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Vigtige elementer til en innovativ udviklingsproces

Mål
Fra Clutter til Cluster har omsat klyngeteorier til praksis indenfor landbrugsbranchen i Region Sjælland.
Denne folder fortæller om betragtninger og erfaringer, der
også kan anvendes i andre brancher. Download den udarbejdede ”Drejebog” i pdf-format på www.greencenter.dk.
Du også meget velkommen til at kontakte os per telefon eller mail.

Fokus

• Projektet ”Fra Clutter til Cluster” er gennemført i perioden 01-08-07 til 31-08-09
• Fokus har været på klyngepotentialer og erhvervsspecialiseringer i Region Sjælland
• Udvikling af traditionelle erhverv i yderområder og landdistrikter
• Virksomhedstilpasset innovationsfremme og styrkelse af innovationskulturen
• Hæve regionens kompetenceniveau
• Medvirke til udvikling af uddannelser
Projektet er støttet af: Den Europæiske Fond for Regional udvikling samt Vækstforum, Sjælland

Eksempel på en erhvervsspecialisering
f.eks. frugt

Et fokusområde på en erhvervsspecialisering kunne være en frugtklynge. Følgende led i
værdikæden ville være relevant at inddrage:

• Frugtavlere (råvareproducenter)
• Micro-virksomheder og SMV´ere der forarbejder frugt
• Logistik-leddet (lagring – transport m.v.)
• Udvikling og viden / forskning
• Grossister/detail-led
• Afsætnings-led (fra gårdbutikker til dagligvarehandel)
• Forbrugerne (videreudvikling, brugerdreven innovation)

Hovedfokus vil naturligt ligge på de to første punker. Vi har dog erfaret at størst
vækst skabes, når alle led i værdikæden deltager i projektet.

•
•
•
•

Ligger langt nede i værdikæden
Lav grad af produktudvikling
Lave priser ved afsætning af råvarerne
Stor konkurrence fra udlandet

Micro-virksomheder og SMV´ere
• Manglende overblik og struktur
• Hvem kan man kontakte? Det rigtige netværk på det rigtige
tidspunkt (viden og værdikæde relateret)
• Idé-modning
• Prioriteringer
• Afsætning
• Sikring af indtjeningsgrundlaget
• Blivende vækst

Hvordan kan udfordringen f.eks. løses?

Hvilke udfordringer er der?

F.eks. frugtavlere (råvareproducenter)
Fra frugtavler til fremstillingsvirksomhed!
• Fokuser på værditilvækst
• Tilknyt en facilitator, sparringspartner, mentor, coach, tovholder
– kært barn har mange navne.
• Bliv bevidst om udfordringen og konkretiser målet, man vil nå.
• Lav en plan
• Hold planen
• Sørg for at samle de kompetencer fra andre, som man ikke selv har
• Vær vedholdende – igen og igen og igen

• Husk at fejre din succes

• Facilitatoren kan være bindeled i det spændingsfelt, der kan være mellem ildsjælens
begejstring og den endelige vurdering af et udviklingsinitiativ.

• Der skal være omstillingsparathed. 		
Vilje til at bryde mønstre.

• Facilitatoren vil ikke være følelsesmæssigt engageret og lade sig styre af begejstringen, men foretage analysen objektivt og med alle nødvendige facetter så som:

• Facilitatoren skal sikre fremdrift og 		
samle op, men ikke drive virksomhe-		
den.

• De aktører, der sættes sammen skal
matche med hjertet, så hjernen kan
få ro til at arbejde

Færdigheder – viden - holdninger

• Når den rigtige viden tilsættes på det
rigtige tidspunkt, kan man nå stjernerne

Facilitatorens kompetencer!

Erfaringer fra projektet/metoder

• Det kræver en ildsjæl i virksomheden 		
for, at der kan skabes udvikling

Marked
Relevante samarbejdspartnere
Produktion
Salg og markedsføring
Finansiering
Stærke og svage sider

Det hele vil blive til
en handlingsplan.

