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Forord
COOP har over de seneste par år efterlyst 500 lokale producenter og har indtil
nu været i stand til at indgå aftaler med
ca. 120. COOP forventer over de næste
år at triple salget af lokale fødevarer op
mod 1,5 mia. kr. Føtex, Dagrofa, flere
cateringgrossister, restauranter og storkøkkener har tilsvarende forventninger
til lokale fødevareproducenter. Nye distributionskanaler for lokale varer er
endvidere under udvikling. Der eksisterer således et betydeligt potentiale for,
at primærproducenter kan øge deres
værdiskabelse ved egen forarbejdning af
deres råvarer og salg som lokale fødevarer.
Tanken om lokale fødevarer har bredt sig
fra supermarkedskæderne til, at restauranter og storkøkkener i det offentlige
ønsker flere lokalt forarbejdede fødevarer. En udvikling, som både understøttes af behovet for at præsentere noget
unikt og på den anden side forbrugernes
interesse for netop dette. Primærproducenterne i landbruget har derfor et stort
potentiale for at øge deres værdiskabelse ved forarbejdning og salg af egne
råvarer.
Flere af de initiativer, som fra 2007-2015
har understøttet lokale fødevareproducenter har mistet finansiering fra

regioner og kommuner og deres aktiviteter er ophørt. I større områder af landet
er der derfor behov for at styrke indsatsen for at hjælpe primærproducenter
med at øge værdiskabelsen af egne produkter og afdække nye afsætningskanaler.
Et team bestående af Klaus Sall, Anne
Hjernøe og Malene Aaris har på baggrund af dette afholdt et antal seminarer
for primærproducenter forskellige steder
i landet i perioden 2016-2018 og fulgt op
med personlig 1-1 rådgivning.
Indsatsen er finansieret af Promilleafgiftsfonden for landbrug, se
www.promilleafgiftsfonden.dk.
Dette inspirationskatalog har samlet de
vigtigste resultater af indsatsen og skal
medvirke til at give flere producenter
inspiration til, hvordan man kan møde
den nye udfordring i forhold til følgende
4 overskrifter:
1. Produktudvikling: Smag og sortiment
2. Markedsudvikling og valg af salgskanal
3. Kommunikation om produkter og
virksomhed (”branding”)
4. Strategi og forretningsudvikling

Foreningen MAD, se www.mad-aarhus.dk udgiver dette inspirationska-talog med støtte fra
Promilleafgiftsfonden for Landbrug, se www.Promilleafgiftsfonden .dk
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1.
Produktudvikling:
Smag og Sortiment
Det er vores opfattelse, at danske primærproducenter generelt er gode til at
produktudvikle. Der er en vidensbaseret
men også meget passioneret tilgang til
produktudviklingen, som både involverer
smag og sortiment.
Producenterne har, naturligt nok, nøje
kendskab til deres produkter og ved hvad
de kan bruges til. Nogle producenter har
været interesseret i nye inputs, tanker og
idéer, og har arbejdet videre med disse.
Men da de er meget professionelle og
erfarne inden for området, har det ikke
været denne udfordring, som har været
mest berørt på seminarerne og i rådgivningssessionerne.

og frugter til at skabe produkter der er
helt unikke for vore breddegrader. Det er
nødvendigt med en høj grad af kreativitet, men også en professionel og vidensbaseret tilgang til produkterne, da de
skal konkurrere med andre, mere hærdede vinproducenter fra vin-producerende
lande. Lande der har en betydelig længere historie med vinproduktion, end vi har
i Danmark.

Lidt senere i kataloget kan du læse historien om kirsebærgrisen på Ulbækgård.
Om den unge landmand Morten Ulbæk,
der ville skabe en velfærdsgris, som smager anderledes end andre grise og om
hvordan han blev inspireret af gårdens
store kirsebærtræer. Morten har arbejdet målrettet med at få smagen af kirsebær frem i grisekødet, både for smagens
skyld, og for at gøre kødet mere saftigt.
Også de danske vinbønder er dygtige til
at arbejde med smag og sortiment. De
dyrker druer, der er velegnede i det danske klima, men bruger også lokale bær
Produktion lakridskonfekt, 2018. Foto: Anne Hjernøe
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I kataloget her, kan du blandt andet læse
om Skaarupøre Vingård, der bruger kvæder og æbler til dessertvin og præcis 333
valnødder for at fremstille deres velsmagende likør længere inde i kataloget.
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Kirsebærgrisen
på Ulbækgård
På en gård i Jylland løber glade grise
rundt, i den mørke muld. De har halmdynger, træstammer, mudderhuller og
huse hvor de kan søge ind, når natten
falder på.
Morgen Ulbæk er ved at overtage den
fædrene gård. Han er 20. Generation, 23
år gammel, og startede sidste år projekt
”Kirsebærgrisen.”
Da jeg ankommer er Morten kørt til Vejle. En ung lastbilchauffør med 100 grise,
er strandet i Vejle, og Morten iler straks
til hjælp. Så jeg bliver bænket på gårdspladsen med kaffe og far Finn, og når at
høre alle de historier en stolt far kan nå
at fortælle. Om da Morten som 17-årig
blev driftsleder i Australien, da han fik
et legat til en uges innovationskursus på
universitet i Boston, at han er uddannet
svinebonde og agrarøkonom, og blandt
de 4 sidste nominerede til titlen, Årets
unge landmand. Så dukker Morten op og
fortæller om sine grise der flyttede ind
på gården, i september 2017.
Morten Ulbæk med en af sine kirsebærgrise, 2018. Foto: Anne Hjernøe

Produktudvikling
Morten ville skabe en velsmagende frilands- og velfærdsgris. Men man skulle
gerne kunne smage at grisene kom fra
Ulbækgård. De store gamle kirsebærtræer gav Morten idéen. Han ville lave en
Kirsebærgris. ”Jeg var sikker på, at kirsebær i foderet kunne smages i kødet,” fortæller Morten. ”Ligesom med de spanske skinker, hvor grisen har fået agern.
”Jeg svedte tran, da den første gris skulle
slagtes,” fortæller Morten. ”For tænk nu
hvis man ikke kunne smage forskel.”
Heldigvis gik det som det skulle. Kirsebærgrisens kød er fedtfattigt, saftigt og
med en intens lyserød farve. Grisene er
en blanding af en hvid gris og en duroc,
de er i forvejen velsmagende, men de
mange kirsebær sætter mere smag på
kødet, synes han.
At grisene går og roder i mørkt jord i
stedet for i sand mener han giver flere
vitaminer og mineraler, og samtidig et
muskuløst dyr, for de skal bruge flere
kræfter til at vende jorden.
Det ligner et meget godt griseliv, og Morten er sikker på, at det kan smages i slutproduktet.
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Arbejdstid
”Det kan være svært at holde arbejdstiden nede,” fortæller Morten. ”De fleste
selvstændige lægger bare de timer i projektet som det kræver, for hvem skal ellers gøre det?”
Morten vil ikke tage kæmpe lån. Han fik
en kassekredit på 300.000 kr. til etablering. Ved siden af arbejdede han deltids
som taglægger. Han sagde sit gode, faste job op, som driftsleder hos Hopballe
Mølle og gik i gang. I starten krævede det
mange arbejdstimer, men gradvist kom
der balance i tingene.
I dag bruger han 28 timer om ugen på
grisene. Han lægger vægt på, at det er
vigtigt at udregne sin arbejdstid, for bankerne kræver et gennemarbejdet budget, hvis du gerne vil låne lidt startkapital. Samtidig giver det overblik, så du ved
hvad du bruger af tid, på de forskellige
arbejdsopgaver.
Afsætning
Morten brugte de første mange måneder på, at ringe til potentielle kunder.
Både private, restauranter, gårdbutikker
og erhvervskunder. 23 slagtere blev også

