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1.0	Introduktion til projektet
Med denne drejebog gives et indblik i hvilke teorier og erfaringer som vi har opsamlet
igennem projektet ’fra Clutter til Cluster’. Drejebogen er udformet således, at den gerne skulle inspirere andre til at arbejde med udvikling af erhvervsspecialiseringer i og
uden for Region Sjælland. Vi har lagt vægt på løbende at vise eksempler og faktabokse,
der gerne skulle gøre formidlingen let og overskuelig. I højre kolonne af hver side, har
vi gjort plads til læserens egne notater, ligesom I altid er velkomne til at kontakte os for
videre drøftelse.
Rigtig god læselyst, med venlig hilsen
Styregruppen for projektet
Lars Tomlinson, Henrik Toft Jensen & Viggo Plum, Roskilde Universitet Center
Christian L. Bagger & Tine Vinther Clausen, Grønt Center

•

Projektet ’Fra Clutter til Cluster’ er gennemført i perioden 01-08-07 til 31-08-09

•

Der er kigget på klyngepotentialer og erhvervsspecialiseringer i Region Sjælland

•

Fokus har været på udvikling af traditionelle erhverv i yderområder og landdistrikter

•

Virksomhedstilpasset innovationsfremme og styrkelse af innovationskulturen er i fokus

•

Hæve regionens kompetenceniveau

•

Medvirke til udvikling af uddannelser

Når en clutter bliver til en cluster
Med ’clutter’ skal forstås en mudret og mere fragmenteret erhvervslokalisering, hvor der
ikke eksistere systematiseret samarbejde mellem de forskellige virksomheder. I modsætning står begrebet ’cluster’ (klynge), som oftest anvendes på et konkret systematiseret
samarbejde mellem virksomheder, hvor der også er relationer til offentlige institutioner,
herunder videninstitutioner. I projektet er de mange plantebaserede erhverv i Region Sjælland en clutter, som har potentiale til at blive til en cluster.
Projekt ’fra Clutter til Cluster’ ønsker at udvikle fire forskellige forretningsområder baseret på udvikling og produktion af plantebaserede fødevarer.
De fire forretningsområdet, som projektet har arbejdet med er følgende:
1) Convenience food – Rodfrugter
2) Olie, protein og ingredienser af oliefrø
3) Gæring og destillation – Frugt og Cerealier
4) Sunde måltider

Målet for projektet har været, at undersøge og afdække mulighederne indenfor hvert
af de fire forretningsområder med henblik på at etablere nogle konkrete forretningsplaner. Forretningsplanerne tager udgangspunkt i de produkt- og markedsmuligheder, som udspringer af eksisterende eller spirende erhvervsspecialiseringer i Region
Sjælland.
Herved ønsker projektet at etablere et virksomhedsgrundlag i form af et investeringsparat forretningskoncept, som er funderet på eksisterende – men endnu ikke systematisk samarbejdende – specialiseringer, indenfor den vegetabilske del af landbrugssektoren i Region Sjælland.
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1.1 Formålet med drejebogen
For at kunne få fuld effekt af de gevinster, der har været i projektet og for at kunne
bygge videre på de positive resultater, som projektet har opnået, så har styregruppen
for projektet set det som et vigtigt element, at der foretages en nøje beskrivelse og
gennemgang af proces, metode og ikke mindst de overvejelser, som har ligget bag de
gode resultater.
De gevinster projektet bl.a. har opnået består dels af en nystartet virksomhed, som er
udsprunget som et direkte resultat af arbejdet med projektet og dels i form af nye metoder og redskaber til virksomhedsudvikling, som projektet har fostret i arbejdet med
de regionale erhvervsspecialiseringer. Samtidig har projektet været med til at geare
et strategisk netværk af regionale samarbejdsparter, i form af virksomheder, uddannelsesinstitutioner, videninstituioner og erhvervsfremmeaktører. Dette netværk har
været en vigtig forudsætning for, at ideer på skrivebordet har kunnet konkretiseres til
egentlige forretningsplaner hos de involverede virksomheder.

Elementer til handlingsplan

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

Det hele vil blive til
en handlingsplan.

Formålet med drejebogen vil derudover være, at give et konkret grundlag for fremtidige indsatser, som enten ligger i forlængelse af dette projekt fra Clutter til Cluster eller
som ønsker at arbejde med andre udviklingsprojekter omkring regionale erhvervsspecialiseringer.
Endelig vil drejebogen fungere som et videnskatalog, som beskriver de centrale læringsprocesser, som de respektive projektdeltagere har gennemgået. Dette sker ud fra
en betragtning om, at det ikke udelukkende vil være projektets metodiske og teoretiske aspekter, som kan udnyttes i nye sammenhænge, men i ligeså høj grad vil der være
mulighed for at lære af de løbende læringsprocesser, som projektet har været med til
at generere hos de deltagende virksomheder og institutioner.

En stor del af Danmarks frugt bliver produceret og forarbejdet i Region Sjælland.

Foto: Grønt Center
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2.0 Forståelsesram me
- Erhvervsspecialiseringer
i Region Sjælland
Med henblik på at identificere og udpege af de vigtigste erhvervstyper i regionen indenfor de 4 forretningsområder, så har det fra start været vigtigt at have en forholdsvis
fast forståelsesramme omkring klynger og regionale erhvervsspecialiseringer. Projektet har i den sammenhæng været inspireret af klyngeteori og en generel diskussion,
som foregår internationalt såvel som i Danmark omkring muligheden for at opdyrke
erhvervsspecialiseringer til egentlige erhvervsklynger. Bl.a. er der fra EU’s side iværksat
særlige programmer, som skal være med til at understøtte udviklingen af klynger i
Europa. Og i Danmark har begrebet i særlig grad fået ny næring i forbindelse med
tilblivelsen af de nye danske administrative regioner og ikke mindst ved etableringen
af de regionale vækstfora (2007), hvor der også i Region Sjællands erhvervsudviklingsstrategi 2007-2010 er sat fokus på at understøtte og udvikle regionens eksisterende
erhvervsmæssige styrker.

Projektets erhvervsmæssige fokus
Den plantebaserede del af landbrugssektoren:
Projektet har sit erhvervsmæssige fokus på den del af landbrugssektoren, som arbejder med den vegetabilske produktion. Herved er der både tale om food og non-food produkter samt primære landbrugsprodukter og forarbejdede varer.

Projektet ’fra Clutter til Cluster’ er udsprunget det regionale politiske ønske om at styrke de regionale erhvervsspecialiseringer, her med fokus på dele af fødevaresektoren
og især den vegetabilske del af landbrugssektoren – se boks. I den sammenhæng har
projektet set god grund til at foretage en mere nøje gennemgang af den gængse litteratur indenfor klyngeteori og andre betragtninger omhandlende udvikling af regionale og lokale erhvervsspecialiseringer.
I det følgende vil blive præsenteret en række forskellige tilgange og teoretiske opfattelser omkring geografiske erhvervsspecialiseringer. Nogle forfattere anvender ’klyngebegrebet’, andre bruger forklaringen om ’Industrielle distrikter’ og atter andre arbejder med betragtninger omkring ’regionale erhvervsspecialiseringer’.
Fælles for disse betragtninger er et forsøg på at forklare og begrebsliggøre fænomener
omkring virksomheders lokaliseringer og de fordele virksomheder kan drage ved at
specialiseringer er knyttet til en bestemt geografi. Diskussionen nedenfor vil være relativt kortfattet, men der vil i drejebogens bilag være en mere uddybende præsentation
af forskellige tilgange til begrebet.

2.1	Klyngebegrebet i Region Sjælland
Allerede i 1890, foretog økonomen Alfred Marshall studier af virksomheders lokaliseringsformer i forhold til særlige typer erhverv samt i forhold til geografi. I sine studier
redegjorde Marshall for, hvordan konkurrencedygtige virksomheder inden for samme
erhvervsområder havde en tendens til at lokalisere sig i samme geografiske område.
Baseret på Marshall’s arbejde fremhæves tre typer af geografisk afgrænsede eksternaliteter: 1) Specialiseringsfordele – Virksomheder i klyngen er ofte gode til at tiltrække
specialiserede underleverandører, 2) Videneksternaliteter – Viden koncentreres og generes lettere over kortere end længere geografiske afstande og 3) Arbejdsmarkedsdriftsfordele.
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Siden Marshall er det især Michael Porter, som har fået en stor del af æren for, at klyngebegrebet har opnået stor international udbredelse. Porter lancerede i slutningen
af 1970’erne sin teori om competitive advantages. Her forklarer han ”klyngen” som en
geografisk koncentration af virksomheder og institutioner som er knyttet til udvikling
og fremstilling af produkter, der produktions- eller omsætningsmæssigt har et fællestræk. Klyngens geografiske størrelse kan variere, hvorfor der kan være tale om et omfang lige fra en enkelt by, til en stat, et land eller undtagelsesvis en klynge, der breder
sig over flere lande. Klyngebegrebet er afstedkommet af en generel konstatering af,
at der rundt om i verden findes en lang række af eksempler på lande og regioner, der
trods globaliseringen, ser ud til at samle og tiltrække virksomheder i såkaldte erhvervsspecialiserede ’kraftcentre’. Porter understøtter sin teori ved at sætte klyngens væsentligste forklaringsvariable op i en dimantmodel.
Strategi,
struktur
og konkurrence

Faktor
betingelser

Efterspørgselsbetingelser

Relaterede
og
understøttende
industrier

Figur 1:
Michael Porters ’diamantmodel’, der angiver, hvilke faktorer der kendetegner en klynge (se bilag 1)

Hvor såvel Marshalls som Porters betragtninger siger noget om, hvilke eksternaliteter
og faktorer, som er med til at udvikle og reproducere klyngen, så siger de ikke noget
om, hvordan klyngen i sin tidlige fase opstår. For at kunne forklare de forskellige udviklingsmuligheder for erhvervsspecialiseringer i Region Sjælland er der derfor også
behov for mere viden om, hvad der i bund og grund er med til at lægge kimen til dannelsen af den geografiske erhvervsspecialisering. Ser man på den regionale erhvervsspecialisering i Region Sjælland indenfor fødevarer er der ikke umiddelbart noget som
tyder på, at der kan identificeres nogen egentlig klyngestruktur, som den Marshall og
Porter beskriver. Eller det vil sige, der er ikke nogen systematisk tilstedeværelse af de
forskellige variable, som klyngen forudsætter.
Regionen rummer dog flere af de forskellige skitserede variable, såsom specialiseret
fødevareerhverv, fx frugtavl, forsynings- og afsætningsled samt videninstituioner bl.a.
i form af Roskilde Universitet og Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet (AU) i Flakkebjerg, Slagteriernes Forskningsinstitut, Slagteriskolen i Roskilde, VIFFOS (Nationalt
videncenter for fødevarer og sundhed) samt Grønt Center (center for specialiseret biologisk erhvervsfremme). Regionen har således nogle få eksempler på institutionelle
samarbejder indenfor fødevaresektoren.
På Slagteriskolen har man kontakt til virksomheder, hvor man dels har direkte kontakt
til slagterifagets virksomheder med henblik på nye slagtemetoder og teknologier til
branchen og dels i forhold til uddannelse af slagtere og slagteriarbejdere.
Et andet eksempel er Landbrug og Fødevarer’s landbrugskonsulenter, der har til opgave at tilføre de enkelte landbrug mere viden, med henblik på at øge den enkelte
landmands afkast. Dette er en service for landbrugsorganisationernes medlemmer,
som bidrager til systematiseret videnoverførsel. Omend samarbejdet indenfor land-
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brugserhvervet, fra primærproducent til videninstitutioner, har været mere systematiseret end inden for en række andre brancher kan der fortsat peges på et behov for
bedre at udvikle samarbejdet med erhvervets væsentligste aktører.
Eksempel 1: Plantebaserede fødevareerhverv i Region Sjælland – Fra gårdsalg til kimen af en klynge

