Uddannelse i “suppegryden”…
Dansk delegation på besøg i Lübeck. Helt i tråd med temaet "Uddannelse i
fødevareindustrien" anrettede elever fra Lübecks Industri – og håndværkerskoles fødevare- og gastronomiuddannelse en 4 - retters menu til deltagerne.

Den danske delegation besøgte Lübeck den 30.
august 2011. Besøget var en fortsættelse af
det netværkssamarbejde som repræsentanter for
uddannelsesinstitutionerne i BELTFOOD regionen
allerede havde indledt på et møde i Sorø tidligere
på året.
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Denne gang havde Gewerbeschule für Nahrung
und Gastronomie og Fachhochschule Lübeck
inviteret de danske kolleger til Lübeck. Fra dansk
side deltog CELF, Slagteriskolen i Roskilde (UCR)
samt Selandia.
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BELTFOOD Status

BELTFOOD Capacity Development Program, er
en serie workshops, der er gennemført i 2011.
Formålet er, at forberede danske og tyske
fødevarevirksomheder på at agere på henholdsvis
det tyske og danske fødevaremarked. På begge
sider af grænsen er der blevet arbejdet med
spændende emner fra strategiudvikling over
salgsmetoder til kommunikation.

På dagsordenen var en diskussion om mulige
dansk-tyske samarbejdsprojekter, samt et besøg
på Fachhochschule Lübeck og Håndværkerskolen
for Gastronomi og mad. Her demonstrerede
kommende tjenere og kokke deres færdigheder
ved at servere en fornem fire-retters frokostmenu
for gæsterne.

Det skete i november 2011. I begyndelsen af 2012
tager de tyske virksomheder ligeså på
”opdagelsesrejse” i Danmark.
Fra den 18. til 20. marts 2012 er BELTFOOD
repræsenteret på FoodExpo messen. Interesserede
firmaer inviteres til at deltage på den fælles dansktyske stand.

Senere i forløbet vil der i den dansk-tyske dialog
være en pragmatisk tilgang til samarbejdet. Allerede i det kommende skoleår vil der
kunne gennemføres mindre
undervisningsprojekter, som vil blive testet.

Afslutningsvis besøger deltagerne så at sige
”åstedet”. Dvs. de danske deltagere har været en
tur i Lübeck for at undersøge markedsmulighederne
på stedet.
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"Unge med international ekspertise er i høj kurs
blandt danske virksomheder. Men for at
interessere de studerende, skal opgaverne være
konkrete og spændende”, siger Peter Friis fra
Selandia.
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Inspiration i Lübeck
Danske fødevareproducenter gør sig startklare til eksport.
Det skete på en to-dages inspirationstur til Lübeck den 23. – 24. november 2011.

Tungt belæsset med vareprøver af saftevand,
chokolade, honning, vin og marmelade tog en
gruppe danske fødevareproducenter på inspirationstur til Lübeck sammen med det danske
BELTFOOD sekretariat den 23. og 24. november
2011.
Formålet var, at besøge en række tyske specialbutikker. Den tyske detailhandel kan nemlig være
uoverskuelig at levere til for små og mellemstore
virksomheder, men her kunne deltagerne ved
selvsyn vurdere, om der var mulighed for at få
foden indenfor på nabomarkedet gennem
specialbutikker.
Samtidig gav turen mulighed for at lære mere om
det tyske marked og uddele vareprøver samt tale
direkte med specialbutikkernes personale/ledelse.
Christian Keil and Kay Claußen, Food-Agency
Schmeckt s gav os en introduktion til det tyske
marked og den tyske forbruger, med indlægget :
“The German Consumer & Consumption Trends”.