ringet op og lagt besked hos. De vendte
ikke tilbage og vinteren gik. Men endelig
i maj, 9 måneder efter grisene var flyttet ind, skete der noget. En af de mange
slagtere ringede retur, for at høre hvor
mange grise han kunne levere. Slagterfirmaet Gert Nielsen besøgte Morten og
aftalte, at de skulle aftage alle hans grise.
Ca. 1800-2000 grise om året, skulle det
gerne blive til på sigt. Det er Gert Nielsen
der står for alt videresalg af dyrene, men
Mortens arbejde med dem stopper ikke
her.
Markedsføring
Det er vigtigt for Morten at tale med de
kunder, der køber hans kød. ”Jeg vil vide
hvad de syntes om kødet, hvad de bruger
det til og hvor det serveres,” fortæller
han. ”Jeg kan fortælle dem om kødet og
dyrene,” fortsætter han. ”Kødet fra mine
grise strækker længere, fordi det smager
af mere, og samtidig er der ikke en masse unødigt fedt, der skal skæres bort. Jeg
har også en hjemmeside med historien
om grisene,” fortsætter Morten, ”og en
facebookside der hedder Ulbækgårds
Kirsebærgris, hvor man kan følge vores

daglige liv. Historien må jo gerne nå ud i
hele Danmark.”
Samarbejde/samarbejdspartnere
Morten vil ikke have ansatte, men måske
skal der være en der kan fodre grisene,
bare en gang imellem. Hans nærmeste
samarbejdspartnere er Gert Nielsen der
aftager alle hans grise. Men også Slagter
Lundgaard som satte ham i forbindelse
med Gert Nielsen. Senere på året laver
slagter Lundgaard en inspirationsdag for
kokke, hvor de skal lave mad med Kirsebærgrisen. Her kommer Morten selvfølgelig også for at fortælle om sin gris, for
det er hans passion for dyret, der skal
være med til at inspirere kokkene.
Hvad er svært?
For Morten er det vejret der driller. I februar var der så meget sne op af hegnet,
at strømmen gik. ”Så stikker grisene af”,
fortæller Morten. ”Når man skal hele
marken rundt, for at finde ud af hvor
det er galt, så går tiden.” Også den store
mængde regn, gjorden alting mudret så
maskinerne sad fast. Vejret giver ekstra
opgaver hele tiden.
”I dag kommer der 100 nye smågrise til
gården, så får jeg mit hyr med at holde dem inde i indhegningen,” fortæller

Morten. ”De stikker nemlig af, så snart
de kan se deres snit til det. Det er nok
den største udfordring pt.”
Hvad er nemt?
”Det sjoveste er fodringen og at give
dem nyt halm,” fortæller Morten. ”Jeg elsker at tage en øl med herud, og så bare
sidde og kigge på grisene. De store træer jeg har smidt på marken, bruger de
til at gnubbe sig op ad,” fortsætter han.
”I Sommer da der var meget varmt, tog
grisene mudderbad, og når mudderet
var størknet, ville de gnubbe det af igen,
det bruger de træerne til. De bruger dem
også til at bide i, i stedet for at bide hinanden i ører og haler. Det, at jeg har tænkt
over de ting, gør det nemt at holde grise.
Jeg har også lavet et vandingssystem, så
de altid har adgang til vand, også selv om
der sker noget, så slangerne falder af.”
Visioner for fremtiden:
Morten vil gerne have en sund bedrift.
Han vil være en fri landmand der tjener
sine penge selv. Han får ingen tilskud, og
er glad for at forretningen hviler i sig selv.
På sigt vil han gerne skabe verdens bedste velfærdsgris. En gris der har det godt,
går ude året rundt, og bliver brugt på de
bedste restauranter verden over.

Kirsebærgrisene på Ulbækgård, 2018. Foto: Anne Hjernøe
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Skaarupøre
Vingård på Fyn
Duften af mousserende æblevin rammer
mine næsebor så snart jeg træder ind
på den fynske vingård. På store ståltanke lagrer den, side om side med hvidvin,
rosé og dessertvin lavet af de fineste, fynske druer.
Bente og Carsten har drevet Skaarupøre
vingård i 16 år, og de tager imod gæster
med åbne arme og et velskænket glas.
Begge har de tidligere arbejdet i socialpsykiatrien, men tanken om at drive deres egen vingård, fik dem til at etablere
en vinmark og til at begynde at nørde
vin, helt ned i detaljen. ”Vi har haft gården her i 35 år,” fortæller Carsten, ”og vi
er lige blevet godkendt som en biodynamisk produktion. Egentlig var vi på udkig
efter en vingård i Italien, men vi fandt
hurtigt ud af, at vi ligeså godt, kunne bruge det land, vi allerede havde herhjemme.” De lokale landmænd i området
fandt det lidt pudsigt at Bente og Carsten
ville til at dyrke vin. Men der gik ikke lang
tid før, de oplevede masser af opbakning
og respekt fra lokalområdet.
Produktudvikling
”Vi udvikler vores vin selv,” fortæller Bente, ”det kan vi bedst lide. Vi har bevidst
valgt produktion af rødvin fra, den bliver
ikke god nok. Der kan være 1 godt år
med rødvin, men hvis der så kommer 3
dårlige år, så er det spildt arbejde. Vi kan
simpelthen ikke give rødvinen den rigtig
dybde.”
Udover vin af druer og æbler producerer Bente og Carsten også grappa af de
brugte drueskaller og i år har de for første gang også prøvet, at lave en italiensk
inspireret valnøddelikør.
”Der skal bruges præcis 333 valnødder
til likøren,” fortæller Carsten, og den skal
trække 30 dage i fuld sol, så det er dejligt
at vi har haft en god sommer i år. I år har
vi også lavet en dessertvin på æble, tilsat
friske kvæder,” fortsætter han, ”så stille
og roligt kommer der nye produkter til.”
Afsætning
Hovedparten af vinen sælges direkte fra
Vingården. Her kommer kunderne i en
lind strøm, og i sæsonen ruller busserne ind og sætter folk af til rundvisning.
I vingårdens hyggelige café bliver der
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Bente og Carsten i vinmarken, 2018. Foto: Anne Hjernøe

serveret lokale specialiteter og vin efter
smag. Det er også her butikken er, så
man kan købe vin med hjem. Andre gode
afsætningskanaler er ”Byens Gårdbutik”
i Svendborg og Hotel Svendborg der har
serveret Skaarupøres rosé for deres gæster, hele sommeren.
”Hvert år tager vi også på forskellige markeder for at sælge vin,” fortæller Bente
”det er en god måde at møde vores kunder på, og fortælle om vores produkter.”
”En gang i mellem får vi også en henvendelse fra et af de lokale supermarkeder,”
fortsætter hun, ”men dem kan vi ikke
sige ja til, for det er vigtigt for os at have
vin nok på gården, til de kunder der kommer her.”
Hvad er svært?
Det sværeste for mange producenter er,
at få tiden til at slå til. Det gælder også
her, på Skårupøre Vingård. Der er ganske
enkelt ikke timer nok i døgnet, når der
er så mange kasketter, der skal jongleres
med.
”Man kan godt føle sig noget presset, når
både vinmarkerne skal passes, der er en
rundvisning i gang, kunder i butikken og

gæster i caféen,” fortæller Carsten. ”Når
vinen endelig er i tanken, så er der lidt
mere ro på,” fortsætter han, ”for så kan
man jo ikke gøre mere. Så er det bare at
vente på, hvor den ender rent smagsmæssigt.”
For Bente er det også en udfordring at
hun mange dage ikke helt ved, hvor mange gæster der er i caféen. Skal der bages
brød til 20 personer eller 50, og hvor meget spiser de?
Det kan også være svært, at prissætte sig
selv, og sine produkter. For hvad kan man
tage for en tallerken mad, for en flaske
vin, og for en rundtur i marken?
”Heldigvis er det både sjovt og udfordrende,” fortæller hun, og vi er rigtig
gode til, at sætte os ned når dagen er
slut, og runde det hele af. Vi får vendt
dagen sammen,” fortsætter hun, ”og det
er vigtigt for os, at bruge tid på det.”
Hvad er let?
”Det bedste er kontakten til vores gæster,” fortæller Carsten. ”Det er livgivende når der er besøg på gården. Den daglige ping pong med folk og nærværet, det
er skønt.”

