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Regional Udvikling  /  Strategi & analyseRedaktion:  

INDLEDNING

Ressourceområder
Erhvervstruktur kan beskrives eller illustreres på mange 
forskellige måder og med mange forskellige illustratio-
ner. Mest væsentlig for beskrivelsen er uanset metode, 
den valgte branchegruppering

Et ressourceområde samler de virksomheder, der indgår 
i samme værdikæde fra primærproducent (fra jord) via 
forarbejdning til salg (til bord).

I denne publikation præsenteres ressourceomådet 
’fødevarer’.

Se appendiks for en beskrivelse af hvert enkelt ressour-
ceområde og en liste med navne på mogle af de største 
syddanske virksomheder inden for området fødevarer.

INDhOLD

sammenfatning  /  side 3 

Fødevarer - position  i den samlede            
erhvervsstruktur  /  side 4

Beskæftigelse inden for fødevarer  /  side 6

Økonomisk specialisering og                       
produktivitet  /  side 8
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Iværksætteri   /  side 12
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FRA jORD TIL BORD 
- DEN SOLIDE FøDEVAREKæDE  

•	 I alle regioner falder fødevareområdets beskæftigel-
sesmæssige betydning. I 2008 havde 14 pct. af alle 
beskæftigede i den private sektor i Danmark et job 
inden for ressourceområdet fødevarer 

•	 Fødevarers andel af den samlede private beskæfti-
gelse i Syddanmark er faldet fra 22 pct. i 2003 til 18 
pct. i 2008 - svarende til et fald på 10.000 beskæf-
tigede

•	 13 pct. af værditilvæksten i den private sektor i 
regionen kommer fra fødevareområdet

•	 Relativt set er Nordjylland og Syddanmark de regio-
ner med størst specialisering inden for fødevarer

•	 I Danmark er 270.000 er beskæftiget med føde-
varer. 55 pct. af dem har et job i Syddanmark eller 
Midtjylland

•	 Odense, Vejle og Esbjerg er de syddanske kommu-
ner med flest fødevarejob

•	 I fem af de syddanske kommuner er mere end 25 
pct. af alle private job inden for fødevarer 

•	 Det er i Nordfyns og Langeland kommuner at fø-
devarearbejdspladserne fylder mest i den samlede 
private beskæftigelse

•	 Midtjylland og Syddanmark er store aktører i alle 
kædens led (primære-, fremstillings-, støtte- og 
serviceerhverv)

•	 hovedstaden er stærkest sidst i værdikæden

•	 Væksthusene giver Odense den største andel af de 
syddanske job inden for primære erhverv, fødeva-
rer. Tønder og Varde følger tæt efter med en stor 
landbrugsproduktion 

•	 Fødevareindustrien giver flest job i Vejle og Esbjerg

•	 Odense og Kolding er i særklasse de største syddan-
ske spillere inden for støtteerhverv, fødevarer.

•	 De fleste syddanske job inden for serviceerhverv, 
fødevarer findes i Odense og Vejle

•	 Fødevareområdets økonomiske betydning er relativ 
stor udenfor hovedstaden - men størst i Nordjylland 
og på Sjælland

•	 I Nordfyns Kommune bidrager fødevarer med knap 
30 pct. af den samlede værditilvækst i den private 
sektor

•	 Produktivitetsudviklingen inden for fødevarer har 
været relativ svag

•	 Væksten i produktivitet ligger i hovedstaden 50-60 
pct. højere end i de øvrige regioner

•	 Uddannelsesniveauet er lavt på fødevareområdet. 
Mere end halvdelen af de beskæftigede har ingen 
kompetencegivende uddannelse

•	 Samlet for hele landet er der en tilbagegang både i 
antal nyetablerede virksomheder inden for fødeva-
rer og i det samlede antal fødevarevirksomheder
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Figuren viser de private arbejdspladser i region syddanmark og i hele landet - fordelt på ressourceområder.