Herefter blev vi under kyndig guidning ført rundt til
en række store og små butikker i Lübeck. Vi lagde
ud med et besøg i fødevareafdelingen hos
stormagasinet Karstadt. Så gik turen videre til en
økologisk fødevarebutik, en chokoladebutik, en
dansk/svensk præget café, en vingrossist og en
delikatesse butik for til sidst at slutte i et kæmpe
fødevare/stormagasin i udkanten af byen, CITTIMarkt
Lübeck var allerede trukket i julestadsen, og det
store velkendte julemarked startede, netop som vi
var i byen. Det gav en ekstra dimension til de
forskellige afsætningsmuligheder. Bl.a. kunne man
her møde en finne, der hvert år solgte birkevandsprodukter på julemarkedet, der både tiltrækker
mange lokale og turister.
”Med en lettere bagage og en række gode kontakter
vendte vi tilbage til Danmark efter en inspirerende
tur til Lübeck.” - som Birgit Hartvig Larsen fra Grønt
Center udtrykte det.
På billedet ses deltagerne i Lübeck besøget.

BELTFOOD til Baltic Development
Forum Summit 2011 i Danzig
BELTFOOD deltog fra den 24. til 26. Oktober 2011 i Baltic Development Forum
Summit i Danzig. Målet var, at generere mere opmærksomhed omkring
fødevareerhvervet blandt aktørerne i det samlede Østersø område.

Baltic Development Forum blev
stiftet i 1998 som en
international samarbejdsplatform for beslutningstagere
indenfor politik, erhvervsliv,
videnskab og medier i Østersø
området. Indholdsmæssigt
handler det om udveksling og
diskussion om strategier til
udvikling af Østersø Regionen.
Hvert år afholder Baltic
Development Forum en
kongres, for at diskutere og
fremføre fælles udfordringer,
potentiale og nye ambitioner for
regionen.
På baggrund af det polske EU
præsidentskab fandt den 13.
Baltic Development Forum
kongres sted i Danzig. Arrangementet blev gennemført i et
samarbejde mellem det polske
EU-præsidentskab, Region
Pomorskie og Danzig by.
BELTFOOD benyttede
lejligheden til at deltage med
vores egen stand, både for at
gøre opmærksom på fødevareerhvervet og erhvervets
betydning i Østersø regionen, og
for at fortælle omverdenen om
BELTFOOD’s aktiviteter og
succes.
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FoodExpo 2012 i Herning
Invitation til at deltage i den fælles BELTFOOD stand på FoodExpo fra den 18. til
20. marts 2012 i Herning.
FOODEXPO er den vigtigste skandinaviske messe for detailhandel, hotel og gastronomi. Messen besøges
årligt af 24.000 fagfolk.

ANUGA – Internationalt Mekka
for fødevarer
Projekt BELTFOOD deltog sammen med nogle af
Region Sjællands fødevarevirksomheder på Anuga
2011, fødevaremessen i Köln. Her kunne man
opleve et væld af fødevarer fra hele verden.

Standene var godt besøgt med over 155.000
besøgende fra 180 forskellige lande. Hvis der skal
være mulighed for at se det hele bør et messebesøg
af denne størrelse vare 3-4 dage.

Harald Krabbe fra Frederiksdal Vin var med og fik en
oplevelse ud af de mange forskellige produkter:

Nye vinkler og netværk
-Anuga er ikke kun den største mad- og
drikkevaremesse i verden, siger Lise Bundgaard
Fleck Jensen, fra det danske BELTFOOD sekretariat.
-Den er også en vigtig messe for nye markeder og
målgrupper på det internationale marked. Det er
det perfekte sted at se alle de nyeste trends og
temaer - og et godt sted til at få nye internationale
kontakter og lave forretningsaftaler. Det så man
tydeligt, da forretningsfolk piskede fra møde til
møde på standene. Mange af dem var sat op med
indretning og forplejning til møderne.

