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Mit emne er: Nye samarbejdsformer 

i den økologiske værdikæde indenfor dagligvare- og foodservice.                     
I denne forbindelse vil jeg fortælle om mit projekt og de paralleller jeg ser til 

den økologiske verden. 

 

 

Direktør hos GO LOCAL food, Aalborg 
• GO LOCAL hverver, markedsmodner og 
markedsfører varer fra små lokale danske 
fødevareproducenter til føtex i samarbejde 
med Dansk Supermarked og Dansk Cater  
 

Min navn er: 
Bjarne Agger Sidelmann 
Entreprenør 
CEO / MBA  
 

Hvem er jeg: Introduktion 



GO LOCAL, DANSK CATER og 
DANSK SUPERMARKED 

¡  DANSK CATER er vores samarbejdspartner på system og struktur. 
Både til dagligvare- og foodservice sektorerne. 

¡  DANSK CATER råder over en struktur med flere regionale 
logistikcentre (AB & BC Catering), hvilket gør det muligt at samle 
regionalbetinget logistik i et effektivt leveringssystem med lokale 
fødevarer til føtex. 

¡  DANSK SUPERMARKED er vores partner på distribution til danske 
forbrugere via deres kæder.  

 

 

 

Hvordan fungerer vores partnerskaber 



GO LOCAL - og vores aktivitet i dagligvaresektoren 

¡  GO LOCAL står for al producenthvervning . Vi finde de 
rette - både økologiske og konventionelle varer til 
formålet. DANSK SUPERMARKED står for alt indkøb. 

¡  DANSK CATER står for vareindmeldelsen, så deres AB 
afdelinger kan leverer de rette købsordrer til FØTEX  

¡  EDI ordrestyring er basis for Leveringssystemet, så det 
fungerer i dagligdagen – i hele værdikæden 

¡  FØTEX sælger varerne, så der er noget lækkert lokalt for 
enhver smag, hver dag i deres butikker 

¡  PRODUCENTERNE sørger for der er en alternativ varietet 
- og mangfoldighed med regionalt differentierede 
sortimenter. GO LOCAL hjælper med markedsføringen. 

¡  PROJEKTLEDELSEN styrer udviklings- og udrulningsplanen, 
så vi holder momentum og vækster kontrolleret 

 

 

Hvordan fungerer vores projektorganisation 



VI RULLER AKTUELT KONCEPTET UD – 
EKSKLUSIVT I DAGLIGVARESEKTOREN 

Udviklingsprojektet ledes af 
GO LOCAL 
-  i tæt samarbejde med 
Dansk Cater, Danske 
Supermarked, føtex og AB 
Catering… 
 
Aktuelt er der involveret 50 
føtex varehuse og 3 logistik-
centre i udrulningen… 

 
 



GO LOCAL projektets udrulning 
¡  Opstart med 20 producenter, 5 føtex food butikker 

og 3 logistikcentre - fra dec. 2014 til maj 2015 - for 
at eliminere alle børnesygdomme 

¡  Aktuelt 35 producenter inden for kolonial involveret 

¡  Forventet landsdækkende udrulning med 
koncept, leveringssystem og et ferskvareprogram 
til dagligvaresektoren inden sommer 2016 

¡  Test i foodservicesektoren, iværksættes med 
opstart - primo 2016 

 

 

Hvordan fungerer det: Projektet og dets udrulning 



 

En enestående mulighed for lokale producenter 
       - der ønsker præsentation i indkøbsmiljøer, hvor de bliver set af                                      

en forbipasserende parade af forbrugere og professionelle brugere… 

 

 

SMÅT ER GODT – TÆT ER LET – NÆRT ER KÆRT 

¡  GO LOCAL byder på et stort 
afsætningspotentiale både i 
dagligvare- og foodservice 
sektorerne 

¡  Gode aftaler med indkøbs- 
og udsalgspriser i fair 
balance gennem hele 
værdikæden fra jord til bord  

 

Introduktion til GO’local ®Partnerskabet - GO LOCAL ®, Dansk Supermarked og Dansk Cater 



 
Vores partnerskabsstruktur og leveringssystem er unikt, stærkt og effektivt. 

