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FORORD

BOGEN ”LOKALE RÅVARER OG MADOPLEVELSER”
ER SKREVET AF

LASSE SOLHEIM

HENRIK SØNKSEN

er agronom og Master Adult

er agronom og har gennem

Learning. Lasse arbejder med

karrieren arbejdet med

læring og udviklingsprojekter

læring, organisations- og

i fødevaresektoren i ind- og

forretningsudvikling inden for

udlandet.

landbrug og fødevarer.

Smag på Nordsjælland står for mad med identitet.

Det handler ikke kun om lokale råvarer, men

Vi ved, hvor råvarerne kommer fra, og hvordan

om et paradigmeskift hvor smag, oprindelse og

de er produceret. Vi kender dem, der har haft

oplevelser afløser standardiseret masseproduk-

fingrene i maden. Vi kender vores historie og

tion af fødevarer. Vi genskaber liv og funktion på

madkultur. Vi er stolte over vores madhåndværk

landet. Det stiller nye krav og giver nye mulighe-

og fortæller gerne om madens rejse fra jord til

der, som vi illustrerer gennem cases.

bord. Vi ønsker at dele denne passion for lokale
madoplevelser med vores kunder, men der er
også nødt til at være en forretningsmodel for de

cafeer på landet; men også få kunder til at

jobs på landet.

stemme med fødderne og lægge en del af deres

Bogen er en faglig syntese og opsamling på

bidrager til at øge udbud og mangfoldighed, så

projektet ”101 Madoplevelser”, som er blevet

livet på landet kan bevares og tage nye former.

bog skyder vi os ind på, hvordan man kan integre-

Konsulentfirmaet Viventes alias Henrik Sønksen og Lasse Solheim, arbejder sammen med fødevarevirk-

inspirere gårdbutikker, madhåndværkere og

småskala fødevareproducenter, der skaber liv og

støttet af Region Hovedstaden. Gennem denne
VIVENTES

Det er vores håb, at bogen kan motivere og

re lokale råvarer, mad og oplevelser med identitet
fra Nordsjælland.

indkøb og madoplevelser i lokalsamfundet. Det

Bogens holdninger er udtryk for forfatternes
viden, erfaringer og synspunkter, og ikke
nødvendigvis dækkende for foreningen Smag på
Nordsjælland.

somheder og netværk, hvor vi sætter smagen, terroir, madhåndværket, bæredygtighed og mangfoldighed på sporet og bordet. Viventes søger gennem projekter at udvikle nye forretningsområder sammen
med iværksættere såvel som veletablerede fødevarevirksomheder. Vi har skrevet en række bøger, som
du kan læse på www.viventes.dk.

Lasse Solheim & Henrik Sønksen
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Perspektiver for lokale råvarer
og madoplevelser

I

Vi har 1,5 mio. potentielle kunder
i nærområdet, inden for en times
kørsel, samt et kæmpe turismesegment i København og på Nordkysten,

II

De seneste par år har vi fået
Nationalpark Kongernes
Nordsjælland og Naturpark
Mølleåen. Naturperler med

der hungrer efter lokale gastronomi-

et stort turismepotentiale,

ske oplevelser og lokal mad. Det giver

der inkluderer vores gårde,

et forretningsgrundlag med mange

marker og fødevarer.

nye jobs for lokal fødevareproduktiSmag på Nordsjælland arbejder på, at vi bliver

Denne succes giver nye positive udfordringer.

en landsdel med en markant profil med hensyn

Det øgede kundegrundlag og kendskabsgrad til

til gode lokale råvarer og kulinariske oplevelser

lokalmad kræver, at vi kan levere varen – altså

baseret på solidt madhåndværk. Netværkets

kvalitetsoplevelser, autenticitet, viden, relevant

rolle er at være facilitator for forandringer, mens

storytelling om lokalmad samt lokale råvarer til

virksomhederne er de udførende enheder.

en realistisk pris. For at fortsætte denne positive

Smag på Nordsjælland har de seneste 2 år
arbejdet med at brande lokal mad og gøre

trend skal vi fortsat udvikle kvaliteten og synliggøre madoplevelserne på landet i Nordsjælland.

on og madoplevelser.

III

Madhåndværkere, gårdbutikker,
landcafeer er blevet vigtige mødesteder for lokalbefolkningen, efter at
Brugsen, forsamlingshuset og det

virksomhederne synlige med madoplevelser.

Projektet ”101 Madoplevelser” har vist, at det er

Projektet ”101 Madoplevelser” som har

muligt at skabe mere dynamik, liv og attraktivitet

lokale værtshus er lukket. De lokale

været støttet af Region Hovedstaden og flere

på landet for beskedne ressourcer. Men der ligger

eller familien mødes i stedet på

kommuner, har medvirket til at skrue op for

fortsat mange muligheder og et kæmpe uudnyttet

Jordbærcafeen eller i gårdbutikken.

aktivitetsniveauet i gårdbutikker og gårdcafeer,

potentiale for at udvikle forretningsgrundlaget på

Det bidrager med livskvalitet i

madhåndværkere, markeder, cafeer, restauranter,

landet i Nordsjælland. Her kan nævnes:

lokalsamfundet.

IV

Lokal fødevareproduktion
er med til at give robuste
fødevaresystemer, som er
en del af bæredygtighedsog klimaindsatsen.

mv.. Kendskabsgraden til de lokale madoplevelser
er blevet øget gennem både digital og offline
formidling og kommunikation fra Smag på
Nordsjælland og madaktørerne. Den øgede synlighed har medvirket til, at mange af madaktørerne
har oplevet et stigende antal besøg, der har skabt
øget omsætning og nye jobs.