I projektet har en frugtplantage fra Lolland deltaget, hvor et entreprenant ægtepar
har fravalgt tidligere job inden for andre brancher, for at etablere egen frugtplantage med henblik på at fremstille bl.a. æblemost og hjemmelavet marmelade. Ægteparret har en stærk iværksætterprofil, og de ønsker at beskæftige sig med naturen
og være herre over eget liv. Skillelinjen mellem arbejdsliv og fritid er meget svag
og stoltheden over de mange produkter er stor.
Det entreprenante ægtepar produktudvikler og afsætter deres produkter via egen
gårdbutik, men også via andre lokale gårdbutikker. Deres råvarer får de fra hele
Lolland i de tilfælde, hvor de ikke selv har råvarerne i plantagen; fx hindbær. Via foreningen Kulinarisk Netværk og andre lokale og regionale netværk er de i kontakt
med andre små producenter. Deres gårdbutik har produkter fra mange andre producenter i regionen. Med baggrund i den fortsatte produktudvikling, der foretages
i virksomheden, er de et naturligt omdrejningspunkt i relation til videre udvikling
inden for forarbejdning af frugt og grønt.
Ved denne mikrovirksomheds deltagelse i projektet har det været muligt at tilføre
viden inden for følgende områder:
•
•
•
•
•
•

Virksomhedsopbygning/produktkalkulationer
Udarbejdelse af forretningsplaner
Smagsbedømmelse/sensorik
Produktudvikling
Markedsføring og Branding
Afsætning

Foto: Grønt Center

I projektet er der på baggrund af økonomiske kalkulationer, blevet udviklet nye
produkter, der har haft et indhold af alternative råvarer, som har sikret et øget dækningsbidrag til virksomheden. Denne økonomisk drevne produktudvikling har ikke
forringet produkterne – tværtimod har det givet en ny form for produktlinie, hvor
alle produkter f.eks. nu er tilsat æble. Dette giver nye produkter på markedet med
en ny profil, uden at det har negativ effekt på slutproduktet.
			
Frugtplantagen har opnået stor vækst og der er dannet et fundament til videre
udvikling af produkter på baggrund af netværkssamarbejde med andre råvareproducenter. Fundamentet til en frugtklynge er støbt.
I den periode virksomheden har deltaget i projektet har de besluttet at foretage
investeringer for omkring kr. 1 million, heraf er kr. 240.000 en bevilling fra LAG Lolland under Direktoratet for FødevareErhverv.

Ovennævnte eksempel skal dels illustrere det plantebaserede fødevarepotentiale som
er til stede i regionen og dels vise, hvordan projektet har formået at styrke en af regionens mindre fødevareproducenter.
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For at projektet ’Fra Clutter til Cluster’ har kunnet få succes med at udvikle forretningsidéer har det været nødvendigt at se nærmere på erhvervsstrukturen i relation til ideernes fokus. Peter Maskell, dansk geograf, har bl.a. argumenteret for, at enhver region
har en lang række evner, som består af en industriel struktur, naturressourcer samt
viden og færdigheder (Maskell 2000). Herved understøtter Maskell den øvrige del af
litteraturen. Endvidere forklarer han, at virksomheder bliver konkurrencedygtige og
formår at opretholde konkurrenceevnen ved at implementere strategier, der direkte
eller indirekte udnytter de specialiserede regionale kompetencer. Derved vil virksomheder, som er med til at danne en virksomhedsklynge påvirke hele regionen gennem
generering og efterspørgsel af ny viden og nye færdigheder.

Eksempel 2: Frøproduktion - en plantebaseret landbrugsspecialisering i Region Sjælland.

På Lolland-Falster er der en stor koncentration af planteavlsrelaterede virksomheder, som sammen med optimale naturgivne forhold giver gode muligheder for at
skabe/understøtte en bæredygtig udvikling.
En af virksomhederne er Vikima Seed. Vikima Seed er en frøproducerende virksomhed, der gennem sin niche inden for frøproduktion er førende på verdensmarkedet. Al produktion går til eksport til over 70 lande og virksomheden har omkring 50 %
af verdensmarkedet for spinatfrø.
Der er frø nok til at dyrke 350 milliarder spinatplanter – det svarer til 50 per indbygger i verden i dag.
Den position kan kun fastholdes hvis kvaliteten altid er i orden og virksomheden er
på forkant med teknologien - blandt andet indenfor rensekvalitet. Der konkurreres
mere på kvalitet end på pris.

Vikima Seed, set fra luften.
Vikima Seed er en del af klyngen Agro Valley Denmark. www.agrovalley.dk
Foto: Vikima Seed
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Eksempel 3: En regional erhvervsspecialisering understøttet af projektet.

I forbindelse med projektet er der under forretningsområdet Gæring og destillation – Frugt og Cerealier – fokuseret på muligheden for at opbygge en kirsebærklynge på baggrund af fremstillingen af dansk kirsebærvin.
Grundlaget for klyngen er skabt ud fra følgende model:
• 3 venner har spottet et udviklingsområde. De henvender sig
til projektet ’Fra Clutter til Cluster’ som efterfølgende hjælper dem med at
vurdere området
• Der foretages drøftelser med sparringsgruppen, RUC og CAT
• Idéen konkretiseres og udvidelsesmuligheder drøftes med Vækstforum
• Ansøgning til produktionsudstyr, LAG Lolland ansøges
• Endelig afklaring af markedet
• Etablering af lokale virksomhedssamarbejder
og samarbejde med underleverandører
• Der udarbejdes en detaljeret forretningsplan
Efter udarbejdelsen af forretningsplanen har virksomheden truffet beslutning om
at etablere et kirsebærvineri, og en gammel kostald er blevet bygget om til formålet. Der bliver investeret kr. ca. 3 millioner, finansieret privat og med tilskud fra LAG
Lolland via Direktoratet for FødevareErhverv.
Forretningsplanen indeholder muligheder for videreudvikling af klyngeområdet til,
udover at omfatte kirsebærprodukter også at omfatte virksomhedsturisme m.v.
Forretningsområdet er specialiseret med viden inden for kirsebær fra produktion
af bær til færdigt produkt. Videndeling på baggrund af de forskellige kompetencer,
der har været til stede blandt deltagerne, har været hovedårsagen til den positive
udvikling.

Kirsebærvin fra Region Sjælland.
Foto: Grønt Center

Med baggrund i eksisterende produkter, kan produktudvikling igangsættes ud fra forskellige motiver. Et motiv, som projektet har mødt, har været sikring af producenternes
produktionsøkonomi/bæredygtighed i forskellige eksisterende produkter. Udfordringen opstår ved, at man i analysen af virksomheden kommer omkring dækningsbidragene på de enkelte produkter. Èt er, hvad virksomheden tror den tjener, noget andet
er efterkalkulationerne, der giver et retvisende billede af, hvad den virkelige situation
er. Det er vigtigt, at dette gøres i store linjer, da man ellers kan grave sig ned i et overvældende økonomisk stykke analysearbejde. Det er ikke hensigten. Men det er projektets erfaring, at mange mikro-virksomheder ikke har det økonomiske overblik over
enkeltprodukter, der gør det muligt at træffe strategiske beslutninger omkring, hvilke
produkter, der skal videreudvikles og hvilke der skal afvikles.
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2.2	Opsum mering
For kort at opsummere, så forudsætter klyngen altså, at der eksisterer nogle konkrete
variable i form af virksomheder, underleverandører, afsætningsled og specialiserede
videninstitutioner i regionen med henblik på at aktivere disse i en indbyrdes relation
til et erhvervsmæssigt område.
Samtidig har projektet identificeret nogle områder indenfor fødevarebranchen, hvor
Region Sjælland har nogle tydelige kompetencer, bl.a. indenfor frugtavl og forarbejdning af frugt i fødevarer. På baggrund af den viden, som projektet har opnået i tilknytning til den teoretiske diskussion om klyngespecialiseringer, sammenflettet med den
eksisterende viden, som projektteamet har haft omkring det etablerede landbrugs- og
fødevareerhverv, er der et betragteligt potentiale til at udvikle samarbejde mellem de
eksisterende erhverv og i forhold til at udvikle nye produkter i regi af de eksisterende
erhverv.
’Fra Clutter til Cluster’ har haft fokus på at udnytte de eksisterende regionale erhvervsspecialiseringer og ved hjælp af nye forretningsidéer og ny viden, være med til at
skabe en øget regional erhvervsspecialisering indenfor den vegetabilske del af landbrugssektoren. Hermed ikke være sagt, at der ikke findes et netværk for virksomheders
samarbejde med uddannelsesinstitutioner, men der er ikke etableret en konkret funktion, som især har fokus rettet på de mindre virksomheder. Virksomhederne gør brug
af nyuddannede fra fagskolerne og får af den vej tilført ny viden. Der er dog ikke sat et
system op, som gør at virksomhederne vil få ny viden tilført ud over den som forekommer ved ansættelse af nyuddannede medarbejdere.

Arkiv foto
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3.0	Diskussion af potentialerne for
erhvervsspecialiseringer i det
plantebaserede landbrugserhverv
i Region Sjælland
I de kommende afsnit vil der blive foretaget en præsentation af Region Sjællands erhvervsmæssige potentialer indenfor fødevaresektoren og det vegetabilske landbrugserhverv. Præsentationen vil blive foretaget på baggrund af de overvejelser, som er blevet fremført i dette afsnit. Formålet vil dels være at diskutere de generelle muligheder,
der er for at arbejde med klyngeudvikling i Region Sjælland og dels med henblik på at
give et nødvendigt overblik over muligheden for at udvikle de fire forretningsidékoncepter i regi af projektet ’Fra Clutter til Cluster’.