datakilde: danmarks statistik

erhvervsstruktur - den private sektor 2008
Erhvervsstruktur 2008

R1_Erhvervsstruktur 2008 privat sektor DK RSD

0 5 10 15 20 25

Fødevarer

Møbler/beklædning

Turisme

Bygge/bolig

IT/kommunikation

Transport

Energi/miljø

Medico/sundhed

Øvrige erhverv

procent

Region Syddanmark Hele landet

 Region Syddanmark       hele landet

Figuren viser fødevarers andel af de private arbejds-
pladser.
datakilde: danmarks statistik

Beskæftigelse 
2003-2008

Figuren viser fødevarers andel af værditilvæksten i de private erhverv.
datakilde: danmarks statistik

værditilvækst
2003-2007 

” ...relativt 
 mange 
 fødevarejob 
 i syddanmark

FøDEVARER - POSITION I DEN 
SAMLEDE ERhVERVSSTRUKTUR 

Fødevarer

R3_andel af samlet værditilvækst 2003-2007
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Nordjylland

Sjælland

Midtjylland

Syddanmark

Hovedstaden

Fødevarer

R2_andel af samlet besk i de 5 regioner 2003-2008

0%

5%

10%

15%

20%

25%

200820072006200520042003

Nordjylland

Syddanmark

Sjælland

Midtjylland

Hovedstaden

” ...områdets betydning falder 

” ...den økonomiske be-
 tydning er mindre end 
 den beskæftigelses- 
 mæssige
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FØdEvarEr

Figurerne viser, hvor stor en andel af de private arbejdspladser der er inden for ressource-
området Fødevarer - hele landet og i hver af de fem regioner

datakilde: danmarks statistik

arBejdspladser iNdeN for fødevarer 2008

 Fødevarer 
 øvrige ressourceområder

hele landet Region MidtjyllandRegion Syddanmark

Region Nordjylland Region Sjælland Region hovedstaden

Figuren viser om der er relativt flere eller færre 
ansat inden for fødevarer

datakilde: danmarks statistik

erhvervsspecialiseriNg 2008

” ...nordjylland er   
 mest afhængig af  
 fødevareområdet

Fødevarer DK

R4_andel af samlet erhverv

271.403
14%

1.660.599
86%

Hele landet

Fødevarer Øvrige

Fødevarer RSY

R4_andel af samlet erhverv

75.077
18%

344.092
82%

Region Syddanmark

Fødevarer Øvrige

Fødevarer RM

R4_andel af samlet erhverv

72.486
16%

382.478
84%

Region Midtjylland

Fødevarer Øvrige

Fødevarer RN

R4_andel af samlet erhverv

39.138
20%

159.786
80%

Region Nordjylland

Fødevarer Øvrige

Fødevarer RSJ

R4_andel af samlet erhverv

39.158
17%

186.749
83%

Region Sjælland

Fødevarer Øvrige

Fødevarer RH

R4_andel af samlet erhverv

45.517
7%

580.567
93%

Region Hovedstaden

Fødevarer ØvrigeFødevarer

R5_ Erhvervsspecialisering

Nordjylland

Syddanmark

Sjælland

Midtjylland

Hovedstaden

specialiseretikke specialiseret
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BEskæFtIgElsE

aNtal syddaNske 
arBejdspladser 2008

aNtal arBejdspladser 
i regioNerNe 2008 

BESKæFTIGELSE INDEN FOR
FøDEVARER  

” 55 pct. af alle 
 fødevarejob er i 
 syddanmark eller  
 Midtjylland

” ...flest job i odense og vejle

” det er i nordfyns og Langeland  
 kommuner at fødevarearbejdsplads- 
 erne fylder mest i den samlede  
 beskæftigelse