At gøre livet på landet i Nordsjælland attraktivt, rummer opgaver der rækker langt ud over Foreningens
økonomiske formåen, men sammen med det øvrige civilsamfund, kommuner og Visit Nordsjælland,
kan vi løfte attraktiviteten på landet i Nordsjælland til gavn for lokale beboere, skabe jobs og tiltrække
flere turister, der gerne vil på kulinarisk opdagelse.
Smag på Nordsjælland ser sig selv som specialisten, når det handler om at facilitere denne udvikling.
Det er vores medlemmer, der ejer virksomhederne. Vi vil vi gerne tage dialog med kommunerne og
andre aktører for at se, hvordan vi sammen kan skabe mere, og bedre liv på landet i Nordsjælland.

6
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01
KAPITEL 1
Madaktørerne
på landet
I dette kapitel beskriver vi vilkårene for småskala
fødevareproduktion og madaktører på landet i Nordsjælland.
Deres kunder, konkurrenter og trends giver muligheder
og udfordringer. På den baggrund sætter vi scenen
for at udvikle madoplevelser på landet og tilhørende
forretningsmodeller.

Foto: Lasse Solheim

Smag på Nordsjælland
Foreningen Smag på Nordsjælland
Smag på Nordsjælland er en paraplyorganisation

Nordsjælland

for 70 små fødevareproducenter, som er på en

Småskalaproducenterne er typisk på en rejse fra

rejse fra at være producenter af fødevarer til i

at være primærproducent (bonde) til at producere

stigende grad at være steder, hvor kunderne tager

og sælge madrelaterede oplevelser (restaurant).

på oplevelsesture – for at spise, tage på indkøb,

Kompetenceprofilen hos en gårdbutik skal være

lære om fødevarer, opleve bondekulturen eller

meget bred, og række lige fra at dyrke råvarer og

madhåndværket.

forarbejde dem til at være vært i gårdrestauran-

Foreningen Smag på Nordsjælland har til opgave
at skabe fælles rum for udvikling, synliggøre
og brande lokale madoplevelser og madaktø-

Det handler
ikke kun om lokale
råvarer, men om et
paradigmeskift hvor smag,
oprindelse og oplevelser
afløser standardiseret
masseproduktion af
fødevarer.

Hvem er medlemmerne i Smag på

ten. Men ikke nok med det. De skal også kunne
brande sig, fortælle deres historie, og kommunikere med deres kunder på de forskellige medier.

rerne. Samtidig har foreningen et formål om

Netværket ”Smag på Nordsjælland” består af

at arbejde for at hæve kvaliteten og sætte en

landmænd, gartnere, små producenter af fødeva-

fælles minimumsstandard for fødevarekvalitet og

rer og drikkevarer, madhåndværkere, caféer,

oplevelser.

restauranter og hoteller, der alle brænder for

Branding kræver indhold, kvalitet og oplevelser,

lokal fødevarekvalitet.

for at skille sig ud fra konkurrenterne i dagligva-

De tæller lige fra ”second career entrepreneurs”

rehandlen og kæderestauranter. På lang afstand

med en akademisk uddannelse, til bønder og

skal kunden se foreningen Smag på Nordsjælland

andet godtfolk. Det betyder, at der samlet set er

som et tydeligt fælles brand. Kommer kunden

rigtig mange kompetencer, ideologier og visioner

nærmere, skal der tegne sig et billede af hver

til stede i netværket, men ikke nødvendigvis altid

enkelt virksomhed og dennes særlige kvaliteter og

så meget vildskab, som man møder hos helt

kendetegn.

unge iværksættere. Til gengæld er der fornuftig

Foto: Troels Boye
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omtanke. Fokus ligger på at producere fødevarer

Virksomhederne i netværket fokuserer på at

og i mindre grad på at brande og sælge. For

være et alternativ til den klassiske værdikæde

ejerne er arbejdet med virksomheden ofte en

ved at være hyperlokale og holde mest muligt af

livsstil.

værdikæden så tæt på virksomheden som muligt.

Generelt har de fleste medlemmer travlt i egen
virksomhed med drift og produktion, mens salg,
markedsføring og kommunikation ofte nedprioriteres, bl.a. fordi der mangler kompetencer
på disse områder. Virksomhederne i Smag
på Nordsjælland varierer fra små nystartede
enkeltmandsvirksomheder til virksomheder, der
er veletablerede i markedet med en eller flere
medarbejdere. Enkelte virksomheder, som har
forstået at kommunikere med deres kunder,
har skabt sig et brand og er kendte langt ud
over lokalområdet. Virksomhederne udvikler sig

Det vil sige, at alt dyrkes, produceres, forarbejdes
og sælges – måske endda serveres på en tallerken
og spises på lokationen. Maden skal være en
oplevelse med vægt på kvalitet, tydelig oprindelse
og autentisk præg. For at få denne forretningsmodel til at fungere, har virksomhederne brug
for at skabe sig et stærkt brand i direkte kontakt
med slutbrugerne. Parallelt hermed er Smag på
Nordsjælland et stærkt samarbejde mellem de
små madaktører - et værdinetværk i lokalområdet,
som er med til at skabe øget synlighed og en
fælles udviklingsplatform for den fælles mission.

organisk.
Småskala produktion er præget af håndens
arbejde og derfor relativt løntungt. Dermed er
produkterne relativt dyre ”high end” produkter, der giver kunderne en ekstra oplevelse.
Forretningsmodellen er som regel, at de små
virksomheder selv varetager en stor del af
værdikæden, hvor de skaber merværdi til deres
fødevareproduktion ved at pakke produkterne ind
i oplevelser, viden og fortællinger.
Værdikæden for fødevarer ser typisk ud som vist
nedenfor.