• Facilitatorens profil: Der kan også være tale om et faciliterings-team!
Relationsskabende • Observant • Lyttende • Struktureret • Opfølgende
Nysgerrig • Handlingsorienteret • Realistisk • Fokuseret • Coachende
”Kantet – søge ind til benet”

• Facilitatoren skal have en faglig forståelse for det, der laves uden at være specialist.
Facilitatoren skal kunne tale virksomhedens sprog.

Æblet er fundamentet i alle marmelader fra Bandholm Frugtplantage. De forskellige varianter fås ved at kombinere med
anden lokal-frugt. Smagsoplevelsen bliver optimal og produkterne anderledes end de traditionelle.

Anne Albrektsen,
Bandholm Frugtplantage
”Æble/hyben, æble/rabarber og
æble/stikkelsbær er de seneste
produkter,” siger Anne fra Bandholm
frugt. ”Via deltagelse i projektet har
vi fået et styrket netværk samtidig
med, at vi har fået øjnene op for
nye muligheder i vores virksomhed.
Fremtidige nyudviklede produkter vil
snart se dagens lys.” Følg processen
på www.bandholmfrugtplantage.dk
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CASE 1

Samarbejdspartnere
• 	Forskerparken CAT
• RISØinnovation
• Roskilde Universitets 		
Center (ENSPAC)
• 	Væksthus Sjælland
• 	Selandia
• 	Erhvervsrådene
• 	Grønt Center

1 Bandholm Frugtplantage

3 Plantemejeriet ApS

Plantemejeriets grundtanker er at udvikle, producere og
afsætte bæredygtige sunde produkter som indeholder
en kombination af frugt, grønt og fuldkorn og som
udnytter de lokale råvarer optimalt.

2 Frederiksdal Vineri
I projektet har man understøttet etableringen af et vineri på Frederiksdahl Gods, således
at beslutningsgrundlaget på baggrund af udarbejdede drifts- og investeringsbudgetter har
været tilstede. Fokus har ligeledes været på opbygning af faciliteter, herunder levnedsmiddelgodkelser m.v. Det hele er samlet i en forretningsplan, der ud over at omfatte udviklingen af et vineri også omfatter stategiske initiativer inden for virksomhedsturisme. Med
baggrund i etablering af et vineri på Nordlolland er grunden lagt for videreudvikling af en
egentlig klynge med omdrejningspunkt i kirsebær.

CASE 3

Plantemejeriet Aps er en ny virksomhed, der har set dagens
lys som spin-off fra projektet fra Clutter til Cluster. Med baggrund i erfaringer kombineret med nye idéer og et stærkt
netværk, er der udviklet et forretningskoncept, der nu afprøves i Danmark.

Grønt Center

Fonden Grønt Center er et erhvervs- og videncenter indenfor jordbruget og dets følgeindustrier, agroindustrien og den
miljøteknologiske industri. Grønt Center indgår i Råhavegårdsamarbejdet og har særligt fokus på Region Sjælland.
Vi virkeliggør nye produkt-, produktions- og ledelsesmæssige
muligheder sammen med vores kunder og samarbejdsparternere, - med fokus på bæredygtighed.
Vores styrke er at kombinere videnskab med de muligheder,
der er i tidens trend.

Også i fremtiden vil Grønt Center arbejde med at underbygge
udviklingen i de jordbrugsrelaterede erhverv. Og vi har særligt
fokus på plantebaserede produkter og deres kommercialisering både indenfor fødevareproduktion og non-food udnyttelse af biomasse.

Grønt Center
Råhavegård
Maribovej 9
DK - 4960 Holeby
Tlf: +45 54 60 70 00
Fax +45 54 60 69 05
www.greencenter.dk
mail@greencenter.dk
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I praksis gør vi det gennem forsknings- og udviklingsprojekter,
ERFA-grupper og klyngenetværk, virksomhedssparring og rådgivning samt forsøg, laboratorieanalyser og testproduktioner.