Område Antal job
inden for

 fødevarer 

Andel af 
alle job 

Assens 2.826 22,5%

Billund 1.454 11,4%

Esbjerg 7.220 16,7%

Fanø 168 21,3%

Fredericia 2.909 16,2%

Faaborg-Midtfyn 3.958 25,5%

Haderslev 3.797 21,5%

Kerteminde 2.088 19,9%

Kolding 5.350 13,5%

Langeland 975 27,1%

Middelfart 2.116 17,5%

Nordfyns 2.336 28,8%

Nyborg 1.786 23,6%

Odense 8.719 13,4%

Svendborg 2.652 16,5%

Sønderborg 3.147 12,0%

Tønder 3.533 25,4%

Varde 4.173 22,9%

Vejen 4.001 25,4%

Vejle 7.854 20,2%

Ærø 418 24,8%

Aabenraa 3.597 16,8%

Region Syddanmark 75.077 17,9%

Hele landet 271.403 14,0%

andel af samtlige arbejdspladser inden for fødevarer
  over 25 pct.
  15 til 25 pct.
  0 til 15 pct.

tabel og kort viser antal arbejdspladser inden for fødevarer i de syd-
danske kommuner, regionerne og i hele landet. 

datakilde: danmarks statistik
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Figurerne viser relativ årlig ændring i beskæftigede inden for fødevarer i hele landet og regionerne.

Figuren viser udvikling i antallet af beskæftigede inden for fødevarer i regionerne. 
datakilde: danmarks statistik

udvikliNg i 
BeskæftigelseN
2003-2008

Årlig udvikliNg 2003-2007

datakilde: danmarks statistik

fødevarer

R7_udvikling i beskæftigelsen 2003-2008

30.000

40.000

50.000
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200820072006200520042003

Syddanmark

Midtjylland

Hovedstaden

Sjælland

Nordjylland

-1,3%-2,1%-1,6%-3,3%-3,7%

20072006200520042003

Syddanmark

R8_fødevarebesk i de 5 regioner 2003-2008

-0,7%-0,7%-1,2%-4,0%-3,8%

20072006200520042003

Hele landet

1,1%

-1,2%-3,5%-6,0%-3,6%

20072006200520042003

Nordjylland

-1,2%

0,5%

-0,8%-2,4%-4,4%

20072006200520042003

Midtjylland

-0,4%
0,4%

-5,6%-4,0%

20072006200520042003

Hovedstaden

-0,8%-0,8%

0,1%

-4,4%-3,2%

20072006200520042003

Sjælland

hele landet

Region Midtjylland

Region Syddanmark

Region Nordjylland

Region Sjælland Region hovedstaden

” ...et fald på 10.000 i  
 syddanmark på 5 år
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syddanmark

nordjylland

sjælland

Hovedstaden

Midtjylland

værdikædeN

30% 28% 30% 24%

17% 17% 10% 10%

16% 12% 14% 15%

5% 13% 13% 26%

32% 29% 32% 23%

Primære erhverv Fremstillings-
erhverv

Støtteerhverv Serviceerhverv

Figuren viser værdikæden for fødevarer i regionerne. I hvert led af kæden er angivet, hvor stor en andel af arbejdspladserne inden 
wfor hhv. primære-, fremstillings-, støtte- eller serviceerhverv, der er i hver region. 

datakilde: danmarks statistik

” Midt og syd er store   
 aktører i alle kædens led ” ...Hovedstaden er 

 stærkest sidst i    
 værdikæden
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detaljeret erhvervsspecialiseriNg 2008

” nordjylland er specialiseret i    
 landbrugsproduktion og  
 fødevareindustri

Fødevarer N
ord

R
11_detaljeret erhvervsspecialisering

14
,4
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Primære erhverv

Fremstillingserhverv

Støtteerhverv

Serviceerhverv

procent

R
egion N

ordjylland

Fødevarer Sjæ
lland

R
11_detaljeret erhvervsspecialisering

14
,4
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Primære erhverv

Fremstillingserhverv

Støtteerhverv
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procent
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lland