Vi skaber succes ved partnerskaber! 
- og ved at holde momentum på projektet i et stærkt, strategisk samarbejde 

        

 

 

¡  Aktuelt ugentlig levering af kolonialvarer 

¡  På sigt dagfriske og ferske lokale fødevarer, 
direkte fra producenten 

¡  Kort vej fra jord til bord, hvor hensigtsmæssigt 

¡  Varesortiment med fair afregningspriser 

¡  Bæredygtig omføring fra regionale 
logistikcentre 

¡  Samkøring med DS centrallager logistik hvor 
hensigtsmæssigt 
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Lokale kvalitetsfødevarer – produceret med omhu, håndteret med omtanke 

Styrken i konceptet – er den effektive partnerskabsstruktur 

SMÅT ER GODT – TÆT ER LET – NÆRT ER KÆRT 



Hvorfor nye samarbejdsformer 
indenfor dagligvare- og foodservice? 

Partnerskab – som ny logik 

Fra industrilogik til 
værdibaseret tænkning Relationer Distribution 



Fødevareindustriens 
marketing system handler om: 

Store primær 
producenter Stor industri Stor 

distribution 

Producere til marked        Produkter og kommunikation 

Råvareafregning til markedets        Penge og markedsinformation  
kilopris 

Udvikling og vækst er baseret på 
afhængige (reciprokke) relationer: 
Dagligvare-koncernerne og 
industrien bestemmer. 
 
Antal landbrugsbedrifter i DK: 
1952: 200.000 primær producenter 
1995:   70.000 primær producenter 
2020:     8.000 primær producenter 
 
Således goddag til flere: 
Store industrilandbrug, stor 
forædlingsindustri og centralisering 
af magtstrukturen 
 
Samtidigt farvel til: 
Små landbrug, mindre forædlings- 
Industri, landdistriktsudvikling og 
decentralisering af magtstrukturen 
 

Introduktion til GO’local ®Hvilken struktur, relationer og systemer – gælder indenfor industrien 



Det alternative marketing system  
– til morgendagen, byder på: 

Flere små 
producenter 

Alternative 
værdikæder 

Værdibaseret 
distribution 

Flere højværdivarer og tilgængelighed der indfrir markedets behov 

Penge, markedsinformation og udvikling 
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Morgendagen vil byde på 
flere frie værdikæde relationer: 
Tilgængelighed er en større 
barriere end penge. 
Forbrugerne vil ha’ adgang til 
flere kvalitetsfødevarer, der lever  
op til deres idealer og livsstil. 
 
Derfor er der behov for flere  
producenter og værdikæder, 
til indfrielse af både forbrugernes  
og de professionelle brugeres 
behov for værdibaserede 
fødevarer indenfor såvel 
kolonial, F&G, K&V, mejeri, 
brød, convenience mv. 
 
 

Den ny logik – og det alternative marketingsystem, hvordan?  
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Trendforskning 
Kilde: Markedsføring / Pulse 13 

 

 
Local Food & Local Living – er hot topic! 
Det kære, nære og autentiske 
- slår nu for alvor igennem.                   
 
Folk orienterer sig i højere grad end tidligere mod, 
interessere sig for, engagere sig i og definere sig selv 
ud fra deres nære, lokale miljø.  
 
Vi vil være arkitekter i vores eget liv og tilpasse vores 
forbrug, så det opfylder lige præcis vores eget behov 
og idealer. 
 
 

Driven by an ideal: 
To live and consume responsibly. 
Our future depends on the choises 
we make today. 

Den ny forbrugerkultur - og idealerne i det 2100 århundrede 



Adgangskriteriet til markedet er at udligne 

Ubalancen i forhandlingskraften 

STOR LILLE 

Reciprokke   
relationer 

Effektiv  
procesindustri 

System afsætning i 

store salgskanaler 

Konsolidering og 

brandbuilding 

Ineffektivt   
leveringssytem 

Begrænset 
vareudbud 

Små producenter 

med svag MAFØ 

Svaghed: 
Producenter med svag forhandlingskraft         
på givne markedsvilkår.  
 
Perspektiv: Små producenter uddør  
– med mindre ubalancen i 
forhandlingskraften elimineres! 
Landdistriktsudviklingen går i stå.  
Varieteten og mangfoldighed forsvinder. 
 
