
kæde til udlandet og forvente, at udenlandske landmænd kan yde samme bidrag som de danske 
landmænd. Denne unikke og specifikke danske kompetence er på den ene side en stærk 
konkurrenceparameter, men på den anden side er kompetencen immobil og kan ikke aktivt flyttes til 
udlandet og bruges i en international ekspansion. 
 
Dilemmaet mellem nationale klynger og globaliseringen ses også i andre sektorer og på områder, 
hvor andelsejet ikke nødvendigvis findes. Man kan således generelt se en tendens til, at nationale 
klynger ikke længere er “beskyttet” af afstand, og at der derfor er en frygt for, at de gradvist vil 
falde fra hinanden og forsvinde. Det viser sig dog, at klynger faktisk ser ud til at blive vigtige i den 
nye globale økonomi, selv om nogle naturligt vil forsvinde. Viden bliver den afgørende faktor for 
værdiskabelsen. 
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Udvalgte cases til beskrivelse af virksomheder i periferien af den danske fødevareklynge 

 

For at illustrere de virksomheder eller institutioner, som ligger i den traditionelle fødevareklynges 
periferi eller gråzone, beskrives en række cases i dette område. Det er altså virksomheder eller 
institutioner, som har en væsentlig forbindelse til fødevareområdet, men som ofte ikke indgår i den 
snævre definition af fødevareklyngen.  

De cases, som gennemgås i det følgende, er placeret i fødevareklyngen som vist i figur 2. 

Figur 2. Den danske fødevareklynge - Væsentlige aktører og sammenhænge samt placering af 
cases. 
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De 20 cases er::  

1) Novozymes: Enzymer til foder til forbedring af foderudnyttelse og reduktion af 
næringsstofudvaskning. Novozymes og landbruget samarbejder i et partnerskab med henblik 
på at udvikle metoder, som kan gavne klimaet og miljøet for klimaet Målet er at sætte fokus 
på, hvilken rolle Danmarks stærke kompetencer inden for bioteknologi kan spille i 
landbrugssektoren.  

Landbruget og Novozymes vil i fællesskab arbejde for, at brugen af bioteknologiske 
løsninger kan gøre landbruget og fødevareerhvervet endnu mere effektivt og bæredygtigt. I 
partnerskabet indgår også Klimakonsortiet, der har til formål at synliggøre danske løsninger 
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og kompetencer inden for klima- og energiområdet, og som gennem sine aktiviteter sørger 
for at øge kendskabet internationalt til den fælles indsats. 

Udgangspunktet er, at bioteknologi allerede i dag bruges i landbruget. Eksempelvis som 
enzymer i dyrefoder. Hvis alle grise i Europa fik foder tilsat enzymer, ville deres fordøjelse 
blive forbedret i en sådan grad, at CO2-udledningen i Europa ville blive reduceret med 4 
mio. tons om året. Andre enzymer gør det muligt at undgå iltsvind i søer og vandløb på 
grund af udvaskning af fosfor fra gylle. Novozymes arbejder også på at udvikle 
mikroorganismer og miljøeffektiv teknologi til maksimal udnyttelse af energiindholdet i 
gylle fra landbruget til el, varme og transportformål samt til højkvalitetsgødning. I Danmark 
omdanner vi under 5% af gyllen til energi i form af biogas. Af de 5% udnyttes kun 50% af 
energien. Hvis hele energiindholdet i gyllen blev udnyttet, ville det ifølge Teknologirådet 
dække 25% af energibehovet til transport. 

Novozymes vurderer, at landbrug og bioteknologi på mange måder er to sider af samme sag. 
”Begge tager naturen som udgangspunkt og bruger biologiske principper og processer til at 
producere fødevarer, foder, energi og diverse biomaterialer på en bæredygtig måde. Ved at 
kombinere bioteknologi og landbrug kan Novozymes realisere et stort potentiale til at gøre 
verden mere bæredygtig.” 