Fødevarer H
ovedstad

R
11_detaljeret erhvervsspecialisering

16
,8

0 5 10 15 20 25 30

Primære erhverv

Fremstillingserhverv

Støtteerhverv

Serviceerhverv

procent

R
egion H

ovedstaden

Fødevarer M
idt

R
11_detaljeret erhvervsspecialisering

2
6

,7

0 5 10 15 20 25 30

Primære erhverv

Fremstillingserhverv

Støtteerhverv

Serviceerhverv

procent
R

egion M
idtjylland

Fødevarer Syddanm
ark

R
11_detaljeret erhvervsspecialisering

2
7,7

0 5 10 15 20 25 30

Primære erhverv

Fremstillingserhverv

Støtteerhverv

Serviceerhverv

procent

R
egion S

yddanm
ark

Region Midtjylland

Region Syddanmark

Region Nordjylland

Region Sjælland Region hovedstaden

I hvilken del af værdikæden har regionerne relativt mange 
beskæftigede og i hvilke relativt få beskæftigede? Figurerne 
viser regionernes andele af den samlede beskæftigelse i 
hele landet inden for hvert led i værdikæden. 

de lodrette linjer viser, hvor store andele af alle arbejdsplad-
ser i hele landet inden for fødevarer, der findes i regionerne.

datakilde: danmarks statistik 

Ressourceomåder fødevarer 2009.indd   9 06-04-2010   13:34:36



ErhvErvsstruktur

side 10  |  Syddanmark I TAL  

fødevarer - hvad og hvor i syddaNmark 2008?

primære erhverv

fremstilliNgserhverv

støtteerhverv

serviceerhverv

andel af samtlige arbejdspladser i regionen 
inden for støtteerhverv, fødevarer.

  10 til 20 pct. 
  5 til 10 pct. 
  0 til 5 pct. 

andel af samtlige arbejdspladser i regionen 
inden for fremstillingserhverv, fødevarer.

  10 til 20 pct. 
  5 til 10 pct. 
  0 til 5 pct. 

andel af samtlige arbejdspladser i regionen 
inden for primære erhverv, fødevarer.

  5 til 10 pct. 
  0 til 5 pct. 

andel af samtlige arbejdspladser i regionen 
inden for serviceerhverv, fødevarer.

  10 til 20 pct. 
  5 til 10 pct. 
  0 til 5 pct. 
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” ...væksthusene giver odense  
 den største andel. tønder og  
 varde følger tæt efter med  
 en stor landbrugsproduktion

” ...fødevareindustrien er solidt  
 repræsenteret i esbjerg og  
 vejle

” odense og kolding er i særklasse de   
 største regionale spillere inden for 
 støtteerhverv... 

” ...og odense og vejle er det  
 inden for serviceerhverv
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øKONOMISK SPEcIALISERING 
OG PRODUKTIVITET

Figuren viser, om ressourceområdet bidrager relativt 
mere eller mindre til den samlede værditilvækst i 
regionen. 

datakilde: danmarks statistik

økoNomisk specialiseriNg iNdeN for  fødevarer 2008

Område Andel af 
værditil-

vækst

Assens 16,6%

Billund 3,7%

Esbjerg 9,5%

Fanø 13,7%

Fredericia 15,0%

Faaborg-Midtfyn 20,8%

Haderslev 15,5%

Kerteminde 15,9%

Kolding 10,5%

Langeland 21,3%

Middelfart 8,8%

Nordfyns 29,5%

” ...uden for Hovedstaden er det
 økonomiske bidrag fra fødevarer
 relativt stort

fødevarers økoNomiske BetydNiNg i kommuNerNe
Område Andel af 

værditil-
vækst

Nyborg 21,9%

Odense 11,6%

Svendborg 9,9%

Sønderborg 9,1%

Tønder 13,4%

Varde 15,6%

Vejen 20,4%

Vejle 17,2%

Ærø 10,2%

Aabenraa 9,4%

Region Syddanmark 12,6%

Hele landet 8,9%

tabellen viser, hvor stor en andel af værditilvæksten i den private sektor, der 
skabes inden for ressourceområdet fødevarer. 