Arkiv foto

3.1	Generelt om erhvervsstrukturen
i Region Sjælland
Region Sjællands geografi er i høj grad kendetegnet ved en stor repræsentation af
små og mellemstore virksomheder. Særligt indenfor byggeerhverv, landbrug og fødevarer har regionen en lidt større andel af virksomheder end resten af landet. Trods den
markante tilstedeværelse af flere af disse branchespecialiseringer, så rummer regionen
som sådan ikke nogle erhvervsklynger. Dvs. der eksisterer ikke i henhold til Porters definition egentlige klynger, hvor der er et systematiseret samarbejde, mellem virksomheder, uddannelsesinstitutioner og anden branchespecifik virksomhedsservice.
Regionens erhvervsstruktur er på mange måder kendetegnet ved, og i nogen grad
også styret af, de højvækstområder, som regionen er placeret i nærheden af, her tænkes først og fremmest på København, men på sigt muligvis også de tyske storbyer
Berlin og Hamburg. Således er mange af regionens virksomheder inden for fx håndværks- og servicevirksomheder, som understøtter udviklingen i de større byer, fx ved
at mange af regionens uddannede håndværkere er beskæftiget med arbejde i hovedstaden. Ligeledes er der også mange virksomheder i Region Sjælland, som fungerer
som produktionsenheder for hoved- og udviklingsvirksomheder i hovedstaden. Dvs.
at den pladskrævende og mindre videntunge del af virksomhedens aktiviteter er placeret i Region Sjælland, hvor der er billigere erhvervsgrunde, bedre logistik og transportmuligheder og måske en mere stabil arbejdskraft.

3.2 Fødevareerhverv i Region Sjælland
Beskæftigelsesmæssigt indenfor fødevareerhverv adskiller regionen sig ikke markant
fra de øvrige danske regioner. Det generelle billede er, at andelen af beskæftigede indenfor branchen er relativ lav i forhold til den totale beskæftigelse. Dette er illustreret
nedenfor, hvor fødevareerhverv samt landbrug er vist på hhv. kommuner i regionen
og ift. landets regioner.
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Tabel 1. Beskæftigelse fordelt på arbejdspladser efter arbejdssteder (2006)

Kommune

Fødevarer samt drikkevarer Landbrug

Faxe

1.100

536

74

176

Guldborgsund

510

1351

Holbæk

635

942

Kalundborg

407

988

Køge

781

602

Lejre

105

431

Lolland

475

1067

Næstved

186

1252

Odsherred

128

708

1271

576

Roskilde

549

573

Slagelse

1431

907

Solrød

88

112

Sorø

67

580

Stevns

62

542

793

905

Greve

Ringsted

Vordingborg
Kilde: Danmarks Statistik
Tabel 2. Beskæftigelse i forhold til bopælsregister (2006)

Kommune

Fødevarer samt drikkevarer Landbrug

Faxe

1025

533

Greve

142

191

Guldborgsund

553

1450

Holbæk

602

1093

Kalundborg

437

1003

Køge

744

606

Lejre

112

381

Lolland

612

1221

Næstved

225

1281

Odsherred

188

713

Ringsted

1222

566

Roskilde

613

531

Slagelse

1350

1034

Solrød

80

98

Sorø

86

575

Stevns

85

546

781

981

Vordingborg
Kilde: Danmarks Statistik

Tabel 3. Beskæftigelse fordelt på arbejdspladser efter arbejdssteder (2006)

Region
Hovedstaden
Sjælland

Fødevarer samt drikkevarer Landbrug
8.803 (1 %)

5.549 (u. 1 %)

8.662 (2 %)

12.248 (3 %)

Syddanmark

20.755 (3,4 %)

24.643 (4 %)

Midtjylland

17.664 (2,7 %)

23.313 (3,6 %)

Nordjylland

10.081 (3,5 %)

12.735 (4,5 %)

Hele landet

65.965 (2,3 %)

78.488 (2,8 %)

Kilde: Danmarks Statistik. Tal i parentes angiver pct. andel af regionens samlede beskæftigelse.
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Når man sammenholder tallene med det øvrige Danmark, ses det, at Region Sjælland
ikke i sig selv skiller sig ud i forhold til antallet af beskæftigede indenfor fødevareerhverv og landbrug (se tabel 3). Henholdsvis Syddanmark og Nordjylland har en noget
større andel af beskæftigede indenfor føde- og drikkevarebranchen. Det overordnede
billede er samtidig, at der er relativt få beskæftigede indenfor fødevareproduktion og
landbrug – således er blot 5 % af den samlede danske beskæftigelse ansat indenfor de
to brancher.
Går man imidlertid lidt tættere på Region Sjælland og ser på de kommunale beskæftigelsesandele (tabel 1 og 2), så viser tallene, at nogle af regionens kommuner har en
forholdsvis højere beskæftigelsesandel end andre. Landbrugserhvervene er fortsat at
finde i de traditionelle landbrugskommuner i regionen; på Lolland, Falster samt på
Syd- og Vestsjælland. I forhold til det samlede billede indenfor fødevareerhverv, ses det
tydeligt, hvordan der i Slagelse, Ringsted og Faxe er placeret store fødevarevirksomheder. Her er tale om virksomhederne Danish Crown (Ringsted), Arla Food (Slagelse),
samt bryggerierne Faxe og Harboe (Slagelse/Skælskør). Disse store virksomheder er de
væsentligste forklaringsfaktorer bag de tre kommuners store del af regionens samlede
beskæftigelse indenfor føde- og drikkevarevirksomheder – de tre kommuner udgør
lige knap 1/3 af regionens samlede andele af arbejdspladser indenfor branchen.
I henhold til projektets fokus er det imidlertid mere interessant at se på billedet af vegetabilske landbrugserhverv.

3.3	Regionens erhvervsstruktur
inden for plantebaserede fødevarer
Region Sjælland er en region som står særlig stærkt på området indenfor frugtproduktion. Nedenfor ses en opgørelse over nogle af regionens udvalgte frugttyper, som
regionen producerer særligt store mængder af. Disse frugttyper er helt centrale i flere
af projektets forskellige forretningskoncepter.
Tabel 4. Frugtproduktion 2007

Frugtsorter

Region Sjælland

Danmark

Æbler

8.700 ton

25.000 ton

Pærer

1500 ton

3.000 ton

180 ton

450 ton

(Hele Østdanmark) 9.799 ton

13.797 ton

Blommer
Kirsebær (2005)
Kilde: Dansk Kernefrugt og Danmarks Statistik

Som det kan ses ud fra tabel 4, så markerer regionen sig særligt, hvad angår produktion af pærer og blommer. Generelt tegner der sig dog et tydeligt billede af, at regionen står meget stærkt indenfor frugtproduktion. Region Sjælland står således for i alt
36,5 % af landets samlede produktion af æbler og pærer. Syddanmark er også en stor
frugtproducent. Her er den samlede andel af den danske æble- og pærerproduktion
på 54 %, hvor Fyn alene står for totalt 50 %. Dvs. at Region Sjælland og Fyn samlet står
for mere 85 % af landets produktion af æbler og pærer.
I forhold til produktion af blommer er det især Region Sjællands sydlige del, som har
en stor årlig produktion. Særligt Fejø står for en stor del af produktionen, hvor der i
2007 blev produceret 120 ton blommer, hvilket svare til omkring 25 % af Danmarks
totale blommeproduktion.
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I Region Sjælland er LF Frugt den langt største distributør. LF Frugt havde sidste år
en samlet distribution af æbler og pærer fra regionen på 5.829 ton. Hertil kommer
den anden store distributør af frugt i regionen, Danfrugt. De havde sidste år en samlet
produktion på 2500 ton æbler og pærer. Det giver samlet en distribuering af 8.323 ton
æbler og pærer i 2007, hvilket betyder, at regionen står for mere end 1/3 af landets
samlede produktion af æbler og pærer. Derfor vil et nyt forretningskoncept, som omhandler brug af æbler og pærer formentlig få de mest gunstige udviklingsbetingelser
via et samarbejde mellem de to distributører. Kirsebærproduktionen viser, at langt
størstedelen bliver produceret i Region Sjælland og det øvrige Østdanmark. Hele 71 %
af landets kirsebærproduktioner foregår således øst for Storebælt.
Også beskæftigelsesmæssigt er det særligt den sydlige del af regionen, som har den
største andel. Således udgør Guldborgsund kommune (29 %) og Lolland kommune
(20 %) til sammen den samlede beskæftigelse i regionen indenfor dyrkning af frugt,
bær og nødder.

Foto Grønt Center og arkiv

Også indenfor kornproduktion udmærker Region Sjælland sig med en forholdsvis stor
andel af den samlede mængde for landet totalt. Det varierer dog noget indenfor de
forskellige kortsorter, hvor hvede står for langt den største andel også når man sammenligner med de øvrige regioner.
Tabel 5. Kornproduktion 2007

Kornsorter
Hvede

Region Sjælland

Danmark

1.112.300 ton

4.519.100 ton

Rug

12.300 ton

135.500 ton

Triticale

10.500 ton

149.900 ton

659.300 ton

3.104.200 ton

Havre

25.200 ton

311.600 ton

Totalt

1.819.600 ton

8.220.200 ton

Byg

Kilde: Danmarks Statistik

I tabel 5 kan man således se, at omkring 25 % af landets hvede høstes i Region Sjælland. Det svarer nogenlunde til, hvad der produceres i henholdsvis Region Syddanmark og Region Midtjylland. Ligeledes står Region Sjælland for en relativ stor andel
af produktionen af byg med 21 % af landets totalt. Til gengæld ligger regionen lavt i
forhold til produktion af havre (8 %) og rug (9 %). Totalt står regionen for 22 % af den
samlede danske kornproduktion. Dette skal sammenholdes med at regionen udgør
knap 16 % af landets samlede areal.
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Tabel 6. Rodfrugtproduktion 2007

Rodfrugter

Region Sjælland

Danmark

Kartofler

70.500 ton

1.625.500 ton

Sukkerroer (til fabrik)

1.877.800 ton

2.255.300 ton

Sukkerroer og anden
rodfrugt til foder

15.500 ton

262.300 ton

Kilde: Danmarks Statistik

I tabel 6 ses produktionsmængden for kartofler og sukkerroer. Her er det særligt den
store produktion af sukkeroer, som står i kontrast til landets samlede produktion. Region Sjælland står for knap 85 % af landets totale produktion, hvor det især er regionens
sydlige del, der står for produktionen. Det er også på Lolland og Falster, der foregår en
forarbejdning på landets to tilbageværende sukkerfabrikker i hhv. Nakskov og Nykøbing med en samlet beskæftigelse på ca. 500 (Danmarks Statistik).
Eksempel 4. Sukkerproduktion – en traditionel landbrugsklynge i Region Sjælland

Sukkerproduktionen i Region Sjælland er et godt eksempel på en traditionel landbrugsklynge. Sukkerklyngen består af følgende elementer: Primærproduktion,
erfarne planteavlskonsulenter, videndeling producenterne imellem samt forarbejdning i regionen. Herudover er der en eksisterende transportsektor samt maskinindustri og smede som er med til at understøtte en del af produktionsudstyret.
Ligeledes er der en serviceindustri af montagesjak, der arbejder med at klargøre
fabrikkerne i mellemkampagnen, således at fabrikkerne er renoveret og evt. ombygget til næste kampagnestart.
Udfordringen for sukkerklyngen er dog ganske tydelig, idet der er tale om produktion af standardvarer, som kan produceres billigere andre steder, såfremt der ikke
blev ydet tilskud til den eksisterende produktion.