Bente og Carsten skiftes til, at give rundvisning i vinmarken, og hjælpes i det
hele taget ad, med det meste. ”Når vi
giver rundvisning på gården gør vi folk
opmærksomme på at vi ved meget, men
bestemt ikke alt,” smiler Bente. ”Det er
væsentligt for os, at folk kan spørge om
alting, og det vi ikke kan svare på, det kan
vi finde ud af for dem.”
”Det er også en daglig glæde for os begge, at sørge for, at der er pænt og ordentligt alle vegne,” supplerer Carsten. ”Jeg
holder meget af at komme over i butikken om morgenen og sørge for, at der ser
indbydende ud,” fortsætter han. ”Man
skal have lyst til at slå sig ned i caféen,

drikke et glas vin og spise lidt mad.” Både
Bente og Carsten syntes det er hyggeligt
både at sælge vin og dele smagsprøver
ud. ”Folk elsker at smage på vinen inden
de køber den,” fortæller Bente, ”så det
har vi besluttet, at der altid skal være
mulighed for.”
Samarbejdspartnere & gode råd til
andre
”Vi meldte os ret hurtigt ind i foreningen
”Dansk Vin” for på den måde, at lære
mest muligt, af de andre vinbønder,” fortæller Carsten. ”Der er et fint forum på
deres hjemmeside, hvor folk udveksler
idéer og erfaringer,” fortsætter han.

Andre sparringspartnere er andre vingårde og destillerier, og så har parret også
nogle gode samarbejdspartnere i ”Destination Fyn,” ”Smagen af Fyn,” ”Citta slow,”
”Bike Friends,” og ”Natur Fyn.” Fælles for
samarbejdspartnerne er blandt andet, at
de gør turisterne opmærksomme på, at
der er en vingård i området, man kan besøge. En anden tæt samarbejdspartner,
er det store årlige fødevaremarked ”Kulinarisk Sydfyn,” som er et af de markeder
Bente og Carsten besøger. ”I år afholdt
vi også for første gang selv et marked
her på gården,” fortæller Bente, ”det kan
anbefales. I løbet af de 4 timer vi havde
åbent, kom der 300 mennesker forbi, det
var en stor succes.”
Visioner for fremtiden
Bente og Carsten drømmer ikke om at
vækste. Selv om de har været på flere
kurser, og har været genstand for alverdens studerende med henblik på udvikling af deres virksomhed, så er det ikke
en stor virksomhed de drømmer om.
”For os gælder det meget om, at være
tro mod os selv, og vores egne værdier,”
fortæller Bente. ”Vi lever vores drøm lige
nu,”, ”og så længe det er sjovt, så bliver
vi ved. Vi er begge midt i 60’erne, men
kunne ikke tænke os at gå på pension. Vi
ville ganske enkelt ikke vide, hvad vi skulle bruge tiden til.
Drømmen er den hyggelig vingård, med
plads til gode venner, gæster, dejlig mad,
og så selvfølgelig at lave rigtig god vin.
”Vi bliver så glade når vores kunder kommer igen og igen,” slutter Carsten, for det
betyder jo, at vi laver et godt produkt.”

Bente og Carsten på vingården, 2018. Foto: Anne Hjernøe
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2.
Markedsudvikling
og valg af salgskanal
Det er en stor udfordring for primærproducenter at udvikle og modne et marked og vælge den rigtige salgskanal for
produkterne. Udfordringen består først
og fremmest i rækkefølgen for produkternes tilblivelse: Man får en god idé til
et produkt, som udvikles og derefter skal
sælges. I den etablerede industri er rækkefølgen ofte omvendt: et bestemt produkt eller koncept efterspørges og producenten leverer et produkt udviklet til
kunden, så det passer til efterspørgslen.
På denne måde er der en eksisterende
salgskanal og producenten skal ikke først
lede efter sin kunde eller sit marked. Det
skal en landmand, der har valgt at give
sine primære produkter en værditilvækst
– han/hun skal finde sit marked og vælge
sin salgskanal. Det er en stor udfordring
da det kræver både tid og overskud at
afsøge og overskue markedet.
Det er også for nogle primærproducenter en stor udfordring at lave opsøgende
salgsarbejde. Man kan gå rundt om sin
telefon i timevis og ikke helt vide, hvordan det skal gribes an. Hvem skal man
kontakte? Hvor vil man gerne have sine
produkter solgt? Hvad gør man i forhold
til prissætning, design, smag og holdbarhed? Vi anbefaler, at man finder 10
kunder, som man vil sælge til og så går
direkte til dem, gerne med produkterne
under armen, så de potentielle kunder,
kan smage på varerne, se kvaliteten og
dermed lettere vurdere om det er noget
for dem. Denne strategi lykkedes for Bøgebækgård, det kan du læse mere om
længere inde i kataloget.

2.1
Salg til detail:
Traditionelt set er der en etableret detailhandel, som de senere år har efterspurgt
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lokale varer. Der er sket et knæk i dialogen mellem detailhandel og producent,
som har gjort det svært for producenten
at møde efterspørgslen efter lokale varer
i supermarkederne. De fleste beretter
om et umuligt pres på prisen, som gør
det vanskeligt at levere, andre oplever, at
supermarkederne ikke har de fornødne
kompetencer til at formidle produkterne
til slutkunderne. Hos detailhandlen møder man forklaringer om, at produkterne
ikke er tilpasset deres logistik – det er
teknikaliteter som emballage, stregkoder, ensartethed på produktet, samt opbevaring under de rette forhold, der har
været mest berørt.
Som producent kan du også blive løbet
over ende, fordi du pludselig skal levere
et ensartet produkt i meget store mængder i et konstant flow. Det er sjældent at

detailhandlen accepterer stor variation
i smagen i det samme produkt. Eller at
sæsonens skiften pludselig forhindrer
produktionen af den blommemarmelade, som deres kunder bliver ved med at
efterspørge hele året rundt.

2.2
Salg til foodservice:

En anden mulighed har været at opsøge
foodservice kanaler, som også efterspørger lokale produkter. I dette segment
oplever man også et stort prispres, mens
restauranter med stort forbrug har

Det gør det nemmere at fx komme af
med hele dyr, fordi hele produktet bliver
brugt og fortalt om. Problemet for nogle
producenter er hvis restauranten kun vil
have oksefileten, og den skal være ensartet og leveres i en lind strøm.

2.3
Der er hjælp at
hente!

Både salg til detail og salg til foodservice
kalder på hjælp fra trænede mennesker
med erfaring for at lukke handlerne med
supermarkederne og med grossisterne.
Det er ikke nødvendigt for producenten
at stå alene med dette ansvar og uden de
fornødne kompetencer.