CASE

Maden
skal være en
oplevelse med
vægt på kvalitet,
tydelig oprindelse
og autentisk
præg.

Helle og Stig driver gården Møllehøj med grøntsager, gård-

Møllehøj –
fra vejboden
til gårdcafé

butik og gårdcafé.

Møllehøj er placeret på toppen af Søsum, blandt

I landkøkkenet forvandler Helle gårdens frugt og

marker og landlig frisk luft. Her dyrker Stig kartofler,

grønt til chutney, syltetøj, kager og brød.

grøntsager og frugt, som for nogle år siden blev
solgt fra en vejbod, hvor kunderne puttede pengene
i en cigarkasse, når de hentede grøntsager.

PRIMÆRPRODUKTION - LAGER/LOGISTIK - FORARBEJDNING - DISTRIBUTION OG SALG - FORBRUGER

Foto: Møllehøj

Der er altid god grund til at besøge den gule gård i
Søsum. Du kan også støde på Møllehøj på Stænder
torvet i Roskilde, onsdag og lørdag på torvedagene.

Helle gik i mange år gået med drømmen om
gårdbutik med café, som blev materialiseret i 2017.
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Møllehøjs Fredagspizza med sæsonens råvarer fra
gårdens marker.
Møllehøj byder også på forskellige events året

Hvad tilbyder vi kunderne

rundt, blandt andet søndagsbrunch og fredagspizza. Her får du lov til at smage på årstidens lækre
fristelser og blive inspireret til at bruge Møllehøjs
ny plukkede og ny opgravede friske råvarer
hjemme i eget køkken.

Gårdbutikkerne sælger typisk: Råvarer som

Caféer og restauranter med lokal mad på

grønt, frugt og kød samt forarbejdede produkter

menukortet er fokuseret på områdets lokale

som skinker, pølser, syltetøj eller cider. I stigende

råvarer og laver maden fra bunden. Et eksempel

grad serveres kaffe, kage og tapas fra en café

er Chef’s Cafe, som tiltrækker både et lokalt

på gården. Gårdbutikkerne søger konstant nye

publikum og turister. I forhold til at skabe

veje til at forny forretningen og skabe merværdi.

merværdi/højere avance satses der mere og mere

Eksempelvis samarbejder Møllehøj med en gruppe

på at skabe oplevelser, events (kursus i ølbryg-

kokkelærlinge, der eksperimenterer med gårdens

ning, brødbagning, osteskole) med bespisning og

råvarer og giver sjove og unikke oplevelser i

servering af drikkevarer som øl og vin, hvor der er

restauranten og dermed brander Møllehøj på

høj avance.

kulinarisk kvalitet. Produkterne sælges typisk
på gården/virksomheden for at kontrollere
mest muligt af værdikæden. Kun enkelte større
Foto: Møllehøj

Søndagsbrunch er en af Møllehøjs specialiteter.
Helle og Stig har hjælp af en flok kokkespirer, der,
når de har tid, laver pop up middage på Møllehøj.

Oplevelser: Vi bruger som kunder oplevelser til
at iscenesætte os selv og skabe vores identitet.

producenter sælger en gros til dagligvarekæder.

Unikke madoplevelser med lokale, autentiske

Madhåndværkere: Eksempler på er virksom-

selviscenesættelse. Når madoplevelser skal

heder, som forædler andres produkter er

være unikke og kreative, må man ud på de små

Hansens Flødeis, Kødsnedkeren, Hornbeer og

”ukendte” steder, som eksempelvis hos medlem-

Schumachers Brændevin. De forarbejder typisk

merne i Smag på Nordsjælland. Det er i høj grad

andre producenters lokale råvarer som sælges

”indpakningen” af de friske råvarer i fortællinger

i egen butik, på caféer og restauranter eller i

om brandet, der tiltrækker kunderne.

fødevarer og spisesteder er en del af denne

lokale eller landsdækkende dagligvarebutikker.

De unge kokke har bidraget til hurtigt at sætte den

Enkelte producenter har simple webshops med en

gastronomiske barrer højt i Møllehøjs landkøkken.

begrænset omsætning.

Men det er altid gårdens og sæsonens bedste
råvarer direkte fra marken, der bestemmer
menuen.
Foto: Møllehøj
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Foto: Kødsnedkeren
Kødsnedkeren, alias Signe og Flemming Bisp Høeg i Slagterforretningen på landet ved Ørby

Foto: Troels Boye
Mens slagterbutikkerne kæmper for at overleve i byerne, ligger Kødsnedkeren på en mark, og her går det godt.
Kunderne kører efter kvalitet, siger slagtermester Flemming

CASE

BACON
–tørsaltet
håndværk
16
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Der skal grisebryst, salt, røg samt god tid til modning
for at lave ordentlig bacon. Saltet trækker vandet
ud af kødet og hæmmer væksten af bakterier.
Desuden fremmer det omdannelsen af proteiner til
den velkendte baconsmag. Tørsaltning tager tid, da
bacon kræver en vis udtørring. Når saltet har gjort
sit arbejde, skal kødet røges. Røg konserverer kødet,
men giver også smagsnuancer, som opstår når røgen
møder proteiner og fedt i det saltede grisekød.