Novozymes aktiviteter er på flere områder koblet til fødevareklyngen. Selskabets samlede 
omsætning ligger på ca. 9 mia. kr. årligt, og heraf udgør områderne ”Food” 22%, ”Feed” 9% 
og ”Technical”. Alt i alt vurderes det, at 50 pct. af salget direkte går til fødevareklyngen. 

Som supplement hertil kan det anføres, at den danske eksport af enzymer – excl. osteløbe – i 
2008 udgjorde  ca- 4,7 mia. kr. 

2) Danisco: Fremstilling af enzymer til bioenergi-produktion baseret på bl.a. 
landbrugsprodukter. De to danske enzymvirksomheder Novozymes og Danisco-
datterselskabet Genencor producerer i dag henholdsvis 40 procent og 20 procent af 
enzymerne til den globale produktion af biobrændstoffer.  

Danisco er allerede startet på bioethanol-produktion Råvaren er sukkersaft, som bliver til 
biosprit i en simpel gæringsproces. Der er altså tale om såkaldt 1. generationsbiobrændsel. 
Modsat taler man om 2. generationsbiobrændsel, når man bruger cellulosedele som halm og 
andre organiske restprodukter til at producere biobrændsel. Det kræver en mere kompliceret 
proces med flere trin. 
 
Danisco udvikler og producerer enzymer til at bearbejde 2. generationsbiobrændsler. e første 
former for biobrændstof blev udviklet ved en almindelig, men langsommelig gæringsproces, 
mens man med andengenerationsbrændstof fokuserer på enzymer baseret på bakterier, som 
langt hurtigere kan nedbryde de cellulosebaserede cellevægge i planterne. Allerede nu er 
man langt fremme med 3.-generationsbiobrændstof, hvor man ved hjælp af genteknik kan 
sætte enzymer ind i planterne, så de kan nedbryde sig selv hurtigere. Ca. 95 pct. af Daniscos 
salg går til fødevareklyngen, herunder også bioethanol og tilsætningsstoffer til foderstoffer. 
Danisco omsætter for ca. 13 mia. kr. om året, og der er ca. 8.000 ansatte. 
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3) Danfoss: Gyllehåndtering, biogas m.m. Danfoss sælger pumper, der kan opvarme stalde ved 
hjælp af varmen fra gylle. Dermed kan landmændenes omkostninger til energi reduceres 
med 40-70 pct.  Det er dog stadig en relativt lille del af Danfoss’ aktiviteter og salg, som 
direkte er målrettet fødevareklyngen. 
 
Der findes en række andre virksomheder, som arbejder med uvikling af tekniske løsninger 
inden for gyllehåndtering, produktion af biogas fra gylle m.m. Blandt virksomhederne kan 
nævnes Samson Bimatech, Kemira Miljø, Green Farm Energy, Maabjerg Energy A/S. Der 
er endvidere etableret et ”Videncenter for Husdyrgødnings- og Biomasseteknologi”, som 
omfatter en bred kreds af forskere, institutioner, virksomheder og organisationer. 

4) Chr. Hansen: Bioteknologisk virksomhed og leverandør af fødevareindustrien og 
landbruget. Produktion af farvestoffer ud fra landbrugsprodukter. Chr. Hansen er en global 
bioteknologisk virksomhed, som leverer naturlige ingredienser til fødevare- og 
kosttilskudsindustrien samt landbrugssektoren. Virksomheden er førende leverandør af 
kulturer, probiotika, enzymer og naturlige farver, som anvendes i fødevarer, læskedrikke, 
kosttilskud og specialprodukter til landbruget. Chr. Hansen er en af de ledende på 
verdensmarkedet, når det handler om at:  

• fremstille fødevarer med den rette smag, konsistens, farve og holdbarhed  

• levere bioteknologisk baserede produkter til landbruget og probiotiske (naturligt 
sundhedsfremmende) helsekostprodukter. 