Der er virksomheder, som arbejder
målrettet med at finde nye produkter
og koncepter, som kan sælges til detail
og til foodservice, men som kræver en
”re-branding”, altså en ny forklædning,
en tilpasning til logistik og leverance og
en korrekt prissætning, så der er fortjeneste til både producent, grossist og
kæde.
I dette projekt er der hentet viden om
dette fra virksomheden Tamaco, som er
en afsætningsvirksomhed med personale, der har mange års erfaring med at
afsætte til fortrinsvis detailhandel, men
også til Foodservice.
Læs mere om Tamaco her:
www.tamaco.dk.

efterspurgt leverancerne igennem den
eksisterende logistik, altså foodservice
grossisterne.
Der har generelt været en skepsis fra
producenternes side overfor disse grossister, som har fået et ry for at være åbne
og nemme at arbejde med i starten og
når så handlen er godt i gang og de aftager mere end 30% af produktionen kommer presset på pris, som gør det knap så
interessant for producenten at fortsætte
samarbejdet.
Kan man være heldig at få en restaurant
med interesse i den lokale og personlige
historie, som aftager, kan det være en
stor fordel. Flere og flere restauranter
bliver interesseret i at kunne fortælle
deres gæster en god historie om deres
producenter.
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2.4
Alternative afsætningskanaler:
Der bliver også arbejdet meget med at
etablere alternative afsætningskanaler
rundt omkring i landet. Det er vores erfaring, at rigtig mange af disse forsøg mislykkes. Det gør de af forskellige årsager,
blandt andet kan kompetencerne til salget og viden om producenter og produkter være for snæver, eller der investeres
ikke den fornødne tid og kapital, eller
forventningen til fortjeneste er for høj og
skal realiseres i en for kort periode osv.
Vi peger på at initiativet, som udspringer af paraplyorganisationen Smagen af
Danmark, har den rette vision til, at det
kan lade sig gøre at etablere en alternativ salgskanal for primære producenters
produkter.
Salgskanalen www.smagdanmark.com
adskiller sig fra andre forsøg ved at være
producentejet. Det betyder, at der ikke
er krav om fortjeneste til flere led end
producenterne selv, mens producenterne skal aflevere en procentdel af sit salg
for at kunne vedligeholde portalen.
Derudover er der flere initiativer, f.eks.
i Nordjylland og på Sjælland om at gå
sammen nogle producenter om at lønne
en salgsperson til at tage rundt til kunder
og levere. Disse initiativer opstår som
regel på steder, hvor flere producenter
er samlet – det kan være markedspladser, til netværksmøder og under andre
lokale aktiviteter, hvor producenterne
samles. Det kan derfor anbefales at være
opsøgende i sit lokalområde for at få
kendskab til, om der er et eksisterende
salgsnetværk, man kan deltage i.

2.5
EKSPORT
Det ligger ofte fjernt fra en producent
at tænke eksporttanken. Årsagerne skal
findes i en forholdsvis lille produktion,
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måske manglende sprogkundskaber, for
lille indsigt i eksportmarkederne og eksportkunderne og manglende viden om
hvordan.
På seminarerne har vi gennemgået et
lille udsnit af kunder i Tyskland, som er
Danmarks største samhandelsmarked.
Det er ikke nødvendigt at være en stor
producent med en stor volumen for at
kunne eksportere. Det handler snarere
om at finde ud af, hvor det bedste marked for produkterne er. Hvis det er svært
at komme af med produkterne i Danmark, altså på hjemmemarkedet, så kan
det være, at kunden findes i udlandet,
f.eks. i Tyskland. Der er mange muligheder for at eksportere til Tyskland, hvor
der findes både små og store detailkunder, gårdbutikker og specialhandel, som
har interesse i spændende produkter fra
Danmark. Der er også interessante afsætningsmuligheder til foodservice markedet i Tyskland, alt dette kan du hente
mere viden om ved at kontakte Malene
Aaris, se forrest i kataloget.
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Bøgebækgård
”Æggedamen fra Aalborg” – har været
arbejdstitlen til denne lille artikel, som
handler om en modig dame med 3000
høns, som bor på en gård med sin mand
og søn ved Tårs. Bondegården drives af
familien, manden har køer, som leverer
mælk til Thise og konen, som hedder Dorte, har ca. 3000 høns, som hver dag leverer ca. 2600 store, flotte, brune, økologiske hønseæg. Det med høns og æg skete
ved en tilfældighed: køerne trængte til en
ny kostald og Dorte og hendes mand var
til høstmarked, hvor nogen fortalte om
høns. Det gik de og gumlede lidt på og
siden henvendte de sig til ét af de større
æggepakkerier i Danmark, som syntes, at
de skulle komme i gang med hønsehold.
Så det blev begyndelsen til Dortes hønsehistorie.
Det gik såmænd også efter planen de
første 3 år: Dorte og hendes mand fik
bygget en ny kostald til køerne og fik
etableret et hønsehold i den gamle. De
leverede alle æggene til omtalte æggepakkeri, men efter 3 år ville pakkeriet,
at de skulle udvide til 9000 høns i stedet
for bare de 3000 høns. Det ønskede de
ikke, så derfor måtte de stoppe med at
levere til pakkeriet. De indledte i stedet
et samarbejde med et mindre, lokalt æggepakkeri i Midtjylland, men han viste sig
at være lidt for langmodig med betaling
for leverancerne og var i det hele taget
lidt ”alternativ i sine forretningsmetoder”, som Dorte udtrykker det. Så efter
10 års samarbejde skulle det ophøre,
Dorte etablerede sig med eget pakkeri
og fik det trimmet med alt, hvad der er
nødvendigt af godkendelser, certificeringer og dokumentationsprocesser – så nu
var vejen banet for et direkte salg til kunderne. Det andet æggepakkeri blev solgt
til én af de store, så Dorte stopper med
at levere æg hertil i påsken 2017, lidt før
beregnet. ”Men hønsene stopper jo ikke
med at lægge æg bare fordi jeg stopper
leverancerne til æggepakkeriet og jeg
havde jo ikke fået de nye kunder endnu,
så det var et værre hyr med at kassere
alle de mange æg, der hver dag lå og
ventede på at blive indsamlet”, fortæller
Dorte.
Det blev en svær tid for Bøgebæk Økologi, for det med at opsøge kunder og
sælge direkte til dem, var ikke helt så
let som det var tænkt. ”Nogle kunder vil
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Dorte og Michael sammen med hønsene, 2018. Foto: Malene Aaris

have æggene uden stempel og nogle vil
have dem med stempel. Vi skal jo stemple æggene ifølge lovgivningen, når vi har
vores eget pakkeri – det er kun de æg,
vi sælger fra stalddøren, der ikke behøver stempel. Så det var ret svært at gøre
alle tilpas” siger Dorte imens hun tænker
tilbage på de mange møder med de nye
kunder. ”Jeg tog så en flaske ”trylleblæk”
med i lommen, så kunne de jo selv fjerne stemplet, hvis de ikke ville have det”
griner hun.
Hvad er svært?
Det er svært at lære alle de forskellige
salgsmetoder at kende. For eksempel var
vi ikke familiære med udbudsproceduren
hos kommunerne. ”Vi gav et tilbud på levering af 200.000 æg til Aalborg Kommune, men da vi var de eneste, der havde
givet tilbud, må de ikke bruge os, så vi fik
ikke lov til at levere. Det er noget EU-lovgivning, der siger sådan. De store grossister, som kender spillet, havde jo siddet

på hænderne, da der skulle gives tilbud,
for de vidste udmærket på forhånd, hvor
den landede. Det er ikke nemt at være
med i det game. Men vi giver ikke op – vi
er ved at undersøge, om der ikke er noget, der kan lade sig gøre alligevel”, understreger Dorte.
Sønnen og arvtageren Michael mener, at
det sværeste er, at man arbejder 7 dage
om ugen i 15 timer om dagen og får ikke
økonomi i det, man laver. Han er klar til
at overtage gården og æggepakkeriet,
men er hver dag i vildrede med, om det
også er fremtiden eller om der er andre
måder at gøre tingene på: ”Når nu man
bare er god til at passe høns … det er jo
ikke alt det andet, der følger med, der er
sjovt”.
Hvad er let?
Dorte gik fra dør til dør med en bakke æg
under armen og opsøgte nye storkunder,
da hun blev fri af det lokale æggepakkeri. I løbet af foråret 2018 blev ca. 80%

af hendes æggeproduktion afsat til nye
kunder. ”Men hold da op et døje,” siger
hun, mens øjnene farer til himlen, ”jeg
skal jo gøre alting selv nu, selv finde kunderne, selv levere æggene – udover, at
de selvfølgelig stadig skal produceres og
så er der alt bogholderiet ved siden af”.
Dorte finder trøst i, at familiens søn Michael er gået ind i æggepakkeriet med et
stort engagement. De hjælper hinanden
nu, de to.
”Gennembruddet for salget kom, da vi
blev godkendt af Coop”, siger Dorte, ”nu
er der flere, der tør købe æg herfra. Nu
har de vished for, at kontrollen med æggene fra vores eget pakkeri er mindst lige
så sikker som fra de store pakkerier. Men
der er ikke så mange af vores kunder, der
har fundet ud af, hvad der skal til for at
sælge æggene. De skal have en særlig
god placering, f.eks. i Nordhavn, hvor de
sætter æg og bacon sammen i en montre og det gør, at de sælger rigtig mange
æg”, fortæller hun.