Den danske produktion af sukkerroer er fortsat størst på Lolland-Falster

Med sådan traditionelle landbrugsindustrier er der områder i Region Sjælland, som
er særligt sårbare fordi mange mennesker er beskæftiget indenfor et enkelt erhverv
eller inden for den afledte industri (underleverandørerne). På baggrund af de senere
års afvikling af sukkerproduktion i Danmark, vurderes det at beskæftigelsen i sukkererhvervet fremover kan være forbundet med stor usikkerhed. Faren for en pludselig
stigende ledighed er ekstra stor, da det er en relativ stor gruppe, som er beskæftiget
indenfor denne branche.
På baggrund af ovenstående kapitel, har projektet verificeret et reelt grundlag for at
arbejde med plantebaserede erhvervsspecialiseringer i Region Sjælland.
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4.0	Projektets arbejdsmetoder
4.1	Metoden bag udvælgelse af
virksomheder til projektet
Projektet har lagt vægt på at komme hurtigt i kontakt med de relevante virksomheder
i regionen. Grønt Center, som har stået bag udviklingen af projektets idé samt stået for
den interne koordination, har på forhånd haft et bredt kendskab til virksomheder, som
arbejder med landbrugsprodukter – enten i form af dyrkning, forædling eller videre
behandling af produkter. Centeret har således en eksisterende kontakt til et netværk
af virksomheder, hvis primære produktion er forarbejdning af vegetabilske fødevarer
– dog fortrinsvis virksomheder beliggende i den sydlige del af regionen. Fødevareplatform Region Sjælland, www.foedevareplatform.dk, der har sekretariat på Grønt Center,
har ligeledes kunne fungere som afsæt for virksomhedskontakter. Projektet har kontaktet alle virksomheder i netværket omkring Grønt Center i Holeby. Udover at benytte
de eksisterende virksomhedskontakter, så har projektet samtidig valgt at foretage en
systematisk screening af relevante virksomheder i regionen. En kort beskrivelse af de
anvendte screeningsmetoder vil blive givet i det følgende.

4.1.1	Brug af det etablerede
erhvervsfrem mesystem
For at komme bredere ud i regionen, har projektet også kontaktet det etablerede
erhvervsfremmesystem. Der har således været afholdt møder med erhvervsråd, erhvervscentre og væksthuset i Region Sjælland, hvor projektets idé er blevet præsenteret. Møderne har til dels haft betydning for, at projektet er blevet umiddelbart bekendt
med flere virksomheder, som arbejder med produkter relateret til vegetabilsk fødevareproduktion og samtidig har der været mulighed for at benytte erhvervsfremmesystemet som ambassadører for projektet i forbindelse med de almindelige erhvervsservice aktiviteter.

Arkiv foto
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Eksempel 5. Det regionale samarbejde – projektets styrke

I forbindelse med udviklingen af konceptet og forretningsidéen bag virksomheden
Plantemejeriet Aps, blev kontakten til relevante aktører i og uden for Region Sjælland anvendt. Konceptidéen er udviklet på Grønt Center, med baggrund i erfaringer og tidens trends.
Forretningsidéen blev udarbejdet i råskitse, og blev efterfølgende fremlagt for projektets sparringsgruppe med hovedvægt lagt på Forskerparken CAT. Via CAT´s krav
til investeringsprospekt og med sparring og supervision fra Væksthus Sjælland blev
der udarbejdet et endeligt koncept, herunder markedsanalyse. Sideløbende med
denne proces, blev der foretaget produktudvikling på Grønt Center med sparring
fra bl.a. Ankerhus, hvor prøveproduktionerne blev en del af et uddannelsesforløb
for sensorisk bedømmelse. Igennem hele forløbet har RUC ved Institut for Miljø,
Samfund og Rumlig Forandring været sparringspartner i forløbet.

Smagsprøver fra
Plantemejeriet ApS i Irma
Foto Grønt Center

Vi har erfaret, at det er vigtigt, at der er én tovholder igennem hele forløbet. Dette
var for Plantemejeriets vedkommende Grønt Center. Vi har også erfaret, at forløbet
er krævende både hvad angår krav til dokumentation for at kunne leve op til investorernes ønsker, men også i forhold til egen vedholdenhed og refleksion i forhold
til ”den gode idé”.
De erfaringer, der blev oparbejdet i netop den del af projektet har efterfølgende
været brugt til at føre andre virksomheder videre i deres udviklingsforløb. Fx Marmeladekøkken og Kirsebær Vineri.
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4.1.2	Dataresearch
Projektet har udført en dataresearch ved brug af henholdsvis opgørelser hos Danmarks
Statistik og ved indhentning af data hos webdirect (tidligere KOB, internet adgang for
virksomhedsinformationer).
På baggrund af denne dataresearch, har det været projektets målsætning, så vidt muligt, at få et fuldbragt billede af regionens erhvervsstruktur i henhold til vegetabilske
fødevareerhverv. Med kendskabet til de regionale virksomheder har det således været
mulig at kontakte relevante virksomheder, i første omgang for at gøre opmærksom på
projektet og dets produktmæssige muligheder og på sigt for at have en oversigt over
virksomhedstyper med relevans for de forestående forretningsplaner, som projektet
ønsker at ende op med. Samtidig har dataresearchen haft en vigtig betydning i forhold
til arbejdet med at udvikle forretningsplanerne, dels i henhold til en kortlægning af
produktion og dels med henblik på opgørelser af regionens samlede produktion af
vegetabilske produkter.

4.1.3	Avisannoncering
Projektet formåede på et tidligt stadie at tage kontakt til Lolland-Falster Folketidende
og LandbrugsNyt og fik ved den lejlighed bragt en større omtale af projektet (LollandFalster Folketidende d. 16. september 2008). Omtalen havde bl.a. det formål at sørge for
at interesserede virksomheder kunne kontakte projektet for at undersøge muligheden
for mulig deltagelse. Artiklen foranledigede et mindre antal henvendelser fra virksomheder og personer, som ikke var identificeret ved de øvrige screeningsmetoder.

4.2	Mødet med virksomheden
Projektet har igennem den første fase taget kontakt til en række af de identificerede
virksomheder med henblik på at undersøge deres muligheder for at tilføre udviklingsmuligheder for de fire forretningsområder. Ved mødet med virksomhederne har projektet fokuseret på at foretage en systematisk gennemgang af virksomhedens fremtidige udviklingsmuligheder. Sammen med virksomheden har projektet i et procesforløb
indsnævret de konkrete muligheder, som der har været i henhold til projektudvikling.
Der vil i dette afsnit blive givet en præsentation af mødet med virksomhederne og de
overvejelser der har ligget bag.

• Facilitatoren kan være bindeled i det spændingsfelt, der kan være mellem ildsjælens 		
begejstring og den endelige vurdering af et udviklingsinitiativ.
• Facilitatoren vil ikke være følelsesmæssigt engageret og lade sig styre af begejstringen, men foretage analysen objektivt og med alle nødvendige facetter.

4.2.1	Læringsproces og videndeling
Når man som facilitator kommer ud i virksomheden skabes der reelt en situation, hvor
man giver virksomhedsejeren mulighed for at se sin egen virksomhed igennem facilitatorens øjne.
Forud for første møde er virksomheden blevet gjort bekendt med projektet og rammerne for samarbejdet, således at forventningerne er så godt som afstemt. Facilitatoren kan sikre et forløb, men kan ikke lede virksomheden, herunder træffe beslutninger
på virksomhedens vegne. Det aftales, at såfremt virksomheden ønsker at indgå i et
forløb efter første besøg, skal der være en intens møderække, for at sikre momentum
og drive i processen. Møde hver 2. eller 3. uge er optimalt og antallet af møder i et
startforløb ligger på ca. 4 møder. Overordnet kan forløbet inddeles i to hovedfaser, en
startfase og en implementeringsfase.
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Forberedelsesfasen:

0. Før virksomheden besøges forbereder facilitatorteamet besøget ved at indhente relevant baggrundsviden omkring virksomheden og de produkter som
virksomheden fremstiller. Der tages udgangspunkt i teamets relevante viden,
projekt- og erhvervserfaring fra tidligere.

Startfase:

1.	Første møde vil som regel være et høflighedsbesøg, hvor facilitatoren er gæst
og hvor man hilser på hinanden. Virksomheden fortæller sin historie og facilitatorens vigtigste opgave er at lytte og evt. spørge lidt ind, hvis noget er uforståeligt – men især lytte. facilitatoren beskriver i et memo, hvad der er fortalt
og hvordan verden ser ud, ud fra det fortalte. Hvis der er nævnt udfordringer
fremhæves de. Ud fra forberedelserne i fase 0 kan der spørges ind, men der
fokuseres ikke på løsningsmodeller, kun indsamling af data og viden.
2.	Ved næste møde har facilitatoren forberedt nogle spørgsmål ud fra fortællingen fra sidst. Disse spørgsmål drøftes og det er facilitatorens opgave forsigtigt
at grave i virksomheden stadig med stor respekt for, at man er ”gæst”. Det er
vigtigt for facilitatoren at kortlægge ”hvor skoen evt. trykker”. Igennem projektet har erfaringen vist, at det der ofte, af virksomheden fremlægges som udfordringen ikke nødvendigvis er den reelle udfordring, men det kommer først
frem senere i forløbet.
3.	Ved det tredje møde laves en handlingsplan for de aktiviteter, som der skal tages fat på. Forud for det er virksomhed og facilitatoren enige om, hvad udbyttet
skal være af forløbet. Det er facilitatorens ansvar at forløbet kører, og at møderne bliver afholdt, samt at rollefordelingen er på plads. Facilitatoren gør virksomheden bevidst om vigtighed af virksomhedens eget engagement og drive,
da det alene er virksomheden, der kan få tingene til at ske endeligt, herunder
ændre eventuelle gamle mønstre i driften og udviklingen af virksomheden.