Nogle af selskabets vigtigste resultater har medført følgende: 

• Ren og standardiseret osteløbe - revolutionerer mejeriindustrien og gør sund ost 
tilgængelig for millioner af mennesker  

• En fuld palette af naturlige farver - giver forbrugerne mulighed for at vælge fødevarer 
med naturlige ingredienser fremfor syntetiske produkter  

• Probiotiske kulturer til mejeriprodukter og kosttilskud - har dokumenteret gavnlig effekt 
på fordøjelsen og tarmsystemet  

Chr. Hansen er verdens førende på naturlige farver med en markedsandel på ca. 30 pct. af 
markedet. Ofte leverer landbruget råvarerne til farveproduktionen, og ofte er 
fødevareindustrien aftager, så fødevareklyngen er vigtig for selskabet. 
 
Der er generelt tale om et marked meden relativ høj vækst 
 
Chr. Hansen producerer en lang række naturlige farvestoffer. De største produkter er 
anthocyaniner (fra bl.a. vindrueskaller). Som nogle af de seneste tiltag er Chr. Hansen bl.a. 
begyndt at ekstrahere anthocyanin fra sorte sorter af kartofler og gulerødder.  
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Chr. Hansens aktiviteter er på flere områder koblet til fødevareklyngen. Selskabets samlede 
omsætning ligger på ca. 3,5 mia. kr. årligt, der er ca. 2.500 beskæftigede, og det vurderes, at 
ca. 90 pct. af salget direkte er afhængig af fødevareklyngen. 

5) Agrova Food. Fra landbrugsråvarer til food servcie og convenience. Agrova Food er Dansk 
Landbrugs Grovvareselskabs (DLG) fødevaredivision og varetager DLGs aktiviteter på 
fødevareområdet. Agrova Food er paraplyorganisation for nu 10 virksomheder med en 
samlet omsætning for godt 1,5 mia. kr. Omsætningen fordeler sig med ca. 75 % på det 
indenlandske marked og ca. 25 % udenfor Danmark.       

Agrova Food arbejder med forarbejdning af frugt og grønt. Produktsortimentet retter sig 
både mod food service sektoren og detail handelen, og der er en bred vifte af plantebaserede 
produkter som f.eks. snackgulerødder, frisksnittede salater, kogte og skrællede kartofler, 
syltede grøntsager, rapsolie, sennep, friskudskåret frugt, nypresset juice, fødevarehjælp, 
rapsolie, snittede grøntsager, syltede rødbeder og frysetørrede krydderurter. 

Bekvemmelighed, kvalitet og sporbarhed er nøgleordene bag Agrova Foods produkter. 
Disse nøgleord danner baggrund for divisionens målsætning om: 

• at arbejde med forædling af forarbejdning af plantebaserede produkter til 
fødevareindustrien, catering, institutions- og konsumentmarkedet  

• at følge produkterne fra jord til bord  
• at skabe værditilvækst på produkterne  
• at prioritere produktudvikling højt  
• at sætte kvaliteten i højsædet 

Agrova Food er også engageret i samarbejdet med andre virksomheder og organisationer, 
f.eks. i CateringForum og i projekter som 6omdagen, Sundere fedt til forbrugerne og Fokus 
Grønt. Agrova Food omsætter for ca, 1,5 mia. kr. om året, og så godt som hele omsætningen 
er inden for fødevareklyngen. 

 

6) Detailhandel: Den danske fødevaresektors betydning for detailhandlens omsætning og 
forretningsudvikling. Agro- og fødevareindustrien vælger ofte at samarbejde med 
detailhandlen, og der findes mange forskellige samarbejdsformer, f.eks. 

