Intro GO LOCAL ®

Økologi-kongressen 2017
Emnet er:
”Den danske velfærdskylling i et alternativt markedsperspektiv”

•
•
•

Bjarne Agger Sidelmann
Direktør, GO LOCAL ApS
MBA - Strategic Business Administration

Det økologiske og lokale slår nu for alvor igennem.

Introduktion
til GO’local
®
Sandheden om
hønen og ægget

Først kom ægget…

Kilde: DR.dk 07.04.2015,

Franske frilandskyllinger er et
kæmpe hit i Danmark!

Vil forbrugerne ha’ buræg
- skal de efterhånden lede længe

• Dava Foods har på det nærmeste aktuelt nået sin
ambitiøse målsætning om, at halvdelen af
milliardomsætningen i 2020 skal komme fra
økologiske æg
• I år kommer Dava Foods op på mere end 40 % relativ
omsætning med øko-æg
• Samlet set er salget af økolgiske æg blevet fordoblet i
perioden 2009 – 2016
• Pres fra forbrugerne betyder, at salget af økologiske
æg til konsum og foodservice i dag udgør 28,5 % af
det samlede æg-salg

Introduktion
®
Sandheden
om til
denGO’local
danske kylling!

Så kom kyllingen…
Der produceres godt 100 mio. kyllinger om året i Danmark
Af dansk producerede kyllinger kan under 1 % Ø-mærkes
DK-kyllingeproduktionen følger en klar industri-logik
Branchen domineres af 5 store industrier
Dagligvare- pg Foodservice sektorerne er de største
aftagere
• Dagligvaresektoren domineres af 6 store spiller
• Foodservice domineres af 3 store og en række små spillere
• Kylling – er billig mad

•
•
•
•
•
Kilde: DR.dk 07.04.2015,

Franske frilandskyllinger er et
kæmpe hit i Danmark!

Vil forbrugerne ha’ kyllinger
Så kan disse købes billigt overalt i
dagligvare- og foodservicesektorerne

Introduktion til Fakta
GO’local
®
om kylling!

Hvad er fakta:
•
•
Kilde: DR.dk 07.04.2015,

Franske frilandskyllinger er et
kæmpe hit i Danmark!

Den franske landkylling koster
fire gange prisen på en dansk
standardkylling
Men er et hit i landets førende
discountkæde!

•

Den danske standardkylling lever kun 35 dage i store
stalde, men tager hurtigt på i vægt.
Der er omkring 20 kyllinger pr. m2.
Den danske økokylling bliver typisk 65 dage, tager
langsommere på i vægt, og har adgang tll udendørs
arealer. Der er omkring 10 kyllinger pr. m2.
Den franske landkylling bliver over 90 dage og vokser
langsomt. Den er af robust (ikke designet) race og har i
princippet uendeligt plads, da den lever i skoven uden
hegn.
Topscorer i test og anbefales af Dyrenes Beskyttelse!

Introduktion
til GO’local
®
Sandheden
om den danske
kyllingeindustri

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

Kilde: DR.dk 07.04.2015,

Franske frilandskyllinger er et
kæmpe hit i Danmark!

Fra Danpo får du
en hel dansk ”kvalitets kylling”
til 28,00:
Dét er dansk – det er billigt!
(men er det kvalitet og etisk)?

Sandheden om den danske kyllingeindustri
Introduktion til GO’local ®

Kyllingeindustrien øjner nu vækstmarked

Kilde: DR.dk 07.04.2015,

Franske frilandskyllinger er et
kæmpe hit i Danmark!

• Danpo vil nu have del i salget af dyrere kyllinger
• Konceptet skal løfte og drive udvikling
• Danpo spiller på to ”heste” 1) den økologiske kylling
og 2) den fritgående konventionelle kylling fra friland,
der har et lavere prispunkt, men som iflg. Danpo formår
at holde både høj kvalitet og høj velfærd
• Sødam Øko Fjerkræslagteri og De Danske Familiegårde
danner grundstenene for Danpo’s satsning
• Sødam Øko Fjerkræslagteri slagter godt 500.000
kyllinger om året
• Initiativet skal medvirke til en større differentiering i
markedet

Sandheden om den danske landbrugs- og fødevareindustri
Introduktion til GO’local ®

Landbrug og fødevarer

Kilde: DR.dk 07.04.2015,

Franske frilandskyllinger er et
kæmpe hit i Danmark!