Implementeringsfase:

4. N
 år handlingsplanen er udarbejdet, afholdes der møder med de faste konsulenter indtil målet med projektplanen er nået. Det forventes at tage ca. 6 møder,
alt efter udfordringens størrelse. Det er facilitatorens ansvar, at det der sættes
i gang er realistisk. Der må ikke være flere bolde på banen end der kan spilles
med.
5.	Facilitatoren sikrer at fokus holdes og at støj i processen fjernes. Erfaringer viser,
at virksomhederne kan have tendens til at ville flytte fokus i processen, når der
reelt skal til at ske forandring – ændres mønstre.
6.	Facilitatoren fungerer som coach i forløbet. Det er virksomheden, der træffer
beslutninger og har ansvaret for virksomhedens udvikling. Facilitatoren låner
virksomheden sine øjne, så man kan få et nyt og udefra kommende syn på sin
dagligdag.
7.	Faciliatoren skal turde have den nødvendige kant, således at virksomheden får
mulighed for at flytte sig i en ny retning. Når man som ekstern i virksomheden
kommer tæt på, kan det være frustrerende for virksomheden, der ikke helt vil
acceptere det de hører og måske endda godt ved, men ikke kan overskue at
forholde sig til og gøre noget ved. Her skal facilitatoren turde holde fast i sine
betragtninger – også selv om det ikke ender med, at virksomheden ændrer adfærd. Det gælder ikke om at få nye venner og få ros for sit arbejde. Det gælder
om at blive respekteret for sin professionelle tilgang til udfordringer og for at
man kan acceptere, at ikke alt lykkes, selv om man selv synes det ligger lige
for.
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Facilitatoren kan være bindeled i det spændingsfelt, der kan være mellem ildsjælens
begejstring og den endelige vurdering af et udviklingsinitiativ. Facilitatoren vil ikke
være følelsesmæssigt engageret og lade sig styre af begejstringen, men foretage analysen objektivt og med alle nødvendige facetter såsom Marked – Relevante samarbejdspartnere – Produktionen – Salg og Markedsføring - Finansiering – Stærke og
Svage sider - Forretningsplan jfr. ”Sådan kommer du i gang med en god forretning”
Tilstedeværelsen af en facilitator eller et faciliterings team, gør det dog ikke alene. En
dygtig ildsjæl eller driver i virksomheden er bydende nødvendig for at udvikling og
vækst kan finde sted. Uden engagement og handlekraft i virksomheden sker der intet.

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

Ovenstående køreplan er anvendt i projektet. Ikke mindst det sidste punkt er vigtigt. Den
positive psykologi eller positive tænkning kan flytte bjerge .
Et andet vigtigt element er ildsjælen i virksomheden. Det er den interne person, der
brænder for at udvikle og sikre virksomheden fremadrettet. Ildsjælen lægger vægt på
virksomhedens muligheder og kan have en tendens til at sætte mere i gang end der kan
rummes på en gang.
		
Ildsjælen motiveres af:
• at se ting ske.
• udnytte muligheder, der måske er håbløse for andre.
• virkelyst i det hele taget.
Ildsjælen skal huske at:,
• at komme hele vejen rundt i analysen af en god idé.
• hvilket afkast forventes nye idéer at give?
• undersøge om aktiviteterne/produkterne efterspørges af forbrugerne?
• hvordan skal produktet afsættes?
• hvordan implementeres initiativerne i den eksisterende drift?
• undersøge de givne markedsudviklingsmuligheder

Den dygtige ildsjæl som projektet ser det .
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4.3	Afslutning – de vigtigste erfaringer
	fra projektets arbejdsmetoder
På baggrund af dette kapitel, kan følgende erfaringer fremhæves:
•
•
•
•
•

Der er mange idéer “derude” – de skal vurderes og modnes
Det kræver en ildsjæl i virksomheden for at der kan skabes udvikling
Der skal være omstillingsparathed og vilje til at bryde mønstre
Facilitatoren skal sikre fremdrift og samle op, men ikke drive virksomheden
Når den rigtige viden tilsættes på det rigtige tidspunkt,
kan virksomheden nå sit mål
• Det er afgørende at de deltagende parter har en fælles forståelse af opgaven,
samt kan fungere sammen, fagligt såvel som socialt
For at summere dette op på en mere illustrativ måde
henvises til nedenstående figur.

Projektmodel for arbejdet med virksomheder i ’fra Clutter til Cluster’
Faktor
betingelser

Relaterede og
understøttede
industrier

Efterspørgselsbetingelser

Spor 1

Afsætning

Forarbejdning/
teknologi

Råvarer
Spor 2

Facilitering

Videnoverførsel

Væksteffekt:
-

Økonomisk
Social
Viden
Bæredygtig

Figur 2: Forløb og væksteffekt

Figuren skal illustrere de centrale elementer i projektets arbejde med de involverede
virksomheder. Figuren viser to hovedspor, henholdsvis et faciliteringsforløb og et videnoverførselsforløb. De to forløb foregår parallelt og går fra at se på de eksisterende
faktorbetingelser, her i form af landbrug og frugtavl, videre til udvikling af produkt til
den endelige vareafsætning og merværdiskabelse samt væksteffekt i regionen.
Der fokuseres på alle led i værdikæden hvilket vises i søjlerne – råvarer – forarbejdning/
teknologi – afsætning. De samme parametre som fremgår i de 4 hjørner i Porters diamand; faktorbetingelser – relaterede og understøttende industri – efterspørgsel (side
6). Porter´s fjerde hjørne er strategi, struktur og konkurrence. I ovenstående model
symboliseres strukturen via de to hovedspor – facilitering og videnoverførsel.
Det ønskede mål er en blivende effekt i væksten inden for de 4 parametre – økonomisk
– social (arbejdspladser) – viden – bæredygtig.
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5.0	Hvilke virksomheder er med
i fra Clutter til Cluster
Nedenfor ses en opgørelse over de virksomheder, som har deltaget i projektet fordelt
på de potentielle udviklingsområder.
I præsentationen af de fire forskellige cases, skal det understreges, at der kun er foretaget klyngeudviklingsforløb indenfor henholdsvis case 3 og 4. Dette skal ses i lyset af
projektets samlede metode, hvor der fra start skulle foretages en bevidst afgrænsning
i arbejdet med de regionale erhverv. Ved en første screening af de fire case områder,
herunder et indledende møde med de interesserede virksomheder, så valgte projektet
at fokusere på case 3 og 4. Dette betyder ikke at der ikke har været kontakt og sparring
med de nævnte virksomheder i case 1 og 2, men der er ikke været tale om produktudviklingsforløb og systematisk arbejde med tilførsel af viden.

Case 1:
Conveniencefood - Rodfrugter
Klyngeudvikling på baggrund af råvareproduktion.
•
•

Rosenfeldt Gods
St. Riddersborg Gods

Case 2:
Olie, protein og ingredienser af oliefrø.
Klyngeudvikling på baggrund af efterspørgsel af Co2-neutral brændstof.
•

Rapsol I/S

Case 3:
Gæring og destillation - Frugt og Cerealier
Klyngeudvikling på baggrund af et nyt produkt i tværfagligt samarbejde.
•
•

Friis, Krabbe og Iwersen I/S (kirsebærvin i Nakskov)
P. Consult/Vester Ulslev Vingaard

Case 4:
Sunde måltider m.v.
Klyngeudvikling på baggrund af et nyt koncept og nye produkttyper.
•	Bandholm Frugtplantage
•	Grønt Center
• Plantemejeriet ApS
•	Brødfabrikken ApS
• Mejnerts Mølle

Med baggrund i de virksomheder, der har deltaget i projektet og de idéer, forretningsområder og det kortlagte konceptet, kan der opstilles forskellige cases, der beskriver
de forskellige situationer, som man kan understøtte en fremtidig klynge på baggrund
af.

22

Ved projektets start blev der udarbejdet et oversigtskort for Case 1 og Case 2 med det
formål at få en vurdering af, hvordan skitsen til en klynge kunne se ud. I forløbet var
målet at få så mange cirkler som muligt til at blive orange, hvilket var succeskriterium
for, at der blev skabt en positiv dialog og dermed grundlag for udvikling af en klynge.

5.1 Case I: Klyngeudvikling på
baggrund af råvareproduktion:

Rådgivning

Forædling

Rådgivning
landboforening
Grønt
Center

Flakkebjerg

1

2

Fremstilling
landmænd

Rødder
Fælles pakkeri

Mel

Forædling af
nye sorter

Andre

CAT
Kokke
Ernæringseksperter

Produktudvikling
Forarbejdning
Convenience food

Landbrugsrådet
6 om dagen

Noteoversigt:
1. 5 godsejere på Lolland Falster og Sydsjælland
2. Grovbudget og studie er foretaget

Nye ærlige
kvalitetsprodukter

Figur 3: Potentiale for en rodfrugtsklynge - Case 1.
De orange cirkler viser den dialog det har været muligt at skabe i projektforløbet.

Med baggrund i et ønske fra primærproducenter om at etablere en fælles pakkeenhed, med efterfølgende forarbejdning og distribution af produkterne har vi i projektet arbejdet på at kortlægge mulighederne for forankring af initiativet hos en ”driver”
med tilknytning til det forarbejdende led. Primærproducenterne har ikke selv ønsket
at være de primære ”drivere” i udviklingen, men de vil gerne fungere som råvareleverandører og derved også en aktiv del af klyngen.
Det er dog vores konstatering, at det er svært at realisere idéen og dermed forretningsmuligheden så længe der ikke er et konkret sted, hvor idéen kan forankres.
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For at idéen kan lade sig gøre er det en nødvendighed at engagementet og viljen til at
gennemføre udviklingsfasen og markedsindtrængning er tilstede som omdrejningspunkt. Da udviklingen ikke har kunnet forankres hos primærproducenten er det vores
konklusion, at et andet forankringssted skal findes før klyngepotentialet kan komme i
vækst. Det forudsætter ikke kun en udvikling af produkt og virksomhed, men også at
der udvikles nye afsætningsmuligheder, større produktioner, nye kontakter m.v.

Landmandsgruppe
Landmænd
råvareproducenter

Forarbejdning

Produktudvikling

Slut bruger

Markedsføring/
salg

Grossist

Slut bruger

Model 1: ovenfor viser leddene i værdikæden, der indgår i udviklingen af klyngen.
I model 1/case 1 er omdrejningspunktet for etableringen af klyngen en landmandsgruppe/råvareproducent

Arkiv foto
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5.2 Case II: Klyngeudvikling på baggrund
af efterspørgsel
1

Produktion

2

Statoil

Turisme

Protein
Fødevarer

0lie
affedtning

Salg

Konsum
Noteoversigt:
1.
2.
3.
4.
5.

Statoil
DLG Axelborg
Danraps
Institut for grundvidenskab
Lolland og
Guldborgsund Kommune
6. Sæbefabrik

4

Kulinarisk
kvalitet
Besøgsgård

Rapsol I/S

KVL viden

- koldpresset
rapsolie

5
Energi

Olie
Hørfrø olie

3

6

Opvarmning
kommuner
Opvarmning
private
Biodiesel

Sæbe

Figur 4: Potentiale for en Olie, protein og ingrediens klynge på baggrund af oliefrø - Case 2
De orange cirkler viser den dialog det har været muligt at skabe i projektforløbet.