- Længerevarende kontrakthandel 
- Fælles udviklingsprojekter 
- Produktion af private label 
- Category Management 
- Joint-ventures 
- Delejerskab 
 

I Category Management styrer en detailkæde og en producent/et salgsselskab i fællesskab en 
produktkategori.  
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Udgangspunktet for samarbejdet er bl.a., at detailkæden har en unik viden om kunderne, 
mens leverandørerne har stor teknisk viden om specifikke forhold inden for den pågældende 
kategori. 
 
Samarbejdet handler om optimering af strategier, mål, organisation, samhandelsbetingelser, 
sortiment, prissætning,  promotion,  produktintroduktioner m.m. Disse forhold kan 
optimeres  i et samspil mellem leverandør og detailhandel. 

 
En kategori skal afgrænses og defineres, så den afspejler kundens behovsstruktur. Samtidig 
er det vigtigt, at leverandør og detailkæde har samme opfattelse af kategorien og har de 
nødvendige data til at kunne analysere kategorien på markedet. En kategori kan f.eks. være 
frugt og grøntsager eller blomster og planter. 
 
Der er dog stadigvæk tale om et samarbejde mellem to parter, som traditionelt og naturligt er 
blevet betragtet som to modstående parter - en køber og en sælger. 

Som et par eksempler på samarbejde mellem detailhandel og agro-/fødevarevirksomheder 
(her specielt gartneriprodukter) kan nævnes, at GASA Odense Frugt og Grønt har mange 
eksempler på samarbejde med kunderne - primært kæderne.  Det kan være samarbejde om 
alt lige fra konkrete produkter til ikke mindst, hvordan produktet emballeres.  
Generelt er kædernes indkøbere meget motiverede efter nye ideer, og generelt tager de godt 
imod nye initiativer. Det er dog altid leverandøren - her GASA Odense - som skal være den 
udfarende kraft. GASA Odense er også med til at formidle samarbejde direkte mellem 
producenten (gartneren) og kædens indkøber.  

  
GASA Group har meget fokus på området, Category Management. Konceptet anvendes flere 
steder, og det vurderes, at potentialet for fremtidig vækst på dette område er betydeligt. 
Generelt er der en tendens i retning af stigende anvendelse af Category Management. 
 

7) GASA Group: Handel med blomster og potteplanter. GASA Group er blandt Europas 
førende inden for handel med blomsterprodukter. GASA GROUPs omsætning i 2008 var på 
DKK. 1,6 mia. 25 % af omsætningen ligger i Danmark, 75 % af omsætningen er eksport, og 
19 % af den totale omsætning er reeksport igennem udenlandske selskaber. Efter Holland er 
Danmark én af verdens allerstørste eksportører af blomster. Det vurderes, at så godt som 
hele GASA Groups omsætning ligger inden for fødevareklyngen. 
 

8) Fødevareingredienser. Blandt de danske industrivirksomheder er der relativt stort fokus på 
ingredienser til fødevareindustrien. Ingredienserne er baseret på landbrugsråvarer, frugt, 
grønt og andre naturligt forekommende råvarer. Fødevareingrediensindustriens positionering 
i klyngen er derfor flersidig: Dels forsyner landbruget ingredienssektoren med råvarer, dels 
aftager fødevareindustrien store dele af ingrediensindustriens produkter. Der findes 
adskillige store danske virksomheder inden for dette segment, bl.a. Danisco, Novozymes, 
Chr. Hansen, CP Kelco, Palsgaard, KMC, AKV Langholt m.fl. De 12 største deciderede 
fødevareingrediensvirksomheder i Danmark omsatte i 2008 for ca. 29 mia. kr, og langt 
hovedparten af disse virksomheders aktiviteter og salg ligger i fødevareklyngen. 
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9) Kopenhagen Fur er både en andelsforening, et auktionshus og et internationalt varemærke 
for de pelsskind. Pelsdyr og pelsskind er ikke direkte en del af fødevareklyngen, da der ikke 
er tale om en egentlig fødevare. Pelsproduktion er imidlertid en væsentlig del af den danske 
landbrugsproduktion, og pelsdyravl er nu landbrugets tredjestørste animalske eksportartikel. 
 