Dorte har fundet alternative afsætningskanaler, blandt andet nogle af de meget
fine restauranter, som hun har skaffet sig
igennem en 8-timers ansat med løntilskud. Han tog ud for at være opsøgende
overfor de bedste restauranter og det
lykkedes ham faktisk rigtig fint. Så derfor
har nu også én af de største grossister
henvendt sig. De vil have 5000 æg om
ugen, men Dorte er ikke helt så hurtig til
at svare, som grossisten gerne vil have.
Hun har lyttet til de mange historier fra
andre leverandører, som har lavet aftaler
med grossisten og efter 4-5 måneder bliver de fyret som leverandør, hvis de ikke
går ned i pris. Det tør Dorte ikke, så hun
gumler stadig videre på, om hun mon
kan undslå sig at levere. Som hun siger:
”Det er jo meget fristende at komme af
med så mange æg om ugen – det ville
løse rigtig mange ting for mig. Men hvad
gør jeg så, hvis de stopper efter nogle
måneder? Så står jeg meget svagere, for
jeg har ikke lavet opsøgende arbejde i
den tid og kunden kan jo ligeså godt få

æggene fra én af de andre, så stor forskel
er der ikke på æg.”
Produktudvikling
Der er nemlig ifølge Dorte og Michael rigeligt med æg på markedet, så man skal
sælge æggene som nogle, der er anderledes end de andre – man bliver nødt til
at finde en måde at skille sig ud på. Og
det har Bøgebæk Økologi så gjort. De har
fundet en bionedbrydelig æggebakke,
som kan forsvinde helt af sig selv, når den
lægges i vand. Bakken koster lidt mindre
end en almindelig æggebakke og har fået
stor opmærksomhed hos kunderne. Ved
første øjekast ligner bakken en plastbakke og det har en omgående negativ effekt hos kunden, mens gevinsten af kundens tilfredse smil bliver endnu større,
når det afsløres, at bakken er fint i tråd
med indholdet.
Gode råd til andre
Det har været et hårdt arbejde og en
kæmpestor indsats fra Dorte og Michael
at få etableret en kundeportefolie for
deres økologiske hønseæg. Men det har
vist sig, at den personlige kontakt til kunden har været rigtig vigtig. At der har været en personlig kontakt fra producenten
til slutbrugeren – det gør arbejdet med
leverancerne noget tungere, men det
har været med til at åbne døre fra starten af. Og så selvfølgelig, at der er orden i
kontrollerne og certificeringerne, det har
beroliget kunderne.
Dorte og Michael har meldt sig ind i et
nystartet fødevarenetværk i Aalborg,
hvor de mødes med andre producenter
og de deltager også i to andre netværk,
hvor de bliver profileret i en fælles brochure sammen med andre lokale producenter. Det er med til at styrke deres
synlighed i lokalområdet og det er også
med til at inspirere, når man taler med
andre producenter om de udfordringer,
man står overfor som mindre producent
af kvalitetsfødevarer.

Michael og den lokale købmand, 2018. Foto: Malene Aaris
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Jershave
Naturkvæg
I en nyrenoveret længe på Erholm Slot,
har en gruppe fynske producenter slået
sig sammen, og lavet et fødevaremarked
med lokale produkter. Jytte Schaldemose
fra Jershave Naturkvæg er en af producenterne, og fra sin stand sælger hun
både fersk og frosset kød i alverdens udskæringer.
Jyttes dyr græsser hele deres liv, i naturskønne områder. De er aldrig syge, får
hverken foder eller medicin, og dyrlægen? Ja Dyrlægen møder de kun én gang
i deres liv, og det er kort tid før de bliver
skudt på folden, de skal nemlig ikke på
slagteri før de er døde.
Produktudvikling
Det er 12 år siden at Jytte og hendes
mand Erik købte deres første kvæg. I dag
har de 180 kreaturer, der afgræsser 360
hektar natur. Dyrene bliver ofte skudt to
ad gangen, og så kan man ellers bestille både hele, halve eller kvarte dyr. Man
kan ønske særlige udskæringer, som
slagteren kan lave, eller vælge imellem
forskellige oksespegepølser, røget eller
gravad inderlår.
Jyttes udskæringer og produkter bliver til
i samråd med slagteren. Det er i samarbejde med ham at spegepølserne bliver
udviklet, og det var også efter en snak
med ham at det gravad okseinderlår er
opstået. Både spegepølserne og grillmedisteren er uden spæk, gluten og laktose.
Slagteren langtidskoger også oksesuppen, så den bliver fuld af smag, og den
danner grobund for flere af de opskrifter
som Jytte udvikler.
Afsætning
Det er på Erholm Fødevaremarked, Jytte
håber at få det største salg, og siden markedet åbnede til Skt. Hans i år, er besøgstallene steget.
”Der kom 500 mennesker på besøg den
første dag,” fortæller Jytte, ”så det var
virkelig godt besøgt, og lige så langsomt
spreder rygtet sig i lokalområdet.”
Udover salg af forskellige lokale produkter, som kød, honning, mjød, øl, kaffe, is
og spiritus, har fødevaremarkedet også
et legeområde til børnene, hvor man kan
skære græskar og læse bøger. En del af
markedet er også indrettet med langborde til de voksne, så der er også mulighed
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Jytte ved sin stand på Erholm Fødemarked, 2018. Foto: Anne Hjernøe

for at slå sig ned med en kop kaffe, og
snakke med producenterne eller de andre kunder. Salg via nettet er også en af
Jyttes afsætningskanaler, her bestiller
folk kød, der så bliver pakket og sendt
ud. Den lokale Nørreby Brugs er også
fast forhandler af kødet, og så er der de
forskellige fødevaremarkeder, som Jytte
besøger hvert år. ”Det er på markederne man får talt med kunderne,” fortæller
hun, ”det er her man kan fortælle om dyrene og lave smagsprøver til folk. Jeg er
som regel afsted på fødevaremarkeder 4
gange om året,” fortsætter hun, ”og man
finder hurtigt ud af, hvor det kan betale
sig at tage hen. Hver gang skal vi være
3 medarbejdere. For hvis folk ikke kan
komme til at snakke om produkterne,
købe eller betale med det samme, så går
de hurtigt videre.”
Hvad er svært?
Når man er primærproducent er det

sjældent man har fast arbejdstid, og kan
holde sig under de 37 timer om ugen,
som ”almindelige mennesker.”
”Vi bliver jo bare ved til arbejdet er færdigt,” fortæller Jytte. ”Det er en livsstil og
arbejdet skal jo gøres, der kommer ikke
nogen og hjælper, med mindre man ansætter nogen til det.
Det mest besværlige ved mit arbejde er
nok salg via nettet,” fortsætte hun. ”Hele
logistikken omkring det, er faktisk ret
omstændelig. Først skal jeg ned til slagteren med en liste over alle de forskellige udskæringer folk skal have. Så skal de
pakkes, og der skal labels på og så skal de
sendes. Derefter skal der også faktureres
og så skal der følges op på, om pengene
er overført. Det tager langt mere tid, end
man umiddelbart tror.”
For Jytte er det vigtigt at være tro mod
sit produkt.
”Lige nu er der nogen der arbejder på,
at vi ikke må skyde dyrene på folden,”