Bacon skal koldrøges (under 25 grader) i 2-3 dage,

Nordkystens sommerhusområder. Kødsnedkeren

som er en blid form for røgning. Derefter kan man

sætter en ære i godt håndværk, dyrevelfærd og

diskutere, hvilken typen af røgflis der skal til. Vi

kødkvalitet. Pølser og charcuteri er fremstillet i

bruger som regel bøgeflis i Danmark til at give røg

eget pølsemageri, hvor alt laves fra bunden med

og smag. Tørsaltet bacon kan steges mere sprødt

traditionelt håndværk, hvor tiden tages til hjælp,

end traditionelt bacon (pumpet) og sprutter

så bacon og charcuteriet når at modne – stille og

mindre på panden, fordi saltningen har trukket

roligt hvorved den unikke smag udvikles.

vandet ud af kødet. Heldigvis går det den rigtige
vej, man kan godt få ordentlig bacon, hvis man
søger lidt. Et af stederne er hos Kødsnedkeren,
alias Flemming Bisp Høeg – en slagterforretning
i landsbyen Ørby, som ligger i baglandet til

Kødsnedkerens bacon er håndværk, med inspiration fra panchetta, den italiensk variant af bacon.
Smag det tørsaltede bacon og det øvrige charcuteri – vurder selv.
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Hvem er kunderne
Småskalaproducenterne opererer på et marked,

I dag er de fleste kunder lokale og loyale

der kan karakteriseres som et nichemarked, hvor

stamkunder samt ”foodies”, men også turister

de appellerer til varierende kundesegmenter.

og andre besøgende tager på madoplevelser i

Hver især har medlemmerne et begrænset

Nordsjælland. Med en ”foodie” menes en person,

sortiment eller udvalg af varer, men tilsammen

der ud over madens kvalitet og smag også

udbyder de et meget stort udvalg af produkter og

interesserer sig for historien bag maden, dens

oplevelser. For at imødekomme deres kunders

tilberedning, oprindelse, sundhed, m.v. Kunderne

varierende behov er madaktørerne nødt til at se

er generelt økonomisk velstillede mennesker, for

sig selv som både selvstændige operatører, men

hvem pris ikke er af større betydning. Eller også

også som en del af et netværk af madoplevelser,

har de truffet et bevidst valg, der gør, at det at

hvor man viser kunden videre i systemet. Det

leve lokalt har højeste prioritet.

er en vigtig opgave for foreningen Smag på
Nordsjælland at synliggøre både foreningen,

Kunderne har som oftest et eller flere

og dermed formidle det samlede udbud, og de

af følgende rationaler for at handle hos

enkelte medlemmer og deres aktiviteter gennem

småskalaproducenterne:

fælles branding og markedsføring.

III
V

Kunden skaber sin egen
identitet gennem forbrug.

I

kvalitet, friske produkter.

II

De støtter lokal-madbevægelsen
ud fra ideologiske motiver,
fordi de ønsker alternativer til
fødevareindustrien og ønsker at
støtte økologi, bæredygtighed og
dyrevelfærd.

18
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læringsaspekt i forhold til
maddannelse hos børnene.

De ønsker at bevare eller
skabe et levende og attraktivt lokalområde, hvor der
skabes lokale jobs, hvor
butikker understøtter lokal
bosætning, lokale relationer
og ”localhood” for turister.

”Foodies” er et begrænset kundesegment, men

det lokale og midlertidigt selv blive en del af

potentielt kan det blive et stort marked, når der

lokalsamfundet. Wonderful Copenhagen kalder

bor 1,5 mio. borgere inden for en times kørsel.

det ”localhood” i deres turismestrategi (Wonderful

Desuden fungerer foodies som gode ambassa-

Copenhagen, 2017). Smag på Nordsjælland

dører for de lokale fødevareproducenter, idet

ønsker derfor en større satsning på turister som

de gerne omtaler deres madsteder til venner og

kundegrundlag.

deler på de sociale medier.
De ønsker god smag,

IV

Unge familier har ofte et

De fleste producenter er for små til i sig selv at

Der er samtidig et stigende antal turister i

være interessante som besøgsdestination. En

Storkøbenhavn, hvor der i 2017 blev købt 10 mio.

enkelt gårdbutik eller café er simpelt hen for lidt

overnatninger (Wonderful Copenhagen, 2017).

at køre efter. Af denne grund arbejder foreningen

Nordsjælland har derfor et enormt kundeunder-

på at samle og koordinere events, så de bliver

lag til at kunne blive en kulinarisk destination.

”en rejse værd”, og så man kan få fyldt indkøbs-

Visionen er, at småskalaproducenterne skal

kurven med et bredere sortiment af fødevarer og

blive en gourmet destination for ”foodies” fra

nydelsesmidler. Tanken er, at tilsammen skaber

København samt for turister, der ønsker at dyrke

medlemmerne en destination af høj kvalitet.
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Hvem er konkurrenterne
Generelt er kundegrundlaget så stort, at

Fødevareindustrien kan lave ”look-alike”

småskalaproducenterne ikke bør opfatte

produkter, men har svært ved at lave autentiske

hinanden som konkurrenter, men snarere som

og troværdige historier og oplevelser, fordi de

kolleger. Husk at slagterne i gamle dage lå dør om

arbejder i den traditionelle opdelte værdikæde,

dør i Slagtergade, skomagerne i Skomagergade,

hvor forbrugeren er langt fra råvarerne og ikke

bankerne på hver af de fire gadehjørner.

har adgang til at opleve forarbejdningsprocessen.