Kopenhagen Fur aftager ca. 98 pct. af de danske pelsskind, men derudover afsættes også 
skind fra en række andre lande. Baggrunden er et ønske om at kunne tilbyde et stort antal 
skind og et bredt sortiment for at kunne tiltrække de mest interessante købere fra hele 
verden. 

KopenhagenFurs andel af det globale marked for pelsskind er tæt på 60 procent, og 
selskabet tiltrækker 600 internationale købere til hver af de fem auktioner i løbet af sæsonen. 
98 procent af produktionen går til eksport. Kopenhagen Fur er dermed langt den største 
pelsauktion i verden. Den årlige omsætning er på ca. 4 mia. kr, og hele omsætningen er 
koblet til fødevareklyngen. 

 
10) Teknologi og  udstyr. Dette gælder udstyr til både primærsektor og til agro- og 

fødevareindustri. Der er tale om store brancher, hvor der er et tæt udviklingssamarbejde med 
f.eks. fødevarevirksomheder, men der er også eksempler på teknologier, der er eksporteret 
til andre ikke-fødevarebrancher f.eks. vejeudstyr til non-food og IT løsninger til vand og 
miljø. Den samlede danske eksport af maskine til anvendelse i landbrug og i 
fødevareindustrien udgjorde i 2008 12,3 mia. kr. Hertil skal så lægges afsætningen på 
hjemmemarkedet for at få den samlede produktionsværdi. Af væsentlige virksomheder kan 
nævnes Kongskilde Industries, Hardi, Tyregod, JF, Skjold, Gråkjær, Egebjerg, SPX APV, 
Carnitech, SFK m.m. Hovedparten af disse virksomheders omsætning og aktiviteter er 
direkte koblede til den danske fødevareklynge.    
 
IFAU har estimeret den samlede omsætning i segmentet ”fødevareteknologi og –udstyr” til 
at være ca. 20 mia. kr. Heri indgår ikke udstyr til primærlandbruget. 
 
 
 

11) Viden- og serviceudvikling er forekommet i fødevareklyngen gennem mange år, således at 
det i dag er en kommerciel enhed og kompetenceområde. Der er flere eksempler herpå: 
HedeDanmark a/s - tidligere Hedeselskabet Skov og Landskab - er en service- og handels-
virksomhed inden for det grønne område. Selskabet arbejder blandt andet med 
serviceydelser inden for: 



13 

 

· Skoven 
· Det åbne land 
· Have- og parkanlæg  
· Det åbne rum i byerne 
 
HedeDanmark a/s har, til formål at udvikle naturværdier og naturressourcer i både Danmark 
og på internationalt plan. Selskabet er Danmarks største virksomhed inden for skovbruget og 
det åbne landskab og en af landets førende virksomheder inden for anlæg, pleje og renhold 
af offentlige og private, bynære grønne områder.  
 
Selskabet er et godt eksempel på, hvorledes der er sket en videreudvikling og et spin-off ud 
fra kompetencer knyttet til landbrugssektoren.  
 
HedeDanmark omsatte i 2008 for 1,2 mia. kr., og der er ca. 700 ansatte i virksomheden. Det 
vurderes, at så godt som hele omsætningen ligger inden for fødevareklyngen. 
 

12) Finans. Den finansielle sektor er af stor betydning for den danske fødevareklynge – og 
omvendt. Fremmedfinansiering er meget afgørende for klyngens vækst og udvikling, og her 
er det vigtigt, at der er et effektivt og målrettet finansielt set-up, som kan imødekomme dette 
behov. En ikke betydelig del af den danske finansielle sektor er målrettet fødevareklyngens 
virksomheder, og hele eller dele af de finansielle institutter er fokuserede på 
fødevareklyngen og kan levere specialiserede finansielle løsninger. 
 