En kommune efterspørger i år 2006 alternative energiformer på baggrund af planter,
der således er CO2 neutrale. I den forbindelse kortlægges mulighederne for en rapsproduktion med efterfølgende forarbejdning af rapsfrøene til olie. I denne tidligere innovationsproces etableres et rapslaug bestående af rapsfrøavlere. I 2007 stifter avlerne
fra Lolland Falster og Sydsjælland et amba med det formål at sælge frøene i fællesskab
til videreforarbejdning. Rapsol amba stifter videre, i fællesskab med DLG, selskabet
Rapsol I/S, der skal forarbejde og afsætte den koldpressede olie. I 2008 etableres en
rapsmølle, der fremstiller olien. Teknologien for afbrænding af olien har dog ikke været
tilstrækkelig for at opnå en effektiv afbrænding. I projektforløbet har test af forskellige
forbrændingsteknikker været afprøvet og projektet har i den forbindelse fungeret som
sparringspartner og facilitator i koblingen fra aftager til teknikker til olieproducent. Der
har været en positiv udvikling i området, og det er stadig vores vurdering, at olieklyngen både inden for energi og protein kan være et fremtidigt indsatsområde. Der er en
forventning til, at der inden for en kort årrække findes den nødvendige teknik til, at
rapsolie og lignende olieprodukter kan danne baggrund for en stor del af fremtidens
alternative energiforsyning.
På nuværende tidspunkt har vi dog ikke kunne gøre yderligere, hvorfor case 2 er fravalgt som videre forretningsudviklingsområde.
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Små producenter
Små
producenter

Små
producenter

Grossist

Netværksforening

Små
producenter

Distribution

Direkte salg

Markedsføring

Gård salg

Små
producenter

Slut bruger

Detail

Model 2: ovenfor viser leddene i værdikæden , der indgår i udviklingen af klyngen. I model 2/case 2 er omdrejningspunktet for etableringen af klyngen små producenter, der er gået sammen i et afsætningsnetværk. RapsLaug og
forbejdningsvirksomhed (DLG, Rapsol IS).

5.3 Case III: Klyngeudvikling på baggrund af
et nyt produkt i tværfagligt samarbejde
3 personer er gået sammen om at udvikle et nyt produkt, på baggrund af lokale råvarer. Produktet er lavet i prototyper hos en lokal underleverandør og produkterne er
testet i markedet.
De tre personer har forskellige baggrunde (primærproducent, journalist, kok). Sammen har de et ønske om at starte en produktion, der ud over at indeholde fremstilling
af 4 forskellige kvaliteter af produktet også kan udvikles til at omfatte virksomhedsbesøg og oplevelsesturisme. Visionen er at etablere produktionsfaciliteterne på et gods
på Nordlolland, hvor der er rig mulighed for at videreudvikle konceptet.

Eksisterende industri
Landmænd
råvarer

Eksisterende
industri

Markedsføring/
salg

Produktudvikling

Slutbruger

Grossist

Slut bruger

Model 3: ovenfor viser leddene i værdikæden, der indgår i udviklingen af klyngen. I model 3/case 3 er omdrejningspunktet for etableringen af klyngen en eksisterende industri af forarbejdede råvarer, der ønskes produktudviklet
og opskaleret i nye industrifaciliteter.
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Målet i denne case, har været at få kortlagt, hvordan virksomheden kan etableres,
hvordan råvareforsyningen kan tilføres fra egne og andre producenters arealer, hvordan produktudviklingen foretages og hvordan afsætningen til hovedstaden og eksport bedst muligt etableres. Der er tale om et ”high end” produkt. Nyhedsværdien for
konceptet og produktet er især, at der fremstilles et premium produkt, der i tidligere
tider har været fremstillet i Danmark, men som i de senere år har været at betragte som
lidt ”kedeligt”. Via det nye samarbejde, og via personernes erfaringer, udvikles nu nye
produkter på baggrund af traditionelle dyder, men tilsat erfaring som f.eks. bruges i
Frankrig ved produktion af rødvin.
I forbindelse med klyngearbejdet ansøges LAG-Lolland for at kunne etablere et vineri i
det nyetablerede selskab, som de tre personer har valgt at stifte i fællesskab.
Set ud fra en klyngebetragtning, vil der være grundlag for, at en klynge kan skabes på
baggrund af initiativet. Råvarerne i regionen vil være de naturlige basisråvarer i produkterne. Råvarerne findes allerede, men i øjeblikket videresælges de til forarbejdning
af saft. Ved selv at kunne forestå forarbejdningen vil en større del af fortjenesten blive
i lokalområdet, og på sigt kan man forvente en eksport af produkterne ud af regionen
med nettoindtjening til følge.

Vineriet Friis, Krabbe & Iwersen ApS
Uddannelses
sted CELF
Rådgivning
Dansk
Landbrug
Leverandør
netværk

Hygiejne
uddannelse

Råvarer
kirsebær

Private midler

Viden fra
udlandet

Afsætning
Gårdsalg
Virksomhedsturisme

Erfaring fra
rødvinsproduktion

Restauranter

Super Best

Etablering af
Vineri på
Frederiksdal Gods

Finansiering

LAG
midler
DFFE

Levnedsmiddel
godkendelse

Engros

Produktudvikling

Norlie
Food
Bosætning
Grønt Center

Udstyrsleverandører

Kokke
Højbakke
vingård

Figur 5: Potentiale for en gærings- og destillationsklynge på baggrund af frugt og cerialier - Case 3.
De orange cirkler viser den dialog det har været muligt at skabe i projektforløbet, som det fremgår er interessenterne positive og derved mærket med orange. Dette har været medvirkende årsag til at denne case 3 er udvalgt til
at følge hele projektforløbet.
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5.4 Case IV: Klyngeudvikling på baggrund af
et nyt koncept og nye produkttyper
Grundlaget for klyngen er skabt ud fra følgende model:
1. Grønt Center spotter et udviklingsområde som de vurderer internt
og beskriver i en overordnet forretningsplan.
2. Der foretages drøftelser med sparringsgruppen, RUC og CAT.
3. Idéen konkretiseres og der foretages nyhedsundersøgelse,
der er positiv for fremtiden.
4. Der udarbejdes en detaljeret forretningsplan, konceptplan og markedsundersøgelse.
5. Der sparres med Væksthus Sjælland, RUC og CAT.
6. Der udarbejdes investorprospekt.
7. Investorprospekt fremlægges for Forskerparken CAT og Grønt Center´s bestyrelse.
8. Der etableres et nyt anpartsselskab for Plantemejeriet.
9. Medarbejderne fra Grønt Center følger med over i Plantemejeriet
for at sikre fortsat udvikling, implementering og forankring.
10. Idé og metoder patentanmeldes.
11. Grundlag for systemeksport lægges.

Nyt forretningskoncept
Underleverandør

Leverandør af
råvarer

Nyt forretningskoncept

Produktion

Grossist

Produktudvikling

Markedsføring/
salg

Slutbruger

Slutbruger

Model 4: ovenfor viser leddene i værdikæden, der indgår i udviklingen af klyngen.
I model 4/case 4 er omdrejningspunktet for etableringen af klyngen et nyt koncept, der anvender
nationale råvarer til sine produkter og som fokuserer på en national afsætning.

I projektforløbet har vi spottet et nyt indsatsområde inden for fremstilling af fødevarer
med en sundhedsfremmende profil. Idéen blev skabt på baggrund to personers inspiration ved en fødevaremesse (Foodexpo i 2008) og efterfølgende drøftelse af muligheder og begrænsninger. Tidligere erfaringer og netværk har været afgørende for at
kunne konkretisere idéen ligesom timing i forhold til tidens trends, sunde måltider har
været afgørende. Konceptet bygger på lokale råvarer, der via forarbejdning og kombination vil kunne afsættes bredt i befolkningen. Målet i denne case har været at få
kortlagt nyhedsværdien for koncept og produkter. I samarbejde med Forskerparken
CAT er der lavet en nyhedsundersøgelse, der har bekræftet at produkterne er unikke.
Efterfølgende er der i projektet udarbejdet forretnings- og virksomhedsplaner samt
markedsanalyser, der er lagt til grund for udarbejdelsen af et investorprospekt. Resultatet er blevet at Forskerparken CAT har investeret kr. 1,5 million i en ny virksomhed,
der vil kunne arbejde videre med idéerne.
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Set ud fra en klyngebetragtning, vil der være grundlag for, at en klynge kan skabes
på baggrund af initiativet. Råvarerne i regionen vil være de naturlige basisråvarer i
produkterne og vidensmæssigt vil man via en kombination af regionens videninstitutioner kunne omsætte viden til praksis, og dermed råvarerne til produkter. Afsætningsleddet tænkes via dagligvareforretninger, men produkterne vil også kunne afsættes
via ”to go” forretninger som fx 7 Eleven, DSB - kiosker, tankstationer m.v.
Den offentlige sektor som institutioner, skoler, sygehuse m.v. vil også være interessante fokusområder, hvad afsætning angår, da produkternes sundhedsfremmende
profil vil passe godt ind.
Ud over det direkte produktionsmæssige som etablering af nye produktionsanlæg vil
støtteindustrier som emballageudvikling, design og branding, logistik og transport
også være naturlige områder for den videre udvikling af klyngen.

PLANTEMEJERIET APS
Forskerparken
CAT

Identitetskabelse
målgruppeanalyser

Investorer

Dagligvarer

Supergros

To go

Danske bær

Lokale
producenter

Råvarer leverandører
f.eks. i ejerskab

Råvarer
udviklet af
sorter

Rådgivningssystemet Dansk
Landbrug

Plantemejeri
konceptet
forarbejdning

Afsætnings
kanaler

Logistik

Professionelt
smagspanel

KU Life

Kunder

Nethandel

Produktudvikling
Grønt Center
Projekt og
udviklingskonsulenterne
Dansk Landbrug

Inspiration
sensorik kokke

Ernæringseksperter

Figur 6: Potentiale for udvikling af en klynge på baggrund af sunde måltider - Case 4.
Cirklerne viser den dialog det har været muligt at skabe i projektforløbet, som det fremgår er hovedparten af
interessenterne positive og derved mærket med orange. Dette har været medvirkende årsag til at denne case 4 er
udvalgt til at følge hele projektforløbet.