fortæller hun. ”Det vil sige, at de skal køres på slagteri, og aflives der. Vi mener at
det giver stressede dyr,” fortsætter hun,
”så hvis det forslag bliver vedtaget, har vi
besluttet os for, at afvikle besætningen.
Vi vil meget gerne sætte et personligt aftryk, og vi vil ikke gå på kompromis med
vores overbevisning, så jeg håber ikke at
forslaget bliver vedtaget, for så tror jeg
der er mange af os der har naturkvæg,
som stopper med det.”
Hvad er let?
”Det letteste ville være, hvis alle mine
kunder kom her på Erholm Fødevaremarked og købte produkterne,” smiler
Jytte. ”Så slap jeg for at køre til slagteren
med alle mine lister,” fortsætter hun, ”og
for at pakke kødet og bekymre mig om,
om det kommer frem i tide, og om det
holder sig friskt og koldt.
Det er også her på markedet at jeg har
den bedste kontakt med kunderne, de
kan komme og spørge om produktet, se
billeder af vores kvæg, og så kan jeg få
respons på smagen af produkterne, fordi
jeg altid sørger for, at der er smagsprøver
til folk. Jeg laver også selv opskrifter med
de forskellige udskæringer og med vores
oksesuppe, så folk kan få en trykt kopi
med hjem. Det er opskrifter hvor alle kan
være med, de er nemme at gå til, og er
med til at inspirere folk til, at bruge kødet
på forskellige måder.”

Visioner for fremtiden
Det bedste for Jyttes forretning vil være
at få Erholm Fødevaremarked gjort rigtig
stærkt. Der er åbent hver lørdag fra 1014, og drømmen er, at det på sigt bliver
hendes eneste og bedste afsætningskanal.
”Det er et rart og hyggeligt sted at være,”
fortæller Jytte. ”Man bliver glad for at
køre på arbejde når man skal her ned,”
fortsætter hun, ”og på sigt regner vi også
med, at komme til at holde flere arrangementer og markeder.
De tre første weekender i december afholder vi for eksempel julemarkeder, hvor
folk kan komme på besøg, de kan også gå
tur i slotsparken, og så ende nede hos os
på fødevaremarkedet og få lidt varmt og
drikke. Det skal nok blive hyggeligt.”

Erholm Fødemarked, 2018. Foto: Anne Hjernøe
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Busk Økologi
Et lille husmandssted deroppe nordpå,
ved Brønderslev, der hvor man siger
”kawt” hvis noget er kejtet eller akavet.
Birgitte Busk er uddannet landmand og
bor på dette husmandssted sammen
med sin mand og sine to børn. Det er
også her, hun producerer sine økologiske
marmelader – hyben og rabarber er hendes særligt foretrukne smagsgivere.
Birgitte var bare 15 år, da hendes forældre gik sammen med 3 andre landmandspar og Agrofonden om at skabe
arbejdspladser i området, gerne op til
300. Arbejdspladserne skulle udspringe
fra ”Bondegårdshyben” og de gik i gang
med at plante en masse hyben og med at
producere marmelade, Birgitte sad dengang på plantemaskinerne og var med
i hele processen. Visionerne var store,
men interesserne var forskellige, så planen gik i vasken. Det ene landmandspar
slog sig herefter på svineproduktion, det
andet blev på Hybengården og Birgittes
forældre fortsatte med at producere
hyben og levere dem til Hybengården.
Birgitte blev nu for alvor en del af hele
hybeneventyret og hun slog sig ned som
selvstændig hybenbonde og marmeladeproducent for 4 år siden. Drømmen var
at gøre virksomheden til en succes.
Produktudvikling
Birgitte har et godkendt produktionssted
i tilknytning til hjemmet, som er nyindrettet og med de maskiner, der er nødvendige for at lave en større produktion
af marmelader. Lokalet er egnet til en
meget større produktion end den, der
realiseres i dag og Birgittes ønske om
at opskalere sin produktion og få noget
økonomi i den er faktisk realiserbar med
de faciliteter, der er i lokalet i dag.
Birgitte har masser af mod på at udvikle og fremstille nye produkter, men får
ikke gjort det, medmindre der er en kunde, som beder om noget særligt. Hvis
Birgitte finder flere kunder i industrien
(B-B-kunder) vil der automatisk komme
flere efterspørgsler efter nye produkter
og sammensætninger.
Afsætning
Birgitte har indtil videre afsat størsteparten af sine marmelader til specialbutikker, men søger i højere grad andre afsætningskanaler nu, for de mængder,
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Birgitte med sine økologiske marmelader, 2018. Foto: Malene Aaris

som specialbutikkerne kan aftage er for
små til, at Birgitte kan få økonomi i sin
produktion. ”Der kommer hele tiden nye
varer ind ad døren, som de har mere
lyst til at sælge”, fortæller Birgitte, ”det
kan være svært at hamle op med. Et glas
marmelade koster kr. 48,00 og selv om
det er en høj pris sammenlignet med et
glas marmelade i supermarkedet, vil folk
gerne betale det.
”Men butikkerne har ikke nogen loyalitet
overfor de varer, der langes over disken”,
fortsætter hun, ”det er som om, de er ligeglade med, hvad de sælger, bare de får
noget solgt”.
Birgitte synes alligevel, at det er dejligt,
så godt hun bliver modtaget, når hun ringer til dem. De butikker, som ikke har tid
til at mødes med hende, får hun aftaler
med og de andre er bare åbne og venlige overfor hende og glade for hendes
henvendelse.

Nye afsætningskanaler
Så nu er Birgitte begyndt at kigge sig om
efter andre og nye afsætningskanaler.
Blandt andet sælger hun nu råvarer til
industrien – et lokalt destilleri har netop købt en del hyben og rabarber til sin
produktion og et ismejeri i Løkken og en
coffeetruck i Slangerup har henvendt
sig uopfordret og fundet frem til Busk
Økologi, blot ved at google ”hyben” og
”økologi”. Endvidere har en spiritusproducent specialudviklet en hybensirup til
ginsegmentet, og det har givet en god
efterspørgsel fra en cocktailbar, som så
også har fundet vejen frem til Busk Økologi, som nu producerer en hybensirup
til deres rabarbershot. ”Det er en spændende måde at afsætte på, når kunderne
selv spørger til specielle produkter, som
så skal udvikles”, siger Birgitte. Hun besidder nemlig en stor trang til at udvikle
nye produkter, men får ikke udlevet sin
iværksættertrang, når hun går alene med
det. ”Men B-B-kunderne giver mig feedback med det samme, det gør butikker-

ne ikke, og det er meget motiverende for
mig”, siger hun.
Birgitte har også opsøgt nogle af de lokale Meny-butikker og de har taget pænt
imod hende, men sælger ikke så meget.
Dog er der større forventninger til én af
dem, hvor butikschefen virkede meget
begejstret ved hendes besøg for nylig og
han har også flere butikker, der kan distribueres til.
Birgitte mødte en mand hos en kunde,
som sælger spiritus til caféer og restauranter og som syntes rigtig godt om hendes produkter. De talte om, at han kunne
tage dem med i sit sortiment og Birgitte
kan godt se ham komme med marmeladerne til kunderne. Han virker til at være
rolig og venlig og hun har brug for én,
hun har tillid tid.

at fremsige ”salgstalen” – du ved, den,
der får dig ind ad døren med det samme”,
fortæller Birgitte og fortsætter: ”Hvad vil
folk gerne høre? Hvad gør jeg, hvis der
er en orm i syltetøjet – det er jo et 100%
økologisk produkt -, når de skal smage
det? Eller en kerne fra hybenfrugterne?
Eller en farveforskel på etiketterne?”.
Birgitte er nemlig meget perfektionistisk
med sine produkter og den måde, de
emballeres på og tåler ingen skævheder.