Nykredit, som i vid udstrækning leverer kapital og ydelser til fødevareklyngen, vurderer, at 
omkring 20 pct. af deres aktiviteter sker med virksomheder inden for fødevareklyngen.   
 

13) Pharma. Grænseområderne mellem landbrug/fødevarer og pharma bliver stadig vigtigere og 
vigtigere. Det betyder også, at der sker en stigende overlapning mellem henholdsvis pharma- 
og fødevareklyngen. Funktionelle fødevarer er et område mellem fødevarer og pharma, og 
det er meget sandsynligt, at de senere års stigende interesse for funktionelle fødevarer vil 
fortsætte fremover og blive endnu et endnu mere interessant vækstområde. Pharma-food og 
funktionelle fødevarer indebærer, at grænsefladen mellem fødevare- og pharma-områderne 
bliver mindre, og netop i grænsefladerne vil ny vækst og innovation opstå. I de kommende 
år vil kravene til innovation, energieffektivitet og miljøhensyn til begge industrier stige til 
endnu højere niveauer end i dag. Og her vil begge brancher kunne lære af hinandens 
erfaringer. 

Der findes en række store danske virksomheder i denne pharma-fødevareklynge, bl.a. Leo, 
BHJ, Lundbeck, Novo Nordisk m.fl. 

14) Food service, convenience, catering og gastronomi. Fødevareservice (food service) omfatter 
salg af tilberedte måltider m.m., som kan indtages på stedet, eller tages med hjem. 
Fødevareservice medfører også, at man som forbruger betaler for at slippe for en stor del af 
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arbejdet ved at lave maden selv. Fødevareservice stiger kraftigt i Europa, og i USA - som 
sandsynligvis er 10-20 år foran Europa på dette område - udgør fødevareservice knapt 
halvdelen af de totale omkostninger til fødevarer.  
 
Food service har også rødder i flere klynger: Fødevareindustrien udvikler konceptet gennem 
flere og flere færdigretter, meget tilberedte fødevarer. Detailhandelen forsøger på flere 
måder at få del i dette hastigt voksende fødevaremarked for food service og convenience. En 
af de vigtigste måder er at oprette specialafdelinger inde i de eksisterende butikker. 
Udviklingen er allerede begyndt, og i løbet af nogle få år vil der sandsynligvis være 
egentlige convenience-afdelinger i de fleste større danske supermarkeder. Dertil kommer at 
også restauranter med take-away, fast-food-steder etc. er i kraftig vækst. 
 
Vi oplever derfor en konkurrence og et samarbejde mellem f.eks. restauranter, 
cateringvirksomheder, convenience-butikker, fødevareindustrien og dagligvarehandlen om 
at få del i det food service og convenience-marked, som vokser i dag og i fremtiden. 
 
Food service- og cateringsektoren er en stor og voksende sektor. IFAU har estimeret 
sektoren til at have en omsætning på, ca. 30-33 mia. kr. om året (eks. alkoholiske 
drikkevarer, vin, øl mv.), og det svarer til ca. 20-22 pct. af fødevareforbruget. 
 
 
 

15) ISS/Cleantech-klyngen. En væsentlig del af cleantech-klyngen er opstået ud fra et stort 
behov i og efterspørgsel fra fødevareklyngen. ISS – en af de store internationale 
servicevirksomheder -  har særlige rengøringskoncepter til fødevaresektoren med den 
nødvendige dokumentation i forhold til myndighederne. ISS leverer specialløsninger til 
følgende brancher indenfor levnedsmiddelindustrien, herunder 

• Slagterier (svin, okse og fjerkræ)  
• Kødforarbejdning - opskæring og forædling  
• Fiskeindustri  
• Mejeriindustri  
• Bryggerier og drikkevarefremstilling  
• Fremstilling af brød, kager og pasta m.v.  
• Færdigretter og halvfabrikata  
• Slik- og konfekturefremstilling  
• Storkøkkener (offentlige, hospitaler, kantiner, hotel/restaurant)  
• Øvrig levnedsmiddelindustri  