Plantemejeriets grundtanker
•

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

•

Plantemejeriet anvender en unik proces, som uden spild udnytter råvaren til to produkter, et drikke produkt og et spise produkt

•

Disse to produkter kan nydes sammen eller hver for sig og udgør ”et hele”, hvor råvarens samlede indhold
af vitaminer, mineraler, antioxidanter og fibre bevares 100 % intakt. Herudover har produkterne et lavt
indhold af fedt

•

Smagen af Plantemejeriets produkter udvikles i samarbejde med kendte ”kokke” og skabes alene via
unikke kombinationer af forskellige planteråvarer

•

Plantemejeriet forventer at starte pilotproduktion i løbet af efteråret 2009

•

For at sikre bæredygtighed i hele produktionsforløbet, vil Plantemejeriet anvende danske råvarer i Danmark, men visionen går videre til systemeksport af konceptet, - altid baseret på hjemlandets råvarer

Projektet har vist, hvordan regionens frugt og bær kan anvendes til helt nye konsumprodukter
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5.5	Delkonklusion - Hvilke virksomheder
har været med og hvilke cases
I projektets 4 forretningsområder (side 3) er der etableret nye virksomhedsrelationer,
nye produkter og nye afsætningsmuligheder. Fælles for områderne er, at virksomhedernes værdikæder enten er avanceret i forhold til en samlet større indtjening eller,
at der er tilført flere led, hvilket har udvidet de eksisterende erhvervsspecialiseringer.
Med afsæt i de eksisterende plantebaserede erhverv i regionen, er der blevet identificeret nye indtjeningsmuligheder i forskellige led af værdikæderne indenfor de 2
udvalgte cases.

Metodeforløb på baggrund af forudsætninger
•	Først og fremmest skal der findes et kritisk og empirisk grundlag for at udvikle én eller flere regionale erhvervsspecialiseringer
•	Derefter identificeres de specialiseringer, hvor der både findes et potentiale og et drive og en lyst
hos virksomhederne til at deltage
•	På baggrund af de identificerede specialiseringer, foretages en undersøgelse og identificeringer
af de relevante relaterede erhverv, som kan understøtte en udvikling af klyngen
•

Afsætningsmuligheder – herunder efterspørgselsbetingelser

•	Sikre strategi og struktur for hele arbejdet med de involverede parter i udvikling af erhvervsspecialiseringen
•

Sikre videnoverførsel i værdikæden mellem de involverede parter

•

Sikre input i form af ny viden

•	På den baggrund opnås en effekt i form af vækst, omfattende økonomisk- social- (jobmæssig),
videnbaseret og bæredygtig blivende vækst
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6.0	Projektets konklusion - identificering
af erhvervsstrukturer og brug af
den dygtige ildsjæl
Der er igennem arbejdet med projektet ’fra Clutter til Cluster’ udarbejdet en forståelsesramme, som baserer sig på en række teoretiske tilgange til arbejdet med klynger.
Forståelsesrammen er opsat på baggrund af den regionale kontekst som projektet
har arbejdet i. Indenfor fødevareerhverv og de plantebaserede primærerhverv, har
det været muligt at identificere en række områder, som med et udviklingsforløb har
potentialer for at blive en regional erhvervsspecialisering. Dette gælder indenfor nye
produkter af frugt og grønt, hvor det er konstateret, at regionen har en særlig stor
produktionsandel af æbler og pærer, samtidig med, at der også er en markant stor
produktion af henholdsvis kirsebær og blommer.
Med afsæt i den klyngefunderede forståelsesramme, kan det konkluderes, at en klynge
i Region Sjælland ikke nødvendigvis er karakteriseret ved, at der er primær produktion
af landbrugsprodukter/frugtavl. Klyngen er i denne kontekst kendetegnet ved sin specialisering af højværdiprodukter på flere led i værdikæden.
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Med den primære frugt- og grøntproduktion som grundlag for at udvikle nye produkter, har projektet taget kontakt med regionale virksomheder. Her har resulteret været
at to virksomheder, en marmeladeproducent og en kirsebærvinsproducent, har fået
forædlet og udviklet produkter, som i dag står stærkere i forhold til afsætning og den
endelige indtjening. Samtidig har projektet avlet en helt ny virksomhed, Plantemejeriet Aps, som via projektets arbejde har udviklet helt nye produkter, som forventes at
komme i handelen inden udgangen af 2009.
Der er igennem arbejdet med de enkelte virksomheder udviklet arbejdsredskaber og
konkrete metoder til brug for facilitering af udviklingsforløbet. Og som et helt centralt aspekt i arbejdet med virksomheder, er det tydeliggjort, at der er behov for en
ildsjæl i virksomheden og et faciliteringsteam, som både har indgående kendskab til
erhvervets muligheder og behov, men samtidig er en vigtig ”driver” som sørger for, at
der konstant er fremdrift i udviklingsfasen, med konkrete resultater og indarbejdede
strukturer til følge.

Med afsæt i den klyngefunderede forståelsesramme, kan det konkluderes, at en klynge i Region
Sjælland ikke nødvendigvis er karakteriseret ved primær produktion af landbrugsprodukter/
frugtavl. Klyngen er i denne kontekst kendetegnet ved sin specialisering af højværdiprodukter på
flere led i værdikæden.
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7.0	Bilag 1 Teoretisk diskussion
af erhvervsklyngebegrebet
I bilaget vil blive præsenteret en række forskellige tilgange og teoretiske anskuelser
omkring geografiske erhvervsspecialiseringer. Nogle teoretikere anvender ’klyngebegrebet’, andre bruger forklaringen om ’Industrielle distrikter’ og atter andre arbejder
med betragtning omkring ’Erhvervsspecialiseringer’. Fælles for disse betragtninger er
et forsøg på forklare samt begrebsliggøre fænomener omkring virksomheders lokaliseringer og de fordele virksomheder kan drage ved, at specialiseringer er knyttet til en
bestemt geografi.
Bilaget er inddelt i afsnit, som hver især beskriver særlige forståelsesrammer eller tilgange, præsenteret ved forskellige forfattere.
Alfred Marshall
Allerede i 1890, foretog økonomen Alfred Marshall studier af virksomheders lokaliseringsformer i henhold til særlige typer erhverv samt i forhold til geografi. I sine studier
redegjorde Marshall for, hvordan konkurrencedygtige virksomheder inden for samme
erhvervsområder havde en tendens til at lokalisere sig i samme geografiske område.
Bl.a. gjorde Marshall studier af, hvordan de britiske tekstilfabrikker ikke lå ligeligt fordelt i det nyligt industrialiseret England, men i stedet havde fabrikkerne en tendens til
at koncentrere sig om relativt få byer. Marshall konstaterede samtidig, at de tekstilfabrikker, som ikke var lokaliseret i en sådan koncentration af andre tekstilfabrikker, heller ikke var særligt konkurrencedygtige og efter en periode typisk måtte lukke igen.
Således bliver Alfred Marshall af mange betragtet som værende ophavsmanden bag
den senere udviklede erhvervsklynge teori, særligt præsenteret ved Michael Porter.
Marshall var samtidig en af de første tænkere bag den økonomiske neoklassiske teori,
som han brugte til at forklare, hvordan arbejdsløsheden byggede på den grundantagelse, at ethvert markedsbaseret økonomisk system ved egen kraft og forholdsvist
hurtigt vil kunne genskabe samfundsøkonomisk ligevægt. Så hvis blot markedsmekanismen fik lov til at fungere uden indblanding fra politisk hold og ikke blev blokeret af
fagforeninger, ville arbejdsløsheden forsvinde af sig selv. Denne konklusion byggede
på det ræsonnement, at markedskræfterne altid vil kunne skabe ligevægt mellem udbud og efterspørgsel på et hvilket som helst marked, hvis bare prisen er tilstrækkelig
fleksibel.
Elementer fra den neoklassiske teori, brugte Marshall således også til at forklare virksomhedernes lokaliseringer, samt overlevelsesgraden i forhold til deres placeringer.
De økonomisk stærke og overlevelsesdygtige virksomheder var placeret indenfor
samme geografi, og derved blev de stærke virksomheder endnu stærkere i konkurrencen indbyrdes, hvorimod de mere afsondrede virksomheder ikke kunne overleve
uden den nære konkurrence. Markedsmekanismen er her også betinget af den økonomiske geografi.
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ALFRED WEBER
Efter Marshall i slutningen af 1800-tallet havde introduceret sine idéer omkring virksomhedslokaliseringer, blev der gjort nye tilsvarende studier af Alfred Weber (tysk
geograf, 1868-1958). Weber forsøger således også at forklare komplekset omkring industriel lokalisering. Weber forsøger at forklare virksomhedsstrukturen på baggrund
af den økonomiske geografi i regionen. Ved hjælp af en traditionel forståelse som den
han præsenterer i sin teori om industriel lokalisering er det bl.a. muligt at give et bud
på, hvorfor brancher og bestemte produktioner ofte kan afdækkes på baggrund af
geografiske forhold.1 Webertilgangen taler ikke direkte om klynger, men fokuserer i
højere grad på, hvordan bestemte typer af produktioner er organiseret og ikke mindst
lokaliseret. Dette er i virkeligheden en mere klassisk måde at opstille virksomheders
lokalisering på i forhold til transport, ressourceanvendelse og afsætningsmarkeder. I
stedet for at undersøge virksomhedernes direkte samarbejdsrelationer eller mangel
på samme, vælger man i stedet at undersøge de omkostninger som specifikt er forbundet til bestemte erhvervsformer og hvordan disse spiller ind på lokaliseringen.
Alfred Weber opererede i sin generelle lokaliseringsteori med lokaliserede ressourcer
(fx kulforekomster, jernmalm osv.) og ubikviteter, der er tilgængelige alle steder (som
vand, luft mm.). De ubikviserede materialer (fx vand i juicekoncentrat) giver ikke anledning til transportudgifter, og dermed geografiske præferencer, hvis de vel at mærke
tilsættes på forbrugsstedet (Weber 1923). Forandringer i lokaliseringsmønstret kan
derefter fremkomme ved ændring i efterspørgslen af de lokaliserede ressourcer (olie i
stedet for kul), eller i udbuddet af disse ressourcer (kulminen tømmes).
Det kan diskuteres om der i denne sammenhæng lægges et mere dynamisk indhold
i ubikviseringsbegrebet, således at teknologisk udvikling, handelsaftaler osv. kan
ubikvisere hidtil lokaliserede produktionsfaktorer. Det er i denne proces internationaliseringen slår igennem med ødelæggelse af hidtidige lokaliseringsmønstre, baseret
på mere materielle lokaliseringsfaktorer.2