Vil vi noget andet må vi gå nye veje,  
hvilket kræver en ny struktur, nye relationer  
og nye systemer… 
 
  
 
 
 

Styrke: 
Leveringsstreng med  
stærk forhandlingskraft 
på grund af bred sektor- 
baseret markedsdækning 
via store aftaler og relativt  
lave priser 
 
Perspektiv: Industrien 
og mono-kulturen vokser  
med ekspresfart… 

Den ny industrilogik – til udligning af forhandlingskraften 



 
Der skal merværdi til vækst 
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På fredag viser 
vi dig en rigtig 
bondemand!

 med kærlig hilsen

Kantinechefen

Lokale originaler giver prøver på deres lækre varer.
Men hvorfor vente på de bedste godbidder fra den lokale 
leverandør? Bestil kvalitetsfødevarer med hjem inden tirsdag kl. 
24. på www.golocalfood.dk. Vi leverer din bestilling hver fredag 
inden kl. 12.00 på din arbejdsplads!

På fredag får du mulighed for at møde lokale producenter og 
smage lækre “local food” specialiteter. Her i kantinen!

 med kærlig hilsen

Kantinechefen

Nært er kært – tæt er let!
Hvorfor vente på de bedste godbidder fra den lokale 
leverandør? Nu kan du bestille kvalitetsfødevarer med hjem 
inden tirsdag kl. 24. på www.golocalfood.dk. 
Vi leverer din bestilling hver fredag inden kl. 12.00 i din kantine i 
praktisk emballage.

Kvalitet til 
fair priser

...alle holder sommerferie

– bare ikke mig...

Køkkenchefen

Nært er kært – tæt er let!

Selvom ferien er over os, kan du stadig bestille lokale lækkerier med hjem på 

www.golocalfood.dk – vi kan dog ikke levere varer i uge 30 og 31.

Hvis du bestiller inden tirsdag kl. 24, kan du tage dine varer med hjem her fra 

kantinen fredag inden kl. 12.00 i praktisk emballage.

Du kan hele sommeren bestille 

lækre grillpakker fra Krastrup

søgaard. Pakkerne er forskellige 

kombinationer af lækre pølser, mørt 

svine, okse og/eller kyllingekød. 

Sammen med et par kolde øl fra 

Skagen Bryghus, har du til en dejlig 

grillaften til min. to personer!

Har du nogen

sinde lyst til en 

pose friske lokale 

fødevarer?

 med kærlig hilsen

Kantinechefen

Nært er kært – tæt er let!
Hvorfor vente på de bedste godbidder fra den lokale 
leverandør? Bestil kvalitetsfødevarer med hjem inden tirsdag kl. 
24. på www.golocalfood.dk. Vi leverer din bestilling hver fredag 
inden kl. 12.00 på din arbejdsplads!

Det handler om ærlige, 
transparente varer! 
Bag ethvert kvalitets- 
produkt gemmer sig en 
dygtig producent og en 
sand historie! 
 
Kan vi få flere af disse 
varer og historier til 
marked, kan vi produce- 
rer og sælge mere! 

Den ny logik –  til udligning af forhandlingskraften 



Marked, værdier og relationer 
Forbrugerne vil ha’ flere ærlige og transparente fødevarer 

- derfor stilles der i det følgende skarpt på kyllinger, som eksempel! 



 
Det er SLUT med vildledende 
forbruger markedsføring 
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Vi bryder os absolut ikke om fiktive gårdnavne, der skal 
give positive associationer til et naturligt landbrug – 
som f.eks. kyllinger, der var udset til at sælge flere 
produkter via navnet! 
 
Kyllinger fra Grønnegården i SuperBest og kyllinger fra 
Slotsgården i Rema 1000… 
I virkeligheden var kyllingerne produceret af 
henholdsvis Danpo og Rose Poultry på farme, hvor 
flokkene tæller op til 40.000 kyllinger. 
 
Forbrugernes dom er, det simpelthen ikke er i orden! 
 

Danmark – har for længst brudt med vildledende markedsføring! 
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Fra Danpo får du nu  
en hel Kylling til 28,00: 
Dét er dansk – det er 
billigt! (men er det kvalitet)?  
 

Industrien med Danpo, Rose Poultry, De 5 
Gårde, Himmerland Kylling, Rokkedal har 
derfor lavet et nyt dansk ”kvalitets-mærke” – 
der skal gøre det lettere at finde den danske 
kvalitets-kylling i køledisken. 