16) Landbrugs- og fødevareforskning, -udvikling og –uddannelse. Denne sektor er også en del 
af fødevareklyngen (leverandører af serviceydelser og virksomheder i relaterede sektorer), 
og positioneringen ses på flere områder: For det første forsyner sektoren fødevareklyngen 
med uddannet arbejdskraft i hele værdikæden. For det andet er sektoren med til at skabe 
eller generere den forskning, udvikling og innovation, som er så central i en fødevareklynge. 
Der er en lang række væsentlige institutioner eller virksomheder i denne sektor: 
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a. KU-LIFE 
b. Det jordbrugsvidenskabelige fakultet 
c. DTU 
d. 18 landbrugsskoler 
e. Erhvervsfaglige uddannelser 

 
Alene på KU-LIFE er der beskæftiget ca. 1.800 fuldtidsansatte, og der er 3.500 studerende. 
På det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet er der ca. 850 fuldtidsansatte. 
 

17) Offentlig administration, erhvervsudvikling m.m. Ifølge Michael Porter består en klynge 
også af tilknyttede institutioner, og herunder spiller de offentlige myndigheder er væsentlig 
rolle Fødevareklyngen understøttes og udvikles af de offentlige tiltag på området, og dermed 
styrkes klyngens internationale konkurrenceevne. Fødevareministeriet har en central rolle i 
den sammenhæng. Alt i alt er der ansat ca. 3.400 personer under Fødevareministeriet. 
 

18) Emballage. En betydelig del af den danske emballage-sektor er knyttet til – eller ligefrem 
afledt af – fødevareklyngen. Udvikling af emballage til fødevarer sker i vid udstrækning i 
samarbejde mellem fødevare- og emballagevirksomheder. Der er også her en række 
betydningsfulde virksomheder:  
 
Færch Plasts hovedaktivitet er produktion af emballager til fødevareindustrien og 
detailhandlen. Omsætningen er på knap 1 mia. kr. om året, og 80 pct. af produktionen 
eksporteres.  
 
Danapak flexibles er en anden vigtig virksomhed i emballagesektoren.  Danapak Flexibles 
opererer primært inden for fødevareindustrien og den pharmaceutiske industri.  
 
Schur Pack Denmarks største forretningsområde er færdigretter, pastilæsker, fiskeprodukter 
og konfekture. 
 
Af andre væsentlige virksomheder kan nævnes Glud & Marstrand, Brdr. Hartmann og 
Superfos. Alene eksporten af dåser til næringsmiddelindustrien udgør knap ½ mia. kr. om 
året. 
 

19) Rådgivning til fødevareklyngen. Der findes en række virksomheder, om i større eller mindre 
grad har specialiseret sig i rådgivning inden for fødevareklyngen. Det omfatter i første 
omgang Dansk Landbrugsrådgivning og de lokale landbrugscentre, hvorfra hovedparten af 
rådgivning til primærsektoren kommer. På dette område er der ansat ca. 3.400 medarbejdere. 
Rådgivning til de øvrige sektorer i fødevareklyngen kommer fra en lang række andre 
virksomheder, institutioner m.m. Det gælder f.eks. revisions- og konsulentfirmaer (Deloitte, 
PWC, KPMG, McKinsey, etc.), interesseorganisationer (Landbrug & Fødevarer, Dansk 
Industri m.fl.) etc. Disse virksomheders rolle i fødevareklyngen varierer betydeligt. 
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20) Pet-food-sektoren (foder til kæledyr m.m.) er af væsentlig betydning, idet råvarerne bag pet-

food i vid udstrækning kommer fra fødevareklyngen. Danmark har i dag ca. 5 pct. af 
verdenshandlen med pet-food, og den danske eksport udgør ca. 1½ mia. kr. om året. Af 
væsentlige virksomheder kan nævnes Arovit, BHJ, Vital og Aller Petfood. Hovedparten af 
råvarerne i foder til kæledyr er landbrugsprodukter, hvorved pet-food sektoren er en del af 
fødevareklyngen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



17 

 

 
 
 
 
 
Bilag: 
 
 
Bilag 1. Opdrag: 
 

1) Udarbejde en kvalitativ beskrivelse af den danske fødevareklynge i det brede perspektiv. 
Identificere sektorer og brancher af relevans og beskriver de flows, der er.  
 