1

2

En introduktion til Weber og lokaliseringsbetragtningen findes hos Derek Gregory, 1981:
Alfred Weber and location theory - Geography, ideology and social concern.
Se, Eliasen mfl. Konkurrencebetingelser og regional udvikling i nordisk perspektiv. 1998
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Ray Hudson - Økonomisk Geografi
Ray Hudson tager udgangspunkt i de ”industrielle distrikter” i England. Her har han
især beskæftiget sig med den udvikling og afvikling som kulindustrien gennemgik i
1970’erne og 1980’erne. Hudson bygger sin tilgang, udfra diskussionen af den rumlige
forandring som igennem de seneste ca. 30 år er foregået indenfor geografifaget, samt
hele måden hvorpå man har tænkt og forstået de rumlige og strukturelle processer.
Hudson retter fokus mod sammenhængen mellem geografiske forhold og de økonomiske aktiviteter, såvel produktionsformer som statsapparat.
For at kunne forstå en række af de komplekser, som er forbundet til erhvervsspecialisering og industrielle distrikter, lægger Hudson – med udgangspunkt i den økonomiske
geografi – vægt på, at undersøge rummets geografiske strukturer på den ene side,
dvs. den placering som regionen har, set i et interregionalt perspektiv samt dets fysiske geografiske betingelser. Og på den anden side er der så de aktører, som udfylder
regionen. Disse er under indflydelse af den historiske samtid, hvori de har levet, samt
den overordnede sociale interaktion som finder sted i regionen.
Hudson lægger i sin teoretiske konstruktion således vægt på betydningen af de produktionsskabende variable – ikke kun naturressourcemæssige input. I sin vægt på at
inddrage rummets sociale interaktion og i forståelsen af produktioners tilblivelse ser
han herved også på den humane ressource, som er med til at fostre nye produktionsmåder. Et fænomen som viden er dermed også en del af den humane ressource, og er
ganske vigtig, forklarer Hudson.
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Strategi,
struktur
og konkurrence

Faktor
betingelser

Efterspørgselsbetingelser

Relaterede
og
understøttende
industrier

Her følger en kort forklaring af de 4 forskellige ”hjørner” i diamanten:
Faktorbetingelser karakteriseres af følgende forhold i klyngen
• Ressourcer: Naturressourcer, menneskelige ressourcer og kapitalressourcer
•	Infrastruktur: Fysisk-, administrativ-, informations-, videnskabelig- og teknologisk
infrastruktur
Strategi, struktur og konkurrence. Klyngen forudsætter at:
•	Virksomhederne hele tiden udfordrer og presser hinanden til bedre resultater samt
skaber grobund for innovation
• Strategi og struktur, som betyder, at virksomhederne tilrettelægger og strukturerer
deres arbejde omkring tiltrækning af investeringer samt vedr. viden- og
kompetenceudvikling
Efterspørgselsbetingelser:
• Der skal eksistere et hjemmemarked med høje efterspørgselsbetingelser
•	Fokus på kvalitet frem for kvantitet, hvilket presser virksomhederne til at forbedre
og videreudvikle virksomhedens produktion.
• Krav til virksomhedernes evne til at analysere forbrugernes behov og krav
Eksisterer relaterede og understøttende industrier:
• Mulighederne for at der kan frembringes et succesfuldt samarbejde,
aktørerne imellem
•	Samarbejdet mellem virksomhederne og underleverandørernes evne til at levere
og ikke mindst opfylde virksomhedernes behov
•	Virksomhederne i klyngen lærer hurtigt at udvikle ny teknologi ved hjælp af samarbejdet og forholdet til andre i klyngen
•	Virksomheder udenfor klynger arbejder oftest alene på at udvikle ny teknologi eller nye produktionsformer, og anvender derfor ofte mere tid og flere ressourcer på
dette end tilfældet er for virksomheder i klynger
De ovennævnte rammebetingelser er overordnede, og tager ikke afsæt i en bestemt
branche eller bestemt industri. I forbindelse med Porters betragtninger, så er der i
stor udstrækning tale om et sæt lovmæssigheder, i form af rammebetingelser, der i
et samspil kan skabe en dynamisk økonomisk region. Samtidig understreger Porter
også vigtigheden af forholdet omkring udbygget infrastruktur, der kan foranstaltes
fra politisk side for at frembringe klyngen. Endvidere er et centralt forhold i den klassiske klyngeopfattelse, at der foregår et samarbejde med andre aktører i klyngen, dog
underforstået at samarbejdet blot er en del af firkløveret, der samlet giver næring til
den succesfulde region.
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Lærende regioner vs.
klynge regioner, Robert Hassink
En lidt anden anvendelse af klyngebegrebet kan man finde hos Robert Hassink (University of Duisburg-Essen). Han forsøger at forklare, de mekanismer, som har ført til,
at mange regioner i Europa inden for de seneste 10 år har oplevet forandringer. Hassink tager afsæt i klyngeforståelsen og begrebet den lærende region (learning region)
og han kigger konkret på mange af de tidligere store succesfulde industriklynger i
Europa, som bl.a. har været at finde i flere tyske regioner. Konkret diskuterer Hanssink,
hvordan skibsbygningssektoren har undergået en skævvredet moderniseringsproces.
Problemet har været, at der fra politisk side ikke har været en tilstrækkelig vilje til at
fjerne de arbejdspladser som ikke længere er tidssvarende i forhold til den internationale økonomi.
For at diskutere brugen af klynge-begrebet, tager Hassink afsæt i begrebet ’learning
region’, som han forklarer med de gamle industrielle regioner, som bl.a. i visse dele
af Tyskland har manglet evne eller vilje til at omstille sig i takt med en øget globaliseringsgrad. Den lærende region er kendetegnet ved, at virksomhedsklynger, som fx
skibsbyggerindustrien i årrækker har opøvet, reetableret og understøttet de kompetencer, som industriklyngen har haft behov for.
I stedet for at bruge begrebet learning regions, mener Hassink, at man bør se lidt nærmere på klynge-begrebet og hvordan det anvendes. Hans kritik går bl.a. på at ’learning
regions’ begrebet er flettet sammen af alt for mange individuelle faktorer: Politiske
beslutningstagere, handelskamre, virksomheder og andre økonomiske interessenter,
universiteter og øvrige højere uddannelsesinstitutioner. Samtidig fokuserer learning
regions oftest på de fejl som en region har gjort sig og undergået set tilbage i tiden,
men har mindre fokus på fremtiden, og hvilke modeller regionen kan arbejde med for
at udvikle sig positivt.
Det er sjældent, at én region er kendetegnet ved blot én form for industri, ofte er der i
stedet tale om flere forskellige typer af klynger. For at sådanne klynger skal kunne udvikle sig optimalt er det nødvendigt, at der indgås særlige netværk, på tværs af andre
regioner og på tværs af nationale grænser, hvor lignende klynger eksisterer. Derfor
mener Robert Hassink, at man frem for at operere med begrebet ’learning regions’, bør
anvender begrebet ’learning clusters’.
’Learning clusters’ skal således fremstå som en form for bro-led til at lukke gabet mellem learning regions , som i højere og højere grad findes på tværs af regioner, hvormed
der ikke længere kun er tale om én region, men flere ’lærende regioner’. Dette begreb
om ’learning clusters’ mener Hassink vil kunne kombinere styrkerne ved såvel begrebet om klynger i almindelighed som begrebet learning regions og derved kunne takle
problemerne, som der findes ved de såkaldte ’lock ins’ i regionale økonomier. I øvrigt
henviser Hassink til at den stigende forskning, som arbejder med regionale udviklingsprocesser, mere og mere begynder og anvende klyngebegrebet. Han henviser især
til Porter. Men hvor learning regions har sine fordele ved brug af den mentale institutionaliserede arv og ”path dependency”, så mangler f.eks. klynge-begrebet et sådan
indhold. Hassink tror således på, at mange af de svagheder som ’Learning regions’ begrebet implicerer vil blive elimineret ved at opbygge ’Learning clusters’ - strategier i
fremtidig forskning. Det vil kunne ske uden at være på bekostning af de øvrige styrker
ved begrebet og som har relevans for regional innovativ politisk beslutningstagen og
dets institutionelle kapaciteter, og som skal afværge fremtidige industrielle kriser.
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Peter Maskell
Peter Maskell ser især på virksomheders geografiske specialisering i forhold til deres
mulighed for at optimere videninput og videnspredning forankret geografisk. Følgende forhold er centrale:
-	Veludviklede markeder for specialiseret viden og kompetence giver en omkostningseffekt
-	Transaktionsomkostningerne mellem virksomhederne, herunder transport, bliver
mindre, når afstanden mellem virksomhederne er meget små
-	Samlokaliserede klynger danner basis for et lokalt miljø, som giver videnspredning
og stimulerer forskellige former for tilpasning, læring og innovation. Samlokaliseringen af selskaber reducerer omkostninger knyttet til at identificere, få adgang til
samt at overføre viden
Maskell argumenterer for, at det ikke bør være omkostningsargumentet, som står i
centrum for diskussionen om klynger, men det faktum, at geografisk koncentration af
virksomheder giver øget mulighed for interaktiv læring og innovationsprocesser i og
mellem virksomhederne.
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Ifor Williams (Oxford Research)
Ifor Williams har i mange år arbejdet med at facilitere klynger, dvs. bistå en proces omkring tilblivelsen og eller udbygningen af en virksomhedsklynge. På den baggrund har
Williams også udviklet et klyngekursus, hvor han underviser, primært offentlige institutioner, i hvordan man kan understøtte væksten med rammerne for udvikle klynger.
Williams er ikke specielt teoretisk funderet omkring, hvordan klynger skal forstås. Det
vigtigste for ham er, at der er synlige positive effekter ved at virksomheder lokaliserer
sig indenfor samme geografi.
Ifor Williams er således meget optaget af, hvordan en klynge kan udvikles igennem
offentlige institutioner. Hans tilgang hviler i, at en klynge ikke nødvendigvis opstår
af sig selv, men at konturerne og nogle historiske betingelser kan være et afsæt til, at
man fra statens side forsøger at initiere klyngen. Nedenfor ses hans faser og steps til,
hvordan klyngen initieres.

Skemaet som Cluster Development arbejder efter har 5 faser og 12 steps.

FASE A: Process initiation
Step 1:
Step 2:

Introducing relevance
Identifying, prioritising clusters

FASE B: Building the base
Step 3:
Step 4:

Initial cluster analysis
Forming leadership group

FASE C: Creating momentum
Step 5:
Step 6:
Step 7:

Preferred future
Stepping stones
Short-term, tactical agenda

FASE D: Extending the base
Step 8:
Step 9:

Launching formalising the cluster
In-depth analysis bench-marking

FASE E: Substanining momentum
Step 10: Long-term strategic agenda
Step 11: Linking the cluster
Step12: Review, evaluation

Skemaet skitserer i grove træk et forløb, hvor det først afdækkes, hvilke spirer der er til
at udvikle en klynge. Dernæst tages der fat om arbejdet, hvor der inddrages de relevante interesser i form af virksomhedsejere mv. Dernæst laves en masterplan for indhold og målsætning for klyngen. I det videre forløb realiseres og evalueres klyngens
arbejde og klyngen vil langsomt opnå sine markedsmæssige fordele.
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