•
•
•
•
•
•
•
•

En industri på færre og færre hænder
Kæmpe dyrehold med tusindvis af svin og kyllinger
Automatiske og halvautomatiske slagteprocesser
Prispres på producenterne fra de store distributører
Kravet fra distributørerne er ”gør det billigere”
Selv økologien presses nu på prisen
Økologien er blevet en massevare
Stordrift et derfor et must!

Industri-logik er fortsat
branche dominerende…

Værdi-logikken står i kontrast!

Det handler ikke om at gøre det billigere – men bedre!

Men hvordan honorerer vi forbrugerne, når discount- og private
labelvarer dominerer butikkerne?
Vil den manglende tilgængelighed fører forbrugeren til nye
salgskanaler, hvor deres behov for værdibaserede varer til fair
priser honoreres?

Svaret er JA!- og det sker allerede…

Lokale fødevarer går kun én vej – op!
Underbygges af forskere, fødevarebranchen og pressen…

Men ”stjæler” de store distributører nu den økologiske dagsorden?

Initiativer i dagligvaresektoren – opsummering
•
•
•
•
•
•

Dagligvaresektoren melder om stor stigning i salg af økologiske
varer
En tsunami af private label varer nærmer sig 40 % i sortimentet
Hylderne er fyldt med økologi – produceret i Indonesien,
Polen, Italien, Kina etc. - påført dansk Ø-mærke
Private label varer ”sælger” bedre med et dansk Ø-mærke
2016 nåede det samlede økologsalg i coop 3.8 mia. Kroner
Heraf udgjorde private label mærker halvdelen

Det økologiske dilemma!
Det er blevet en massevare – og billigt

”Stjæler” den økologiske dagsorden ?

Detail initiativer – opsummering
- fødevarer på den ”ærlige” måde - kig bag på posen!

•
•
•
•
•

Er det dansk – Nej!
Er det industri – Ja
Er det økologisk – Ja
Er det billigt – Ja
Er det kvalitet…Hmm!

Lokale fødevarer går kun én vej – op!
Underbygges af forskere, markedsanalytikere, fødevarebranchen og pressen…

Lokale fødevarers grundlag for vækst

Hvad er lokale fødevarer
•
•
•
•
•
•
•

Ikke en velafgrænset ”størrelse”
Der er to former for ”lokalt” 1) geografisk og 2) mentalt
Det er identitets produkter fra småskala producenter
Bygger på traditioner, håndværk og den gode smag af
dyrevelfærd og natur
Kan både være økologisk og konventionel, men skal
være produceret med transparente processer
Værdi-logikken går på tværs af segmenter og grænser
Lokalt er når, man som forbruger eller professionel bruger
føler ”nærhed” til producenten

På fredag viser
vi dig en rigtig
bondemand!

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

Lokale fødevarers barriere for vækst

Barrierer for acceleration
•
•
•
•
•

Afsætningsmulighederne begrænses, når de små
producenter ikke kan honorere kravene i
detailkædernes logistikløsninger
Bl.a. derfor er det, at industrien ”dribler med den
økologiske bold”
De små producenter må derfor være bedre til at
differentiere og levere til marked
Udfordringen gælder ikke kun afsætning til
detailleddet, men også til foodservice, herunder
også salg til offentlige køkkener
Industrien vinder overalt med en effektiv motor!

Der er behov for en alternativ leveringsstreng
- og en ny samarbejdsform…

Distribution der når ud i alle hjørner af

landet med cost-effektiv logstik, høj leveringsgrad
og –sikkerhed

Relation

med direkte kontakt, samt tydelig og enkel webportal, hvor producenterne og kunderne kan mødes og handle,
hvad enten det gælder den lokale butik, restaurant eller forbruger

Værdi-logik der samler det hele,
baseret på økologi og småskala
produktion

golocalshop.dk
Danmarks første ”small-2-bigscale” leveringssystem – hvordan fungerer det ny set-up…

Småt er godt. Nært er kært. Tæt er let!
Web-shop kompetence:
•Et samlet indkøbsunivers
•Mange producenter
•Målrettet søgeunivers
•Producenternes historier
•Stort vareudvalg
•Dybe GS1 vareinformationer
•Link til selektive webshops
•Terminsbaseret sortiment
•Partivarer på tilbud
•Nem bestilling
•Høj leveringsgrad

Sådan vil vi nedbryde barrieren og nå ud i alle ender af landet

Småt er godt – hos GO LOCAL!
Småskala producenter samlet på en fælles platform

A

Vare modtager / vare leverandør
BtB golocalshop.dk
Producenternes egne web-shops
- small2bigscale logistik

B
Lager &
logistik

C

GS1

Vareindmeldelse / data og prosa
Stamdata
Prosa / Story Telling
- småskala producenter