2) Identificere og gruppere de væsentligste virksomheder, som findes i klyngen og i dens 
sektorer 
 
 

3) Hjælpe til med at krydschecke virksomheds- og klyngedatabasen 
 

4) Identificere og beskrive op til 10 mulige virksomhedscases, hvor aktiviteter i periferien af 
klyngen nærmere beskrives 
 
 
Bilag 2. Illustration af overlappende klynger i USA 
 

Klynger i USA
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Bilag 3. Danmarks eksport af agroindustrielle produkter (Kilde: Landbrug & Fødevarer) 

 
 
 
 
 



19 

 

De største virksomheder inden for den danske agro‐ og fødevaresektor. 2008 

Carlsberg 
Arla Foods 
Danish Crown 
DLG 
Danisco 
Novozymes 
Royal Greenland 
Royal Unibrew 
Tican 
Chr. Hansen 
Hedegaard 
Inco Danmark 
Uhrenholt 
Rose Poultry 
Nordic Seafood 
Polar Seafood Danmark 
Arovit Petfood 
Harboes Bryggeri 
Lantmännen Unibake 
A. Espersen 
Sirena Group 
Toms 
Baggger-Sørensen 
Fiskernes Fiskeindustri 
Lantmännen Danpo 
BHJ 
Group Food 
Nesté Danmark 
CP Kelco 
Lantmännen Schustad 
Kurt Skare Holding 
Unilever Danmark 
DANÆG 
Kohberg Brød 
Rynkeby Foods 
Co-Ro Holding 
Dansk Cookie Industries 
Merrild Kaffe 
Dragsbæk 
Beauvais 
V&S Danmark 
Bisca 
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Kraft Foods Danmark 
Triplenine 
Dandy 
Palsgaard 
KMC 
Haribo Lakrids 
K-Salat 
Stryhn's 
Vital Petfood Group 
Nordex-Food 
Valsemøllen 
Kims 
Sophus Fuglsang Export-Malthus 
Dan Cake 
Thise Mejeri 
Pharma Nord 
Rahbæk Fisk 
Ardo 
Axellus 
Ole Flensted 
Danhatch 
Mondo Mar Marine Foods 
BHKI Foods 
Sæby Fiske-Industri 
Læse Fiskeindustri 
Odense marcipan 
Daloon 
Delco 
Carletti 
Jeka Fish 
Cremo Ingredients 
Bornholms Andelsmejeri 
3-stjernet 
Skagerak Salmon 
Skagerak Pelagic 
Nørager mejeri 
Launis Fiskekonserves 
Karup Kartoffelmelsfabrik 
Hjalmar Nielsen 
Kreatina 
Hansthol Fiskemelsfabrik 
Eurogran 
Naturmælk 
Chrisfish Danmark 
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Jensens Food 
Axel Toft Foods 
Puratos 
Credin 
Bryggeriet Vestfyen 
Kavli 
Nuuk Imeq 
Vejle Eksportslagteri 
Oscar 
Easyfood 
Pebas 
Coronet Cake Company 
Musholm Lax 
AKV-Langholt 
Aarhusegnens Andel 
Nordjysk Andels Grovvareforening 

Danish Agro 
SAB 
Aller Mølle A/S 
Brdr. Ewers A/S 
Hedegaard A/S 
Nordsjællands Andelsgrovvarefor. 
Vestjyllands Andel 

Kopenhagen Fur 
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