Konkurrencen kommer fra en helt anden side,
fødevareindustrien, der i stigende tempo kopierer
koncepterne fra småskalaproducenternes lokale
fødevarer. Især mikrobryggerierne kopieres med
industrielle ”look a like” produkter med ”fake
storytelling”. Disse produkter er selvfølgelig billige-

Konkurrencen på madoplevelser er hård. Mange
andre trends og koncepter bejler til kundernes og
foodies gunst og ofte er det på de digitale medier
kampen føres. De små producenter i landområderne er derfor oppe imod meget store og profes-

re og let tilgængelige i dagligvarehandlen.

sionelle udbydere af madoplevelser, som kædere-

COOP i Danmark har længe forsøgt at kopiere

dele af den alternative madscene i København.

gårdbutikkerne ved at lokke de lokale producenter

De små fødevareproducenter i landområderne i

ind på hylderne, men har svært ved at håndtere

Nordsjælland kan til gengæld tilbyde noget unikt,

lokale småleverancer, så indtil videre er konkur-

autentisk og lokalt, som forbrugerne efterspørger.

rencen fra COOP og detailkæderne generelt ikke

Man skal arbejde på at blive synlig hos kunder, og

et problem. Undtaget er dog visse produkter

gøre sig fortjent til at kunderne kommer igen.

stauranter, Torvehallerne, Tivoli, Diningweek og

Trends for lokale
fødevareproducenter
Trends

Økonomi

Vi har kigget på trends, som vi tror vil sætte

Vi kan begynde at fortrænge de 10 magre år med

dagsordenen de kommende år, i forhold til hvad

finanskrise, recession, økonomisk usikkerhed

bevidste kunder efterspørger. Tendenser som

og påpasselighed, hvor vi som modreaktion

lokale madaktører må forholde sig til.

søgte indad og fandt tryghed i det nære og
traditionelle. Men den politiske usikkerhed (EU’s
splittelse, Trump, handelskrig, terror og opløsning
i Nordafrika og Mellemøsten) ser dog ud til fortsat
at skabe usikkerhed og at dæmpe begejstringen.
Derfor er det nære, fællesskabet og det lokale
fortsat relevant til at skabe tryghed. Samtidig
kæmper vi med at undgå en verdensomspændende klimakatastrofe, hvilket også får os til at satse
på det lokale og det nære.

med en relativ lang holdbarhed, som f.eks.
”hjemmelavet is”. mikrobrygget øl, mv. samt semi
lokale produkter, der typisk er fremstillet på ikke
lokale råvarer og i større produktionsanlæg hvor
håndværket kan diskuteres.
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Bæredygtighed er
tidens megatrend
båret frem af en
lurende klimakrise.

FN’s 17 verdensmål sætter retningen for en
samfundsudvikling, man ikke kan vige uden
om, hvis man vil være blandt de forreste og
mest respekterede virksomheder. Et vilkår der
gælder både små og store virksomheder. Nogle
økonomer spår, at de virksomheder der ikke
formår reelt at omstille produktionen så den lever
op til FN’s 17 verdensmål, vil inden for få år ikke
overleve, fordi de bliver boykottet af forbrugere
og aktionærer.

Foto: Joachim Rosenstand

Hyperlokalt, af
nogle også kaldet
zero kilometer
food, har været hot
i flere år.

Hyperlokalt, af nogle også kaldet zero
kilometer food, har været hot i flere år.
Det er trendy med mad, der er dyrket,
forarbejdet og forbrugt i lokalområdet.
Madhåndværk og kvalitet er fortsat en
vigtig del af madfortællingen. Forbrugerne
vil stadig vide, hvor og hvordan deres mad
er produceret, og der er fortsat villighed til
at betale for ordentlige og friske fødevarer.

FN’s Verdensmål er pejlemærker for en bæredygtig udvikling, det gælder om at omsætte dem til praksis i
lokalmadsbevægelsen.

22
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Bæredygtighed er en global dagsorden, som

fødevareproducenter og gårdbutikker kunne

stadsstuen. Hjemmelavet mad lavet af råvarer

Ovenstående er trends som vi må forholde os til,

kræver, at der handles lokalt på klima, miljø,

dokumentere og forklare kunderne, hvordan de

helt fra grunden overlever kun som et udstillings-

og som omsat rigtigt til produkter og oplevelser,

økonomisk udvikling og de sociale områder. Det

udvikler lokale fødevaresystem til at blive mindre

vindue hos madnørder. Vi må nok se i øjenene,

vil være en væsentlig driver i udviklingen af

lokale er derfor fortsat hot og du er som mindre

klimabelastende. De er nødt til at operationalisere

at køkkenet langsomt bliver tømt for funktion.

fødevarevirksomheder.

producent i direkte dialog med kunderne og kan

klimahensyn, bæredygtighed, cirkulær økonomi,

Landbrug og Fødevarer har netop oplyst, at 73

vise hvad du gør, og hvordan du bidrager til en

up cykling og robusthed i lokale fødevaresystem

pct. af alle måltider tilberedes ude for hjemmet.

bedre verden, samtidig med at du producerer

samtidig med, at det skal være en økonomisk

fantastiske lokale fødevarer.

bæredygtig forretning.