Så nu skal det være Dansk – altså ”kvalitet” fra Danmark… 
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Fra Sødam får du en 1.6 kg.    
økologisk sønderjysk kylling til 159,95 

- sælges bl.a. på Nettet og I SuperBrugsen 
 

Den økologiske kylling fra Sødam 
• Levetid mellem 75 – 120 dage 
• Når vejret er til det, har kyllingerne mulighed for at gå 
frit ud og ind af stalden 
• Max 10 kyllinger pr. kvadratmeter 
• Slagtes på eget økologisk slagteri blot 17 km væk 
• Kødet tilføres ingen former for væske eller smagsgivere 

SØDAM 
Økologisk Fjerkræ 
Det er dansk kvalitet 
 – men ikke billigt 
 

Sødam baserer deres kyllingeproduktion på en 
langsomt voksende race for at højne 
produktkvaliteten og hæve overliggeren. 

Alternativet er Økologisk – fra Danmark 
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Er fransk bedre end dansk? 

 

 
 
 

Hvad er fakta: 
 
• Der produceres i dag 117 mio. kyllinger om året i 
Danmark. 99,6 pct. er standardkyllinger. 0,4 pct. er 
frilands- og økokyllinger. 
• Der produceres tilsvarende 885 mio. kyllinger om året i 
Frankrig. 89 pct. er standardkyllinger. 11 pct. er frilands- 
og økokyllinger. 
• En fritgående, fransk kylling har netop udvidet Nettos 
salg af hele kyllinger med 25 % og hævet overliggeren. 
 
Jeg spørger derfor: Er der et vækstpotentiale hér – som 
danske kyllingeproducenter ikke er opmærksom på.?! Birgitte Steenberg fra Dansk Slagtefjerkræ i 

Landbrug & Fødevarer udtaler den 7. april 
2015, at der tilsyneladende kun er marked i  
Danmark for salg af standardkyllinger…  

  
Kilde: DR.dk der samtidigt betonede, at: 
Franske frilandskyllinger er et kæmpe hit! 

Kyllinger – hvordan navigerer vi mellem over- og underliggere 



I Netto og Føtex får du nu 
en 1.5 kg. fransk frilands-
kylling til 89,95 
 
- kyllingen gi’r rigeligt mad til 4 personer 
- opdrættet i fuld frihed i Pyrenæerne 
- finder naturlig føde i jorden 
- fodres også med majs og korn 
- smager fantastisk 
- anbefales af Dyrenes Beskyttelse 
 

 

Kilde: DR.dk 07.04.2015, 

Franske frilandskyllinger er et 
kæmpe hit – både i Netto og 
Føtex! 
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Er franske kyllinger bedre? 
 - de smager I HVERT FALD bedre, siger kokken Adam Aaman m.fl.                                    

Kan I – som danske producenter matche forbrugernes præference.?! 

 

 
 

Hvad ved vi: 
 
-Standardkyllingen lever kun 35 dage i store stalde, men tager 
hurtigt på i vægt. Der lever 20 kyllinger pr. m2.  
 
-Den danske økokylling bliver typisk 65 dage (hos Sødam mellem 
75 – 120 dage), tager langsommere på i vægt, og har adgang tll 
udendørs arealer. Der lever 10 kyllinger pr. m2. 
 
-Den franske landkylling bliver ca. 90 dage – er af en anden race 
og vokser ligeledes langsomt. Den har i princippet uendeligt 
plads, da den lever i skoven uden hegn. 
 
 

Kilde: DR.dk 07.04.2015, 

Franske frilandskyllinger er som 
sagt et kæmpe hit – både i 
Netto og Føtex! 

Danske kyllinger: I den direkte sammenligning med det franske alternativ 
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Danskerne vil ha’ fødevarer 
fra producenter de tror på! 

– både hvad angår æbler og kyllinger 

 

• En nylig analyse – til sammenligning, vedr. 
økologiske æbler viser, at de danske forbrugere 
præferere lokalproducerede ikke økologiske 
æbler frem for udenlandske økologiske æbler 
(Epinion). 
 