Hvad er svært?
Der er to ting, der er svært for Birgitte:
1. At lave opsøgende arbejde
2. At få økonomi i sin produktion.

Der skal sælges meget marmelade og
mange hyben for at få en årsløn og det
er meget mere end det, der bliver solgt
i dag. Birgitte har indsat penge på kontoen, hver gang hun har solgt marmelade,
for at spare op til det udstyr, der skal indkøbes for at kunne opskalere produktionen. Hun lever på en sten og det er ikke
sjovt i det lange løb. Hun føler også, at
hun skal bidrage mere herhjemme og tager nogle småjobs som grisepasser indimellem, når det bliver for trangt.

Der er nogle barrierer, som synes helt
uoverstigeligt og en angst for, hvordan
andre mennesker opfatter hende, når
hun kommer anstigende med sine marmelader. ”Især synes jeg, at det er svært

Hvad er let?
Birgitte er uddannet landmand og har let
ved at op- og nedskalere produktionen af
hyben og rabarber. Hun er utrolig arbejdsom og arbejdet falder hende let. Hun

taler om produktionen som en lille biting, der ikke har så stor betydning – det
fylder slet ikke så meget som det svære.
”Jeg kan også blive helt høj, når det så
endelig er lykkedes mig at overvinde min
angst for det opsøgende arbejde og efter
et møde med en kunde, som overvejende har været rigtig positivt, kan jeg bare
føle mig så glad. Men lykken holder kun
i 5 minutter, herefter bliver jeg igen frustreret over, at der er flere aftaler i kalenderen”.
Gode råd til andre
”Når jeg synes, det er svært og jeg er
meget alene om det hele, tager jeg et kig
i kalenderen og så kan jeg se, at jeg er
kommer derfra og dertil på så og så lang
tid og det trøster at vide, at man kommer
nogenvegne”, siger Birgitte. Endvidere
understreger hun, at det er vigtigt, at
man nogle gange tager det lidt let, at der
er små skævheder ved produktet – det
er jo det, som kunderne kan lide. Det er
noget, Birgitte har arbejdet meget med
hos sig selv og som hun anbefaler andre
”perfektionister” at gøre. Der kommer
mere fred omkring det hele.
Visioner
Birgitte har for nylig meldt sig ind i et regionalt fødevarenetværk – ét af dem, der
er stablet på benene af en anden privat
selvstændig. Her finder hun en masse inspiration hos andre producenter og sammen vil de lave en Madfestival i Aalborg
næste år. Det skal være en tilbagevendende begivenhed, som nordjyderne vil
prioritere at besøge og et sted, hvor hun
kan profilere sin virksomhed og forankre
den lokalt.
Birgitte vil skalere op, som hun siger:
”Det skal gå fra at være hyggeligt og irriterende til at være sjovt og givende.
Det skal helst være sådan, at arbejdet
er skideskægt og samtidig giver noget
på bankkontoen!”. Og hun fortsætter:
”Jeg vil lykkes med denne produktion –
jeg kan ikke forestille mig at lave noget
andet, der gør mig så glad, som at lave
marmelade af hyben og rabarber”.

Birgitte og hendes far i ”Mad og marked”, 2018. Foto: Malene Aaris
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Søbysøgårds
gartneri og
madværksted
Søbysøgård er ikke helt som andre primærproducenter. Det er en tidligere herregård som nu huser et åbent fængsel,
hvor de indsatte, som et led i resocialiseringen, er en del af den daglige produktion. Sammen med 5 ansatte arbejder de
23 indsatte side om side i både gartneri,
mad- og grøntsagsværkstedet.
Hele tanken bag produktionen var oprindeligt, at Søbysøgård skal levere al den
marmelade, pesto, agurkesalat og kartofler som skal bruges i kriminalforsorgen
over hele landet. Sådan er virkeligheden desværre ikke, og det er der mange
grunde til.
Produktudvikling
I gartneriet står Bodil og Brian, det er
blandt andet dem der er ansvarlige for
de planter der dyrkes i de store drivhuse,
såsom alverdens chilifrugter og et hav af
blandede krydderurter.
Al produktudvikling foregår i madværkstedets køkken. Her står Ulla, som er nyansat på stedet, og laver ovnbagte rabarber som skal blandes til marmelade til en
lokal aftager.
Før Ulla blev ansat, var det Jacob Klitgaard fra FoodMind, der udviklede de
forskellige opskrifter og produkter til
Søbysøgård. Han kokkererede og lavede
smagninger med både de indsatte og de
ansatte, så alle kunne være med til at udvælge hvilke produkter der skulle sættes
i værk.
”Det har medført at de indsatte er ret
stolte af produkterne, ”fortæller Bodil,”
også selv om de måske ikke selv har
været med til at udvikle dem. Mange af
dem bruger deres penge på at købe produkterne med hjem, når de skal besøge
familien. Det syntes vi er ret utroligt, for
så mange penge tjener de altså ikke på
at arbejde her.
Afsætning
En del af Søbysøgårds produkter bliver kun lavet på bestilling. Fx de kogte
kartofler. De købes nyopgravede fra en
anden producent, men forarbejdes på
stedet. Der dyrkes også krydderurter og
chilifrugter på bestilling til Plantemage-
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Brian og Bodil i drivhuset, 2018. Foto: Anne Hjernøe

ren, og thaibasilikum til Brygkompagniet,
Tro, Håb og sodavand. Der er et par lokale gårdbutikker der forhandler nogle af
produkterne, og det samme gør Finka i
Svendborg.
”Når der er økodag over hele landet,”
fortæller Brian, ”så åbner vi dørene for
omverdenen, og laver stalddørssalg af
alle vores produkter. Arla kommer med
smagsprøver på ost og andre mejeriprodukter,” fortsætter han, ”og de lokale slagtere kommer og griller. Jeg tror vi
havde omkring 14000 besøgende den
dag, som kom for at se vores køer blive
lukket på græs og for at få en rundvisning
på stedet, normalt er her jo lukket for offentligheden.”
”Vi har 2 gange været en del af Fødevaremarkedet Kulinarisk Sydfyn, ”fortæller
Bodil. ”Nogle af de indsatte var med, og
de er ret rappe i replikken, så det var
sjovt. De var med til at sælge produkterne, og fik sig nogle gode snakke med
kunderne.”

Hvad er svært?
Selv om de indsatte får en meget lav timeløn, er Søbysøgårds produkter noget
dyrere end andre steder. Dvs. At andre
fængsler og opholdssteder, som egentlig
skulle aftage alle deres produkter, køber
dem hos en billigere grossist. Det håber
de ansatte på Søbysøgård vil ændre sig i
fremtiden, for desværre brænder de ind
imellem inde med nogle produkter, som
derfor må kasseres.
”Det er ret frustrerende at have lavet en
masse glas med agurkesalat, og så efterfølgende hælde dem ud,” fortæller en
af de ansatte, ”det gør ikke noget godt
hverken for arbejdsmoralen blandt de
indsatte, eller for miljøet. Vi er jo økologiske hele vejen igennem,” fortsætter han,
”og mange af de produkter vi laver har en
forholdsvis kort holdbarhed, det gør det
svært at have med at gøre.”
Det kan også ind imellem være svært at
få de indsatte til at lave noget. Der er meget forskellige attituder. Nogleen vil ger-