Bæredygtighed skal tænkes ind hele værdikæden

Lokalmad har dog udfordringer i forhold til at

kommer mere convenience i supermarkederne,

og produktets livscyklus. Råvarer skal være

dokumentere klimabelastning. Dybest set er det

kasseordninger og flere food trucks på vejene,

bæredygtige, produktionen skal være miljømæssig

en meget kompleks opgave at gå i gang med. Der

luksusburgere, god kaffe/te, sushi, thai-takeaway

forsvarlig, og emballage og transport skal afsætte

Foreningen Smag på Nordsjælland arbejder på at

mangler sikkert data og modeller for at foretage

og rigtig godt bagerbrød. Snackification fortsætter,

et minimalt klima- og miljøaftryk.

præcise beregninger. Man skal være opmærksom

fremme kulinariske oplevelser baseret på gode

små lækre måltider er tilgængelige over alt på alle

på, at mindre virksomheder kan have en større

råvarer. Netværket består af landmænd, gartnere,

tidspunkter.

små producenter af fødevarer og drikkevarer,

Kunder tager for givet, at virksomheden konstant
perfektionerer produkt og værdikæde, så det lever
op til både den globale og lokale bæredygtighed.
Det kan for eksempel være fødevarer emballeret
i organisk materiale. Vaniljeis hvor man samtidig

klimabelastning pr. produceret enhed end
fødevareindustrien, men de har derimod kontrol

Transparens. Der er fortsat et stigende krav om
transparente, sande og informative etiketter. Vi

at skabe en cirkulær økonomi, og ad den vej

vil vide, hvad der er i maden, hvor og hvordan
den er fremstillet. Vi læser ingredienslisten, vi vil

ordentlige vilkår i den tredje verden. Det kan være

Flere spiser ude. Danmarks Statistik lancerede

og Fair Trade. Vi bryder os ikke om private label

Lokal Brugsen, der reducerer madspild ved at

tal i anledningen af dagen for uddeling af Michelin

produkter, hvor oprindelsen sløres.

invitere byens ældre til fællesspisning baseret på

Stjerner, der viser, at salget i restaurationsbran-

datovarer.

chen på landsplan er steget med 54 procent til

Klimakrisen er reel og vi må gøre noget radikalt
– transformere vores samfund, så vores levevis
sætter et mindre fodaftryk. Fødevarer står for ca.
20 pct. af klimabelastningen. Der er et øget pres
fra kunder for, at vi skal reducere og dokumentere klimabidraget- også fra lokale fødevarer.
Klimabelastning og bæredygtighed er derfor
konkurrenceparametre, der i stigende grad bliver
føjet til lokale fødevarer. Derfor skal småskala
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ude på de mærkeligste steder og tidspunkter. Der

over hele værdikæden og har derved lettere ved

42,7 milliarder kroner fra 2009 til 2017 (løbende
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priser). I Region Hovedstaden er salget endda
vokset med 73 procent til et salg på 21,7 milliarder i 2017. Alt er dog ikke fryd og gammen for
Danmarks restauranter, caféer og foodtrucks, idet
antallet af konkurser samtidig er steget, særligt i
Region Hovedstaden (Danmarks Statistik, 2018) .
Nogle spår at det vil gå med køkkenet og hjemme-

miljømæssigt, socialt eller økonomisk.

Maden bliver mobil. Folk spiser mere og mere

kompensere.

har sikret, at vaniljebonden og de ansatte har

Lokalmad skal gøre en forskel, hvad end det er

ikke se GMO og e-numre, men gerne dyrevelfærd

Gastronomiske oplevelser og turisme. Når
vi rejser, er maden en vigtig parameter for at
vælge destinationen. God og interessant mad er
”reason to go”. Kendte gourmetdestinationer er
San Sebastian og Toscana, og turisterne flyver til

Opsummering

madhåndværkere, caféer og restauranter. Fokus
ligger på at producere fødevarer og i mindre grad
på at brande og sælge. For ejerne er arbejdet med
virksomheden ofte en livsstil, men der er også en
økonomisk virkelighed med en forretningsmodel
og indtjening. Desuden skal virksomheden hele
tiden skal udvikles, dels på grundlag ejerens
værdigrundlag, og dels i forhold til kundernes
forventninger og tidens trends.
I næste kapitel ser vi på hvordan oplevelsesøkonomisk tænkning kan bruges til at udvikle forretningsmodellerne for lokal mad.

København for at spise. Noma-bølgen er blevet
folkelig. Kulinarisk turisme slår igennem i de
mindre byer og selv helt ude i gårdbutikkerne. Når
folk er på tur eller ferie, vil de spise ordentligt.

lavet mad, som det gik med symaskinen eller

LOKALE RÅVARER OG MADOPLEVELSER

25

Foto: Furesø Picnicfestival

02
Kapitel 2
Madoplevelser
på landet
I dette kapitel præsenteres tanker fra oplevelsesøkonomien,
som kan inspirere til at udvikle indtjeningsgrundlaget hos
madhåndværkere, småskala fødevareproducenter og gårdbutikker.
Det handler om at tilføje nye former for værdiskabelse til de
lokalt fremstillede fødevarer, samtidig med at vi bruger vores
komparative fordele til at skille os ud fra fødevareindustrien,
detailhandel og forlystelsesindustrien.