datakilde: danmarks statistik

” nordfyns kommune  
 er økonomisk set  
 meget afhængig af  
 fødevarer

specialiseretikke specialiseret

Fødevarer

R13_økonomisk specialisering

Nordjylland

Sjælland

Midtjylland

Syddanmark

Hovedstaden
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Figuren viser den gennemsnitlige årlige produktivitetvækst inden for fødevarer i hver af de fem regioner.

datakilde: danmarks statistik

hvilke ressourceområder har haft den største produktivitetsfremgang i perioden fra 2003 til 2007? 

Figuren viser for hele landet den gennemsnitlig årlige produktivitetsvækst inden for alle ressourceområderne. Produktivitet er opgjort 
som bruttoværditilvækst pr. fultidsbeskæftiget. 

datakilde: danmarks statistik

produktivitetsudvikliNg 2003-2007

produktivitetsudvikliNg fødevarer 
2003-2007

R14 Produktivitet 2003-2007

10,4%

7,5%

5,9%

3,4%

3,1%

2,8%

2,2%

2,1%

6,8%

Energi/Miljø

Transport

Medico/Sundhed

Fødevarer

Bygge/Bolig

Møbler/Beklædning

IT/Kommunikation

Turisme

Øvrige erhverv

Produktivitetsudvikling  2003-2007

R14b Produktivitet 2003-2007 regioner

Hovedstaden
4,9%

Sjælland
3,1%

Midtjylland
3,0%

Syddanmark
2,9%

Nordjylland
2,9%

Produktivitetsudvikling fødevareområdet 2003-2007

” ...svag produktivitets- 
 udvikling inden for 
 fødevarer

” ...væksten i Hovedstaden  
 ligger 50-60 pct. højere   
 end i de øvrige regioner
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Figurerne viser den højeste fuldførte uddannelse for de beskæftigede inden for ressourceområdet fødevarer og 
i hele den private sektor. 

datakilde: danmarks statistik

uddaNNelsesfordeliNg fødevarer 2008

uddaNNelsesfordeliNg deN private sektor 2008

UDDANNELSESNIVEAU

55,7 53,4 50,7 51,4 54,9

34,7 41,7 43,9 42,2
41,1

9,6 4,9 5,5 6,3 4,0

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland

Fødevarer

 MVU + LVU

 Erhvervsfaglig uddannelse + KVU

 Uden kompetencegivende uddannelse

R15_uddannelse ressourceområde

38,9 42,9 42,5 41,8 44,1

38,4

48,0 47,6 45,7
46,8

22,7
9,1 9,9 12,5 9,1

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland

 MVU + LVU

 Erhvervsfaglig uddannelse + KVU

 Uden kompetencegivende uddannelse

” det generelle niveau
 er markant højere 
 i Hovedstaden...   

” ...men niveauet er lavt   
 over hele linjen inden for  
 fødevarer...

” ...og der er specielt rigtig mange uden 
 kompetencegivende uddannelse og meget få  
 med en videregående uddannelse
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detaljeret uddaNNelsesfordeliNg 2008

uddaNNelsesfordeliNg - delomrÅder 2008

Figurerne viser den højeste fuldførte uddannelse for de beskæftigede i hele landet i de enkelte områder 
inden for ressourceområdet. 

datakilde: danmarks statistik

Figurerne viser den højeste fuldførte uddannelse for de beskæftigede i hele landet i de enkelte 
områder inden for ressourceområdet. 