- At være med på Anuga er, som at se hele verdens
fødevarer samlet på et sted. Jeg vidste ikke, hvor
stor fødevarehandel er, før jeg var med på Anuga.
Jeg oplevede flere spændende produkter i
forskellige afskygninger bl.a. med kirsebær, som vi
laver vores vin med. Men derudover fandt jeg
mange andre produkter, som udvidede min viden
om fødevarer og fødevaremarkedet generelt. Hvis
man tager med til messer som Anuga, har man
mulighed for at finde sin ligemand eller finde ud af,
hvor unikt ens eget produkt er - hvis ikke dit
produkt findes her, så findes det ikke, siger Harald
Krabbe, Frederiksdal Vin.
Der var mange produkter. Flere end det var muligt
at se på de to dage BELTFOOD gruppen var af sted.
Messen omfattede 11 store haller, hvor flere af dem
havde både to og tre etager. Hallerne havde
forskellige temaer lige fra drikkevarer,
mejeriprodukter, brød og kager over kød og
frostvarer til delikatesser og økologi. Der var i alt
6.596 udstillere fra 100 forskellige lande på de i alt
284.000 m² messeareal.
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BELTFOOD har investeret i stande til ca. 15 virksomheder fra Region Sjælland og Nordtyskland, på et
samlet udstillingsareal af 129 m2. De deltagende virksomheder får mulighed for at udstille deres egne
fødevareprodukter på ca 3 m2 BELTFOOD stande. Udstillingspladserne har en top placering på Gastronomi
torvet (Gastronomy Market, HALLE J 1).
BELTFOOD tager sig af rammebetingelserne og afviklingen af den fælles stand på FOODEXPO. De
deltagende virksomheder kan derfor koncentrere sig helt om deres egen præsentation.
Vi har endnu enkelte ledige stande, og ved hurtig henvendelse til os, kan din virksomhed nå at
komme med, hvis I har lyst til at udstille og promovere jeres virksomhed og produkter på
BELTFOODS stand på FOODEXPO 2012.

BELTFOOD fulgtes med en række andre
virksomheder fra hele Danmark. Det gav en god
dynamik og mulighed for at netværke med andre på
turen.
- Jeg nåede at tale med mange i løbet af turen,
både med dem vi fulgtes med, men også
stadeholdere. Så jeg fik delt mange visitkort ud og
havde også mange med mig hjem. At være sammen
i nogle dage med andre udvider ens netværk og
giver nye vinkler på ens egen produktion. Det har
jeg gjort gode erfaringer med, lyder det fra Harald
Krabbe.
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Fødevareindustrien
i Femern Bælt regionen

Fødevareklynge dynamik i BELTFOOD-region (2005- 2009)
3
Landbrug

Femern Bælt-regionen er stærkt påvirket af fødevareindustrien. Hvert
ottende job er placeret i fødevaresektoren.

Samlet set er fødevareindustrien stærk i regionen. I
2009 kunne 12,61% af alle fuldtidsstillinger
tilskrives fødevareklyngen. Vurderet på basis
af antallet af arbejdstagere indenfor fødevareklyngen ses det, at den er 40 % mere koncentreret i
Femern Bælt-regionen end i det samlede
gennemsnit i Tyskland og Danmark.
Fødevareklyngen er i denne undersøgelse defineret
som primærproduktionen (landbruget mm.),
fødevareindustrien, distributionsled og
servicefagene.

Klynge vokset > 5%
Klynge forøget eller formindsket
med ≤ 5%
Klynge formindsket > 5%

2,5

Figurerne viser dynamikken i og størrelsen af de
enkelte produktioner, der tilsammen udgør fødevareklyngen. Bemærk at figurerne anvender forskellige måleenheder. Figurerne findes for hele
området og Region Sjælland samt Lübeck/Ostholstein separat.
Analysen viser, at de mest udtalte sub-klynger
er: Landbrugsproduktion, slik, brød /korn, kød, fisk,
drikkevarer, mejeriprodukter, frugt og grøntsager.

Employment Share (ES)

BELTFOOD har undersøgt strukturen i fødevareindustrien i Lübeck, Holsten og Region Sjælland i en
klyngeanalyse. Baseret på beskæftigelsesdata
fra årene 2005 og 2009 kunne det identificeres,
hvilken branchesegmenter der indgår i fødevareindustrien i Femern Bælt-området, og hvordan
disse har udviklet sig inden for de fire år.

Boble Farve

Fødevareklyngen bidrager til den tyske og
danske økonomi med færdigheder og tyngde.