Smag på Nordsjælland
– et alternativt fødevaresystem

Fødevareproduktionen domineres i dag af globale,
industrielle virksomheder, som opkøber råvarerne
hvor de er billigst, producerer og forarbejder,
hvor lønninger, miljøomkostninger og husleje er

Lidt firkantet kan man sige, at mainstream

vi stolte af smør med Lurpak-mærket. Allerede

billigst og sælger, hvor man får mest for varerne.

fødevareproduktion i Danmark er industrialise-

for 100 år siden kunne vi levere en ensartet

Vi importerer soya fra Brasilien, producerer

ret, monopoliseret, globaliseret. Det betyder,

og god kvalitet til en rimelig pris. Men de

slagtesvin i Danmark, kører dem til Tyskland

at produktionen bliver mere og mere effektiv,

fleste af vores konkurrenter i andre lande kan

for at få dem slagtet, kører kødet til Polen for

fødevarerne bliver billigere og vi kan nøjes med

i dag producere den samme type fødevarer.

at forarbejde det til pølser, som skæres i skiver,

at bruge ca. 10% af vores disponible indkomst på

Fødevareproduktionen er blevet standardiseret

pakkes i plastic og sælges i Danmark.

fødevarer.

bulkvare, der skal konkurrere på volumen og pris.

Smag på Nordsjælland arbejder på at skabe en

Omsætningen i fødevareindustrien er stor, men

og større afstand mellem forbrugerne og dem

anden vej, hvor der er lokal fødevareproduktion

med en lille værditilvækst. De små marginer gør

der producerer fødevarerne. Resultatet er en

med lokal værdiskabelse, transparens og en tæt

de moderne fødevaresystemer sårbare, som man

stedløs madkultur med en stigende skepsis fra

relation mellem bonde og kunde.

f.eks. ser, når eksporten til Rusland forsvinder

forbrugerne.

Fødevarer og globale forsyningskæder
Danmark har med enorm succes industrialiseret
landbruget og forarbejdningen af fødevarer. For
100 år siden var den danske andelsbevægelse
en garanti for ensartede fødevarer med fokus
på fødevaresikkerhed og sporbarhed. Det er
egenskaber, der stadig er uvurderlige på et
globaliseret eksportmarked. Som danskere er
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eller svinepesten kan blive dråben, der får

Oprindelsen af maden sløres og der bliver større

Detailkæder øger antallet af »private labels« og
sidder i stigende grad på magten i fødevaresektoren. Det betyder, at det er meget få mennesker,
der bestemmer, hvad vi kan købe i supermarkederne. Udvalget i supermarkederne er begrænset,
det er godt for stordriftsfordelen, men skidt for

svinesektoren til at gå i negativ indtjening.

Monopolisering

mangfoldigheden.

I takt med at den danske andelsbevægelse gik

Groft sagt har Danmark kun et mejeri, et slagteri,

Supermarkeder og restauranter er i høj grad

et bryggeri og fire detail kæder, der kan styre

afhængige af centraliserede distributionssyste-

prisdannelsen. Mangler der konkurrence på

mer, hvor det kan være vanskeligt eller umuligt

fødevarer i Danmark? En ting er sikker, der

at integrere lokale kvalitetsproducenter med lav

mangler et vækstlag af de mellemstore fødeva-

produktionsvolumen og høje priser. Afsætning af

revirksomheder. Hvor skal det næste nye Arla

lokal småskalaproduktion er derfor nødt til at ske

komme fra?

via egne eller alternative salgskanaler.

sin sejrsgang hen over Danmark, blev virksomhederne fusioneret, så de blev effektive og
konkurrencedygtige. Kombinationen af at de
mindre virksomheder blev nedlagt, og at fokus
var på effektivitet og standardisering, førte til, at
mangfoldigheden i fødevareudbuddet forsvandt.
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Svag madkultur

Modbevægelse - demokratisering af fødevarer

Mantraet er, at fødevaresektoren producerer og

Smag på Nordsjælland er en del af en mod-be-

sælger det forbrugerne køber. Når den danske

vægelse, vi kæmper for at maden produceres

forbruger vil have discount, så produceres

lokalt (short supply chain), at der skabes lokale

discount. Den danske forbruger spenderer

jobs, så det er interessant både at bo og besøge

kun 10% af disponibel indkomst på mad. Det

landet. Vi kæmper for kvalitet, madhåndværket -

er væsentligt lavere end lande som Italien og

kunderne skal vide hvor og hvordan deres mad er

Frankrig, der har en stærk madkultur.

produceret.

Økologi har i Danmark været et alternativ til

Der kommer endnu mere fokus på bæredygtig-

mainstream fødevareproduktion, men økologi

hed, klima, dyrevelfærd og smagskvalitet. Det

bliver fanget i logikken fra detailsektoren med

skal være en oplevelse af at spise ordentlig mad

volumen og pris. Økologi importeres fra fjerne

med indre værdier. Det kræver rigtig meget viden

lande for at supermarkedet kan have alle

og fortælling at formidle madens indre værdier,

varer hele året og ikke kun i en dansk sæson.

som er er forudsætning for at få en merværdi for

Bæredygtighed og klimahensyn udfordres også i

produkterne. Det er her, at vi bruger tænkningen

økologien.

fra oplevelsesøkonomien til at skabe værdi i
lokalområdet.
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Foto: Rokkedysse Bær
Lisbeth og Torben Bo har en ambition om at gøre det til en oplevelse
af spise bær, især jordbær og hindbær

CASE

Rejsen fra
jordbærproducent til besøgsdestination

Med Rokkedyssegaard som udgangspunkt har Lisbeth og Torben Bo Toft
Christensen skabt et bærunivers, hvor
gæster kan opleve, smage og købe alt
med bær.
På Rokkedyssegård har Lisbeth siden
1978 opbygget en moderne produktion
af jordbær og hindbær med høst af bær
fra maj til oktober, som bliver leveret til
Københavnske restauranter og detailkæder over hele landet. I 2011 traf vi en stor
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Foto: Rokkedysse Bær

Foto: Rokkedysse Bær
Selvpluk i ”hindbærjunglen” på Rokkedyssegaard bliver mere og mere

Selvpluk af jordbær på Gundekildegaard i Rågeleje lige ved

populær, fordi det er en god oplevelse af nærvær og samvær.