datakilde: danmarks statistik

Fødevarer, primære

R16_uddannelse detaljeret

53%42%

5%

fødevarer,primære erhverv

Ikke kompetencegivende

Erhvervsfaglig + KVU

MVU+LVU

Fødevarer, fremstilling

R16_uddannelse detaljeret

51%
43%

6%

fødevarer,fremstillingserhverv

Ikke kompetencegivende

Erhvervsfaglig + KVU

MVU+LVU

Fødevarer, støtte

R16_uddannelse detaljeret

35%

54%

11%

fødevarer,støtteerhverv

Ikke kompetencegivende

Erhvervsfaglig + KVU

MVU+LVU

Fødevarer, service

R16_uddannelse detaljeret

58%

37%

5%

fødevarer,serviceerhverv

Ikke kompetencegivende

Erhvervsfaglig + KVU

MVU+LVU

 Uden kompetence-
        givende uddannelse

 Erhvervsfaglig 
        uddannelse + KVU

 MVU + LVU

primære
erhverv

frem-
stilliNgs-
erhverv

service-
erhverv

støtte-
erhverv

 Primære erhverv Fremstillingserhverv Støtteerhverv Serviceerhverv

Syddanmark 52,1 43,6 4,3 50,7 44,0 5,3 36,3 54,3 9,4 54,0 40,8 5,2

Midtjylland 54,7 40,6 4,7 46,8 45,0 8,3 35,1 54,9 10,0 57,0 37,9 5,1

Nordjylland 55,3 40,8 3,9 54,6 42,2 3,2 36,3 56,6 7,0 58,4 37,4 4,1

Sjælland 51,1 42,9 6,0 52,0 42,8 5,2 39,1 54,8 6,2 58,6 37,5 3,9

Hovedstaden 48,7 41,6 9,6 51,5 38,4 10,1 26,3 50,5 23,2 60,8 31,2 7,9

” ...støtteerhvervene 
 beskæftiger dobbelt  
 så mange med en  
 videregående 
 uddannelse
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Figuren viser væksten i antal nye virksomheder og i samlet antal virksomheder i perioden 2003-2006 for alle res-
sourceområderne.

datakilde: danmarks statistik bearbejdet af e-statistik.dk

Figuren viser etableringsrater i regionerne fra 2003 til 2006. Etableringsrate defineres som antal nye 
virksomheder i procent af samtlige virksomheder.

datakilde:  danmarks statistik bearbejdet af e-statistik.dk

Nye virksomheder 2003-2006 iNdeN for fødevarer

udvikliNg i aNtal 
virksomheder

Fødevarer

R18_etableringsrater 2003-2006
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Hele landet - alle erhverv

Hovedstaden

Sjælland

Nordjylland

Midtjylland

Syddanmark

IVæRKSæTTERI

R17_vækst i antal nye virksomheder_ressourceområder

-8%

25%

-2%

74%
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41%

3%

144%

24%

-5%

8%
2%

15%
9%

3%

-21%

72%

14%

Vækst i nye vækst i samlet antal

Vækst 2003-2006 i:

 Antal nye virksomheder      

 Samlet antal virksomheder
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ErhvErvsFOrhOld

Figuren viser udviklingen i, hvor stor en andel af befolkningen, 
der hhv. er i beskæftigelse og indgår i arbejssstyrken (beskæf-
tigede og ledige). udviklingen vises for kommunen og for hele 
landet. 

datakilde: danmarks statistik

Område Vækst i antal 
nye virksomheder

Vækst i samlet 
antal virksomheder

Assens -60% -8%

Billund 33% 2%

Esbjerg 0% -14%

Fanø - 0%

Fredericia -89% -8%

Faaborg-Midtfyn -9% -7%

Haderslev -43% 0%

Kerteminde -33% 4%

Kolding -7% -2%

Langeland 0% -17%

Middelfart -22% -5%

Nordfyns -40% -2%

Nyborg 67% -7%

Odense -49% -6%

Svendborg -17% 0%

Sønderborg 22% -12%

Tønder 0% 0%

Varde 0% -5%

Vejen -56% -9%

Vejle -11% -2%

Ærø 300% -11%

Aabenraa 0% -8%

Syddanmark -22% -6%

Hele landet -8% -5%

Figuren viser væksten i antal nye virksomheder og i det samlede antal virksomheder i perioden 2003-2006 inden 
for fødevareområdet i regionerne.