De ansatte på Søbysøgård er meget opmærksomme på, at de indsatte skal have
nogle succesoplevelser, og nogle erhvervskompetencer. Det kommer forhåbentlig til at gøre tingene nemmere for
dem når de kommer ud, at de har prøvet
at arbejde med forskellige typer erhverv.
”Måske det giver nogleen af dem lyst til
at gå kokkevejen, ”tilføjer en af de ansatte, ”eller de finder ud af hvor tilfredsstillende det kan være, aet arbejde i et gartneri, og se alle planterne komme op.”
Visioner for fremtiden
De ansatte på Søbysøgård er enige om,
at de gerne vil have deres produkter ud
i butikkerne.
”Det vil være fedt hvis produkterne bliver kendt for noget godt, for alle syntes
jo det er en god historie,” fortæller Brian.
”Det ville også være dejligt, hvis det lykkes at få alle vores produkter ud i Kriminalforsorgen,” mener en ansat, ”for det
var jo hele idéen bag produktionen. Vi
håber og tror på, at det nok skal lykkes på
sigt, for så vil arbejdet give meget mere
mening for os alle sammen.”
En anden drøm på stedet er, at få alt det
der dyrkes i gartneriet ind i køkkenet, så
alt bliver brugt og forarbejdet på stedet.
Der er blevet givet tilladelse til at købe
mere grej til køkkenet, hvilket gør det
muligt at producere endnu flere produkter. Så nu mangler Søbysøgård bare, at
nogle flere kunde melder sig på banen.
ne arbejde, de har fundet ud af at tiden
går hurtigere så, og andre syntes det er
decideret spændende. Engang imellem
er der også nogle af de indsatte der bliver sure, og det er ikke så længe siden at
Bodil og Brian kom ud i drivhuset, og så
var alle tomatplanterne klippet over. Det
spænder ind imellem ben, for de ansattes arbejde og produktionen.
Hvad er let?
”Mange af de indsatte der kommer hos
os, har aldrig fået ros før,” fortæller en af
de ansatte. ”Det er som om de ikke helt
forstår, hvorfor de skal roses. Men det
skal de jo, hvis de gør arbejdet godt.
En af vores ældre indsatte tog et hygiejnekursus her, og da han fik sit bevis for
gennemført kursus, så ville han have det
plastiklamineret,” fortsætter han, ”for
han havde aldrig gennemført noget før,
og han var pavestolt af det. Det er jo godt
at opleve, og det gør de indsatte glade,
og vores arbejde sjovere og lettere.”
Chiliplanter i drivhuset, 2018. Foto: Anne Hjernøe
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3.
Kommunikation
om produkter
og virksomhed
(”branding”)
Man skal nå ud til sin kunde og man skal
nå derud på den rigtige måde. Det er vigtigt at fange kunderne med det samme
og motivere dem til at stoppe op og beslutte sig for, at det er lige præcis her de
vil gøre deres indkøb. Men hvordan gør
man det? Der er generelt blandt de landmænd, som har deltaget i dette projekt,
en berøringsangst i forhold til de sociale
medier, men samtidig en viden om, at de
sociale medier kan noget, der er vigtigt
og, at de er kommet for at blive. Anne
Hjernøe har kunnet skitsere nogle modeller overfor disse producenter, blandt
andet om at være struktureret omkring
branding på de sociale medier eller at
udlicitere det til nogen, der er begejstrede for at arbejde med det. Det er ikke
altid så meget, der skal til: et billede og
et par ord om dyrene på marken, blomsterne i haven, et tilbud eller en begivenhed og så en jævn struktur for hvor lange
opslagene skal være og hvor ofte, de skal
indfinde sig. De fleste loyale forbrugere,
der engagerer sig i brugen af lokale produkter, er interesserede i den gode historie. De vil gerne følge dagligdagen på en
vingård eller den gård, der leverer deres
kød. De vil læse om biernes historie, de
vil vide, hvilke områder bierne besøger,
og de vil se, hvilke marker jordbærrene i
deres marmelade har groet på.
Hvad er det der adskiller den enkelte
producents produkter fra de andre man
køber i supermarkedet? Hvorfor skal jeg
vælge netop den marmelade?
Det er ikke længere nok at skrive på
etiketten at marmeladen smager godt.
Hvad smager den af, hvilken type bær er
der brugt og kan den mon bruges til noget nyt og spændende, som kunden ikke
selv har tænkt på. Der er mange ting der
skal overvejes, når man sætter et produkt i produktion.
Enkle og helt basale virkemidler er også
for producenter med gårdbutik eller
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Figur 1

gårdudsalg et skilt ud til vejen, der tydeligt viser, hvad du sælger og hvorfra og
hvornår der er åbent i butikken.

punkt, for på den måde at få afklaring
over en masse af de tanker der opstår,
når man starter en virksomhed.

4.

Grundlæggeren/ejerne/ledelsen repræsenterer kernen i virksomheden, og det
er deres dybere interesser, talenter, motivation og drivkraft, der har skabt virksomheden, som den er i dag - og det er
normalt også de kræfter, der skal guide
virksomheden ind i fremtiden. Klarhed
om virksomhedens dybere intention vil
være en hjælp i mange situationer:

Strategi og forretningsudvikling
En god øvelse for alle primærproducenter kan være at gå i dybden med dette

• Ved fastlæggelse af mål og strategi for
virksomheden

Alle virksomheder har mål og en strategi, men det er ikke alle virksomheder
der har skrevet dem ned. Forretningsmæssige mål for virksomhedens udvikling på 1-3 års sigt - hvilken retning skal
din virksomhed tage - hvilke mål vil du
gerne have at din virksomhed skal nå i
perioden?
Strategi – beskriver vejen I vil tage for at
nå Jeres mål – og skal primært give svar
på:
1. Produkt eller ydelse - Hvad vil I sælge –
nyt – eller mere af det samme?
2. Kunder - Hvem vil I sælge til –
salgskanaler – distribution?
3. Salg og marketing - Hvordan vil I gøre
det?
Kvaliteten af et produkt eller en ydelse
kan defineres som dets evne til at opfylde kundens forventning. Set på denne
måde er kvaliteten af dit produkt ikke
blot det fysiske produkt, men er også afhængig af, at du er i stand til at fortælle
kunden, hvad han/hun kan forvente af
dit produkt. Dit totale produkts kvaliteter
er skitseret i figur 1.
Det er svært at forbedre sig på så mange
punkter – derfor kaster man sig ofte over
de punkter, hvor man er god. Men det er
ofte der, dit produkt allerede er stærkt i
forvejen, så måske er det bedre at forbedre dit totale produkts kvalitet ved at
se det fra forskellige vinkler.

• I de samtaler man løbende har i
ledelsen om virksomhedens drift
• Ved prioritering af nye mulige
investeringer
• Når man skal vurdere de forretningsmuligheder som løbende opstår
• Når man skal vurdere de råd og den
vejledning man modtager fra eksterne
parter som revisor, bank, konsulenter
i iværksættercentre og andre virksomhedsrådgivere.
Overvej følgende spørgsmål, og skriv det
gerne ned – og hæng det evt. op på
væggen:

1. Mål og motivation - ejerens
(ejernes) dybere motivation og mål
med virksomheden?
2. Forretningsideen – klarhed om
hvordan vi egentlig tjener vore
penge – hvad er vi gode til?
3. Mission – hvad bidrager vi med til
vore kunder/forbrugere og
samfundet?

Du kan f.eks. betragte dit samlede produkt i de nedenstående 4 perspektiver
og for hvert perspektiv udpege ét punkt,
hvor du kan styrke dit samlede produkt:
• Produktionsperspektiv – forbedre
forarbejdningen
• Forretningsperspektiv – få bedre
økonomi
• Kundeperspektiv – hvad vil gøre dine
distributører gladere for dit produkt
• Forbrugerperspektiv – hvad vil
gøre slutbrugere mere loyal eller tilfreds

4. Vision – hvor vil vi hen – hvad er vor
virksomheds ønskeposition om 3-5-7
år?
5. Værdier - hvilke værdier er i praksis
styrende i forskellige dele af
virksomhedens virke?
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