• Analysen viser, at når forbrugerne ofte vælger 
udenlandske æbler skyldes det primært 
manglende tilgængelighed til lokale æbler 
(både øko og ikke øko) (Epinion). 

Kilde:  
EPINION  
(beskyttet kilde) 
 

EPINION bekræfter os i vores forståelse 
af forbrugernes præference for lokale 
fødevarer,,, 

JA – med rette vare, tilføjet de rette værdier og rette pris! 
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Forbrugerforskning 
Forbrugerne præfererer ærlige fødevarer, produceret 
med omhu, håndteret med omtanke af producenter 
og distributører, de tror på. 

 

 
En amerikansk undersøgelse viser, at forbrugernes 
præference går på tværs af segmenter: Det handler 
mest om, at moral og mammon skal gå hånd i hånd! 
 
Flere og flere forbrugere mener at vide: 
 
• Lokale fødevarer er bedre, sundere og friskere end industriens 
• Lokale producenter behandler deres ansatte og dyr bedre 
• Når vi køber lokale fødevarer, støtter vi den lokale kultur og  
  mennesker, hvilket gi’r os god mening 
• Lokale fødevarer genererer mindre forbrug af energi 
• Lokale fødevarer leverer den gode historie og atmosfære 
• Lokale fødevarer er ”glad mad”, socialt indkøb og ikke- 
  kommercielt i den direkte sammenligning med industriens varer 

Kilde:  
University of Wisconsin Madison 
(beskyttet kilde) 
 

”Perception is reality” – med andre ord: 
Vi handler baseret på det, vi mener at 
vide. Så ligegyldigt om det er rigtigt eller 
forkert, så har det effekt på vores 
adfærd og dermed vores forbrug!  

Hvordan hænger dét sammen: Analysen bag local food 
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Forbrugerforskning 
Forbrugerne søger mod lokale fødevarer! 

 

 
Analysen 
-foretaget af ”University of Wisconsin Madison”, 
viser, at såvel økologiske, semi-økologiske og 
traditionelle forbrugere søger mod lokale 
fødevarer, som de mener er både bedre, 
sundere og friskere end andre (industriens) 
fødevarer. 

Kilde:  
University of Wisconsin Madison 
(beskyttet kilde) 
 

Hvad mener forbrugerne: Analysen bag local food 
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Hvad si’r forbrugerne 
ER der et uudnyttet marked med flere danske 
højværdivarer, fra lokale producenter forbrugerne 
kender ? 

 

 

Når værdikunderne spørges i føtex, hvilke varer 
de efterspørger, så er topscorerne dansk varer, 
økologi og det lokale… 

• Hvordan imødekommer vi denne efterspørgsel? 

• Vil fx et skarpere fokus på etiske værdier, miljø og 
dyrevelfærd fremme en positiv udvikling af flere danske 
højværdivarer – eller må vi lade franskmænd og andre 
om dette? 
 

Kilde:  
Kunde & Co. 
(analyse, November 2013 
 

Hvad siger de danske forbrugere!  
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Så, der ER penge i local food! 
 Research foretaget af ”University of Wisconsin Madison”  

 

 
Højt! Og lokale højværdivarer muliggør et 
væsentligt vækstspring i fødevaresektoren! 
Markedsstørrelsen er interessant! 
Local Food – er et nyt, generisk marked med et 
uudnyttet markedspotentiale, som er minimum 3 
gange større end økologien *) – fordi det går på 
tværs af økologiske, semi-økologiske og 
traditionelle segmenter. 
 
*) der i dag omsætter ca. 7 – 8 mia. i DK forbrugerkroner. Dvs. – kunne man 
tænke sig ”local food” i samme gear, som økologien i dag, ville der sælges for 
mellem 20 – 25 mia. Dkr. lokale fødevarer til danske forbrugere. 
 
Local food rummer altså et kæmpe vækstpotentiale – både for økologer og 
etiske farmere med et ærligt, ægte og personligt produkt og en GO’ historie! 