Selektiv distribution med lokal forankring
Bager- & slagterbutikker
Specialbutikker
HORECA
Lokale købmænd
- ét sted at bestille, én leverance, én faktura

Stamdata udveksling vis Trade Sync

Data modtager / data leverandør
BtB golocalshop.dk
Producenternes egne web-shops
- samlingssted for systemudvikling
Signatur

Vil vil levere, hvad småskala producenterne og markedet mangler

Et alternativ leveringsstreng, der fungerer
Succesformlen er > stærke kerneværdier + kreativitet + eksekvering + medinvestering!
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Brud med industritænkning og –handling
Værdibaseret tænkning og handling
Undgå for mange bump på vejen (samarbejde)
Fra initial vækst til acceleration, hurtigt (fælles mål)
Overskride reciprokke relationer (være alternativ)
Udvikle rette partnerskaber (upstream / downstream)
Udvikle distributionsstrategien (og nå mange)
Opbygge en alternativ leveringsstreng (der fungerer)
En stærk motor (der genererer flow, tilstrækkelig volumen til god økonomi)
Finde ind til hjertet af branchen og forstærke producenternes marked

Introduktion
til GO’local
®
Ærlighed
varer længst

Vi vil gå imod
vildledende forbruger markedsføring
Ikke flere fiktive ”danske” gårdnavne, der skal give positive
associationer til et naturligt landbrug – som f.eks. kyllinger, der
er udset til at sælge flere produkter alene via navnet – eller
ompakning af EU-varer, der nyder godt af det danske Ø-mærke
uden at leve op hertil…
•
•
•
•
•

Industri-uafhængig
Værdifællesskab
Markedsdrevet
Tilgængelig
Med ærlighed, ægthed og personlighed

På denne måde vil vi opnå respekt i markedet!

Vil vil levere, hvad forbrugerne vil ha’ mere af

Den danske velfærdskylling

Succesformlen er > delte kerneværdier + kreativitet + eksekvering + medinvestering!

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dansk Velfærdskylling med den gode, ærlige historie
Varietet og mangfoldighed frem for ensretning
Selvkontrol frem for forbruger vildledning
Sunde kyllinger uden antibiotika, grønne muskler, træbryst og fedtstriber
Etisk produktion, transport og slagtning
Medansvar i alle værdikædeled
Kvalitet til fair priser
Tilgængelighed
Finde ind til hjertet og flytte kundestrømmen

Vil vil levere, hvad markedet vil ha’ mere af

Der er penge i lokale fødevarer
Hvis vi gør det rigtigt!
•

Forskere og markedsanalytikere definere det
lokale marked med et tre gange større
potentiale end økologien, da det går på
tværs af økologiske, semi-økologiske og
traditionelle segmenter.

•

Imidlertid rummer netop økologien et stort
vækstpotentiale på den lokale markedsplads.

•

Sammen kan lokal + øko blive et nationalt
fyrtårn og give Danmark et image som et
både grønt og bæredygtigt land…

Værdier, sammenhold, fællesskab og stærke partnerskaber er en kernekompetence
som GO LOCAL vil drive i tråd med både produktion og distribution

Lad os få en åben dialog – og bygge noget STORT sammen!

Markeds- og produktudvikling

- gøre det nemmer at koble økologi og lokal produktion sammen med leveringsystemet

•
•
•
•
•

Vil det være ønskeligt med en dansk ”lokal
økologiske” mærkningsordning til styrkelse af
markedspenetrationen og markedsudvikling
Vil vi ha’ en forstærket primærsektor med små
forædlingsvirksomheder i et samlet leveringssystem, der når ud i alle kroge af landet
Ønsker vi at stå sammen om eksport initiativer
Hvordan udvikler vi innovations-potentialet i en
forankret lokal økologiske kontekst
Skal vi produktudvikle den økologiske
Djursland-kylling, Vendelbo-grisen, Odsherredægget, Samsø-melet, Ølands æblevinen etc.

Den alternative logik – til udligne med industrilogikken

Adgangskriteriet til markedet er at kunne udligne

Ubalancen i forhandlingskraften
STOR
Styrke:
Leveringsstreng med
stærk forhandlingskraft
på grund af bred sektorbaseret markedsdækning
via store aftaler og relativt
lave priser
Perspektiv: Industrien
og mono-kulturen vokser
med ekspresfart…

Konsolidering og
brandbuilding
i
System afsætning
store salgskanaler
Effektiv
procesindustri
Reciprokke
relationer

LILLE
d

Står alene i forhol
til ”de store”
Begrænset
procesapparat

Alternativt
leveringssytem

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…