datakilde: danmarks statistik bearbejdet af e-statistik.dk

udvikliNg i aNtal virksomheder
iNdeN for fødevarer

Fødevarer

R19_vækst i antal nye virksomheder_regioner

-19%

12%

-22%

-3%

62%

-6%
-4%

-6%
-3% -3%

Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland

Vækst i nye vækst i samlet antal

Vækst 2003-2006 i:

 Antal nye virksomheder      

 Samlet antal virksomheder

Nye virksomheder 
iNdeN for fødevarer

tabellen viser væksten i antal nye virksomheder og i det 
samlede antal virksomheder i perioden 2003-2006 inden 
for fødevareområdet i kommunerne i syddanmark.

datakilde: danmarks statistik bearbejdet af e-statistik.dk
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aPPENdIks

Fødevarer
virksomheder inden for landbrug, fiskeri og gartneri, industri-
virksomheder, der forarbejder fødevarer, samt støtte-, handels- 
og rådgivningsvirksomheder inden for fødevaresektoren.

Møbler/beklædning
Producenter af møbler, tøj, sko m.v. samt virksomheder, der 
designer, udvikler, markedsfører og sælger møbel- og beklæd-
ningsprodukter.

Turisme
virksomheder, som udbyder produkter og aktiviteter, der knytter 
sig til fritids- og forretningsrejser.

Bygge/bolig
virksomheder, der projekterer, opfører, vedligeholder eller driver 
bygninger, producenter af materialer og komponenter, som ind-
går i bygninger, samt tilknyttede handelsvirksomheder.

IT/kommunikation
virksomheder, som udvikler, producerer og distribuerer pro-
dukter og tjenesteydelser inden for It, edb-software, tele, post, 
reklame og film samt grafiske virksomheder.

Transport
virksomheder, der transporterer gods og personer, handels- og 
rådgivningsvirksomheder i tilknytning hertil samt virksomheder, 
der producerer og vedligeholder veje, jernbaner, broer m.v.

Energi
virksomheder, der indvinder og leverer energi- og vandres-
sourcer, eller som håndterer og behandler spildprodukter samt 
virksomheder, der leverer anlæg, udstyr og rådgivning hertil.

Medico/sundhed
virksomheder, som producerer og forhandler lægemidler, medi-
coteknik m.v.

ressourceomrÅder
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aPPENdIks

værdikædeN i regioN syddaNmark

Primære erhverv, fødevarer
•	 gartNErIEt PkM a/s 
•	 gartNErIErNE OvE NIElsEN a/s                                  
•	 gartNErIEt rOsBOrg-BEllINgE a/s                                                
•	 rOsa daNICa a/s                                                                                                                         
•	 EgEhØJ ChaMPIgNON vEFlINgE a/s                                                                 
•	 alFrEd PEdErsEN & sØN aps                                                                                                        
•	 gartNErIEt thOruPluNd a/s FraugdE                                                                                       
•	 MultIgrEEN.dk a/s                                                                                                                                              

                                                                                                                                             

Fremstillingserhverv, fødevarer
•	 daNIsh CrOWN aMBa                                                                                               
•	 arla FOOds aMBa
•	 daNIsCO a/s     
•	 CarlsBErg daNMark a/s  
•	 daNPO a/s                                                                                                                           
•	 a/s arOvIt PEtFOOd                                                                                                  
•	 guMlINk a/s                                                                                                                     
•	 tulIP FOOd COMPaNy                                                                      
•	 kOhBErg BrØd a/s                                                         
•	 skarE MEat PaCkErs k/s  - skarE FOOd a/s            
•	 daN CakE a/s                                                                                                                 
•	 rOyal uNIBrEW a/s - alBaNI BryggErIErNE a/s                      
•	 ryNkEBy FOOds a/s 
•	 FOOds sPECIalItIEs a/s
•	 NOrlaX a/s  
•	 POlar salMON a/s            
•	 rahBEkFIsk a/s      
•	 OdENsE MarCIPaN a/s                         
•	 kIMs a/s                           
•	 dalOON a/s        
•	 FErtIN PharMa a/s          
•	 ardO a/s            
•	 OrlIk tOBaCCO COMPaNy a/s                                                                     
•	 laNtMÄNNEN sChulstad a/s - laNtMÄNNEN MIlls a/s    
•	 trIPlENINE FIsh PrOtEIN a.M.B.a.             
•	 h C aNdErsEN BagErgÅrdEN a/s        
•	 MErrIld kaFFE a/s                    
•	 graastEN salatEr a/s                
•	 FlENstEd a/s                                                                                                                                              