Kilde: I-team og 
University of Wisconsin Madison 
(beskyttet kilde) 

Markedsstørrelsen: Hvad er markedspotentialet for lokale fødevarer? 
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Vi er på en rejse 
                         - sammen med værdiforbrugere, et hold af    

         dygtige producenter og distributører 

 

 

Vores rolle er at få det til at vokse. 
Herunder: 

• At sørge for, de dagsordener vi behandler – 
bliver taget op på den rigtige måde 
• At udvikle talent og forny energien omkring os  
• At udvikle nye samarbejdsformer og en ny 
værdikæde til effektivt at imødekomme 
værdikunder med højværdivarer til fair priser, hvor 
de handler – hver dag! 
• At skabe vækst med lønsomhed for vores 
producenter, vore partnere – og GO LOCAL 

Vores rolle – som entreprenører 

SMÅT ER GODT – TÆT ER LET – NÆRT ER KÆRT 

Ny værdikæde med 
lokale fødevarer  



Vi vil nå det ”forjættede land”  
med talentfulde producenter 

- der vil imødekomme forbrugernes forventninger! 
Disse producenter vil vi rigtig gerne støtte på rejsen. 

Indspil til den efterfølgende dialog 



Det gør vi i samarbejder med  
Danmarks mest effektive partnere 
- der VIL imødekomme værdiforbrugerne med den 

bedste samlede løsning med højværdivarer! 

 

Indspil til den efterfølgende dialog 



Vores bidrag er at få det til at virke  
med talent, udvikling og smag   

- derfor rejser vi med fokus på varekvalitet, 
værdikæden og leveringssystemet, så markedets 

behov dækkes med de rette varer og idealer! 
 

Rejsen er lige begyndt – og vi er godt på vej! 

Indspil til den efterfølgende dialog 



• Vi ser målet, er positive og konstruktive. Vi ønsker ikke at være industriens fjende - 
derimod industriens gode kollega. 
• Vores partnere sælger jo industriens varer - men har også fokus på 
værdikunderne, med varietet og mangfoldighed i sortimentet - og lokale varer 
• En opfordring til producenterne - og en ny vej at gå kunne fx. være at forblive på 
industri-sporet og bevare tryghed i afsætningen - men fremfor at afsætte alle 
varer i industri-sporet, dvs. 100 % - så at aktivere op til 20 % "frirum" i produktionen 
til forretningsudvikling med lokale højværdiprodukter i en alternativ værdikæde.  
• Er der flere, som går samme vej - kunne der komme mængder på, og derved 
sikres udvikling af effektive produktionslinjer og leveringssystemet – med varer og 
priser, der imødekommer nye behov og tiltrækker et voksende antal værdikunder! 
 

Gode partnere - Gode kolleger… 



Vær kritisk med valg af partnerskaber 
Byd ind - og forlang værdi! 

 1. Opbyg kun partnerskab, hvis værdierne matcher 
2. Udvælg de rette traditionelle og innovative produkter 

3. Vælg den rette værdikæde med et effektivt 
leveringssystem fra jord til bord 

4. Vær loyal og skab værdi i samarbejdet! 

 
 

Alfa & Omega  er gode partnere 



Om Friland – industriens model 
Industriens alternative datterselskab hos Danish Crown 

 Friland er et salgsselskab for landmænd som arbejder med produktion af 
Frilandsgrise, kødkvæg i frilandskoncepter samt økologisk drift af kvæg 

og grise (oprindeligt vare der også kyllinger med). 
 

Virksomhedens formål er at fremme produktion og salg af alternativt 
producerede fødevarer, hvor der er taget ansvarlig stilling til husdyretik 

og miljø. 
 

Selskabets leverandører er alle andelshavere i hovedselskabet. 
 
 

Indspil til den efterfølgende dialog 



Det ny alternativ, der gør 
dit produkt og dine værdier kendt 

- for aftagerne, og få dem til at elske det 
1. Et fællesskab, der lytter til forbrugerne 

2. Og som lader dit produkt udfylde et tomrum 
3. Vi dyrker både traditionelle og helt nye produkter 

4. Gør det let, kært og godt for vores kunder 
 
 

Indspil til den efterfølgende dialog 



- det alternative 
marketingkoncept og 
leveringssystem… 
 
 
 
 
GO LOCAL forfølger en global forretningsmodel. Vi samler på stærke partnerskaber! Måske noget for dig?  

Velkommen ombord! 



Tak fordi I hørte på! 
¡  Kontakt til Bjarne Agger 

Sidelmann, direktør 

¡  Mobil: 2616 2655 

¡  bjarne@golocalfood.dk 