2

Boble størrelse:
Størrelsen af klyngen målt ved
beskæftigelse i 2009
Placering:
Employment Share (ES) repræsenterer den
% del af de ansatte i sub-klyngen i relation
til det totale antal ansatte i regionen.
The Location Quotient (LQ) repræsenterer
industriernes koncentration sammenlignet
med det totale antal ansatte i Tyskland og
Danmark.
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Brød, morgenmad
og kager
1

Kød

Slik

0,5

I den tyske del af regionen udgør bagværk
og korn efterfulgt af konfekture de største subklynger.
I den danske del af regionen udgøres
fødevareklyngen først og fremmest af
primærerhvervet (landbruget) samt en række sub
klynger af nogenlunde ens størrelse: Kødindustrien,
bagværk og mølleri, mejeripro-dukter, drikkevarer
og konfekture.
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Fødevareklynge dynamik i Region Sjælland (2005-2009)
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Fødevareklynge dynamik i Lübeck & Ostholstein (2005-2009)
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BELTFOOD Undersøgelse:
Fødevareerhvervets valg af ”bopæl”.

BELTFOOD
- Broen for fødevareerhvervet -

Femern Bælt-regionen er et "madområde". BELTFOOD har udarbejdet
en undersøgelse over hvilke lokale faktorer, der spiller en rolle for
fødevareindustrien.
Hele værdikæden i kvalitetsfødevarer, fra landbrug over specialiserede leverandører,
forarbejdningsindustrien og til
diverse tjenesteudbydere findes i Femern Bæltregionen.
Fødevareerhvervet har således stor betydning
både for arbejdsmarkedet og den økonomiske
udvikling i regionen. Derfor er det vigtigt også i
fremtiden at kunne tilbyde de bedst mulige
rammer til erhvervet.
BELTFOOD har undersøgt rammebetingelserne for fødevareindustrien med udgangspunkt i
studier, beretninger, og undersøgelser fra 1990
til 2011 over temaet lokaliseringsfaktorer.
Her igennem er en række centrale faktorer blevet
identificeret som havende betydning for valget af
lokalitet:

Analysen viste en forskydning fra kvantitative over mod kvalitative faktorer:
Kreativitet, know-how, innovation og
samarbejdsmuligheder har fået øget
relevans i modsætning til fysiske
rammebetingelser, som synes at betyde
mindre.
Fødevareindustrien lægger vægt på de
bløde faktorer: Her kan man se muligheder
for at styrke sin egen positionering og
succes på markedet.

Fremtidige opgaver:

Business Retention & Expansion
Undersøgelsen, "Business Retention & Expansion i BELTFOOD-regionen" er en
undersøgelse af bedste praksis på området
for jobsikkerhed og foranstaltninger til
fremme af fødevareindustrien i BELTFOODregionen.

1. Adgang til forbrugerne og til at levere

Kommende aktiviteter &
arrangementer:



BELTFOOD Workshop:
„Food Safety across the German-Danish
Borders“
på foodRegio Trenddag 2012 „Food
Safety“,
23. Februar 2012, Lübeck



Markedsundersøgelsestur til Region Sjælland:
Januar/ Februar 2012



Fælles udstillingsstand på FOOD-Expo: 18.20. Marts 2012, Herning/Danmark.

2. Kvalificeret arbejdskraft
3. Tilgængelig kvalitetsjord og -bygninger
4. Transport og Infrastruktur
5. Forsyningssystemer og energi
6. Økonomisk incitament

For yderligere informationen & tilmelding kontakt
venligst Grønt Center på Tel.: +45 54 607000/
lbj@greencenter.dk eller Wirtschaftsförderung
Lübeck GmbH på 0451-7065529/
miler@luebeckk.org.

BELTFOOD IS A PROJECT BY WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG LÜBECK AND GREEN CENTER.
Contact info@beltfood.org or
Wirtschaftsförderung LÜBECK GmbH, Falkenstraße 11, D-23564 Lübeck, T +49 (0)451 70655-0, info@luebeck.org
Green Center, Videncenter Råhavegård, Maribovej 9, DK-4960 Holeby, T +45 5460 7000, mail@greencenter.dk
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