                                                                                                                                                  

Støtteerhverv, fødevarer
•	 glud & MarstraNd a/s              
•	 WIttENBOrg aPs              
•	 sMurFIt kaPPa daNMark a/s            
•	 J.F. - FaBrIkEN. J. FrEudENdahl a/s                                     
•	 kvErNElaNd grOuP kErtEMINdE a/s                           
•	 CaBINPlaNt a/s                                                   
•	 sCa PaCkagINg daNMark         
•	 sFk systEMs a/s                        
•	 aNdrItZ sPrOut a/s                                 
•	 EPOkE a/s                                                                                                                              
•	 Plus PaCk a/s                                                                                                               
•	 sØrEN BErggrEEN a/s              
•	 PrOMENs MEdICal PaCkagINg a/s                                                        
•	 graM EQuIPMENt a/s                                                                                                               
•	 kEN MaskINFaBrIk a/s                                                                                                                 
•	 NOrFOlIEr daNMark a/s                                                                                                                                              

                                                                                                                                     

Serviceerhverv, fødevarer
•	 suPErgrOs a/s                                                                                                            
•	 v & s daNMark a/s  -  v&s WINE ENgrOs a/s                                                 
•	 gasa grOuP dENMark a/s                                                                                                                 
•	 daNsk suPErMarkEd INdkØB I/s                                                                                            
•	 BØg MadsEN a/s           
•	 aldI kOldINg k/s                                                                                                     
•	 Fakta a/s                                                                                                                
•	 vItFOss a/s                                                                                                                          
•	 dlg aMBa 
•	 aBENa lOgIstIk a/s                                                                                                 
•	 COOP daNMark a/s adMINIstratION                                                        
•	 BC CatErINg grOssIstEN a/s - BC CatErINg kOldINg a/s                                                                                             
•	 BhJ a/s                                                                                                           
•	 allEr MØllE a/s                                                                                                                                             
•	 gasa OdENsE Frugt - grØNt aMBa                             
•	 daNæg a/s                                                                                                                                    
•	 uhrENhOlt a/s                                                                                                     
•	 h & P FrugtIMPOrt a/s                                                                                    
•	 MEtrO Cash & Carry daNMark aPs                                                                    
•	 CatErINg ENgrOs a/s                                                                                                    
•	 CrEdIN BagErIPartNEr a/s                                                                                                                                              

                                        

hvilke virksomheder indgår i ressourceområdet Fødevarer, og hvor i værdikæden? Nedenfor er listet en række af de største virk-
somheder i regionen, der indgår i statistikken (2007/2008) for hvert af de fire delområder i værdikæden for fødevarer.  
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regional udvikling / strategi & analyse
damhaven 12
7100 vejle

Tal til tiden - et øjebliksbillede
’syddanmark i tal - ressourceområder’ er en serie 
af rapporter fra regional udvikling / strategi og 
analyse, der beskriver erhvervsudvikling udfra 
temaerne beskæftigelse, værditilvækst, uddannelse 
og iværksætteri.

rapporterne er et bidrag til det videngrundlag, der 
er nødvendigt for at regionale og lokale beslut-
ningstagere kan træffe de rigtige valg.

Se mere på 
www.regionsyddanmark.dk/taltiltiden
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