Nordkystens sommerhusområder.

og strategisk beslutning om at skabe en gård,

for sammen med Lisbeth at tage del i den daglige

Når man bliver et udflugtsmål, så bliver kunderne

lokale kunder, der stopper og får en is og bær

hvor vores kunder kunne få lyst til at blive lidt og

drift af Rokkedyssegaard.

gæster og man skal give dem en god grund til at

sammen med børnene og venner.

opleve stemningen af sommer på en bærgård.
Vi byggede en stor gårdbutik med café, samt et
helt nyt marmeladeri (produktionskøkken), hvor
gårdens overskudsbær laves til syltetøj, safter
og sirupper. Ingen gode bær skal gå til spilde
fortæller Torben Bo, der også sagde jobbet op

Det giver selvfølgelig nogle nye udfordringer at
omstille fra at være en produktionsgård til at
blive et udflugtsmål. Når man er bærproducent,
har man et biologisk fokus for at optimere
produktionen.

tage en tur på Rokkedyssegård. Når vi får besøg
af en familie fra København, så bliver de her nogle
timer og så skal der være noget at foretage sig
for både børn og voksne. Derfor udvikler vi mere
og mere selvpluk, som selvfølgelig kombineres
med is, kaffe og kage i cafeen samt lidt indkøb
af gårdens produkter fortæller Lisbeth – der lige
tilføjer at cafeen også bliver mere og mere et
mødested for lokalområdet, hvor vi har trofaste
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Rokkedyssegaard har under fællesnavnet
Rokkedysse Bær skabt steder i Torvehallerne i
København, Gundekildegård ved Vejby Strand
og Jordbærcaféen i Dronningmølle, hvor gæster
og kunder kan få oplevelser med Rokkedysse
Bær i løbet af sommeren. De kommer flere og
flere turister på besøg, og de synes, at det er vildt
eksotisk at kunne plukke bær selv, slutter Lisbeth.
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Fra primærproduktion til
oplevelsesøkonomi

Oplevelsesøkonomi
m

nye værdier)

Co

m

Stage

Det er håbløst at tjene til livet ved at producere
råvarer til fødevareindustrien, med mindre at

råvaren forarbejdes, serveres og allermest når
den spises på tallerken.

maintain economic prosperity.

Hos mange småskala producenter, gårdbutikker,

(…) In a world saturated with

producere fødevarer til at producere oplevelser på
landet. I det følgende ser vi på det nye landskab af
opgaver, udfordring og muligheder, der åbner sig
når man tager fat på oplevelsesøkonomien.
Oplevelsesøkonomi er baseret på salg af oplevelser, enten direkte eller indirekte som en oplevelse
tilknyttet salg af en vare eller serviceydelse. De
mest iøjnefaldende oplevelseserhverv er: Turisme,
kultur, kunst og underholdning.

Service
(bekvemlighed)

largely undifferentiated goods

Make

it

madhåndværkere sker der pt et skifte fra at

Deliver

growth, create new jobs, and

t

fødevarernes pris, merværdien skabes når

(sker inde i mennesket)

enough to foster economic

ks

Råvaren udgør en mindre og mindre del af

Oplevelser

æ

derfor nødt til at finde andre veje til indtjening.

Goods and services are no longer

ilv

Småskalaproducenter og madhåndværkere er

Væ
rd

man er en meget stor og effektiv producent.

and services the greatest
opportunity for value creation
reside in staging experience.

Industriel forarbejdning
(effektivitet)

Extract

(Pine & Gilmore, 2011)

Råvarens værditilvækst stiger når den forarbejdes,
tilføres service, oplevelser og allermest værdi tilføres når
gæsten(kunden) bliver personligt berørt (transformativ).
Men samtidig sker der en udhuling af værdien ved

Råvarer
(primærproduktion)

”commoditization”. Service og oplevelserne gøres løbende til en
standardvare og taber værdi. Derfor skal man hele tiden forny
oplevelser som inkluderer personlige relationer og læring.

Fotos: (fra neden) Joachim Rosenstand, Joachim Rosenstand, Joachim Rosenstand, Mangholm, Joachim Rosenstand
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Et ofte brugt eksempel i denne sammenhæng

at komme tilbage. Det er oplevelsen, der skaber

er prisen på kaffe. Kaffebønner (råvaren) hos

merværdien til råvaren ved at tilføje forarbejd-

kaffebonden koster næsten ingenting. Når vi

ning, service, oplevelse, læring, holdninger samt

køber kaffen i butikkerne som en forarbejdet vare,

relation til kunden. MEN der ligger en udfordring i

hvor kaffen er ristet og formalet, er prisen steget

at synliggøre og kommunikere den merværdi, der

lidt. Men når vi drikker den på en cafe, koster

ligger i oplevelsen – det kommer vi tilbage til.

den mere, og hvis vi drikker den på Café Europa,
hvor oplevelsen også er at nyde udsigten og livet
i Københavns Middelalderby, så er vi villige til at
betale dobbelt pris, fordi det er hele oplevelsen
værd. Hvis du så tager et baristakursus, hvor du
lærer at lave kaffe betaler du for en læreproces,
hvor du lærer at riste kaffebønner, male, brygge
og du smager forskellige varianter af kaffe. Så
er mange villige til at betale ex. DKK 1.500 for et
dagskursus. Barista oplevelsen bliver en indre
læreproces, krydret med kulinariske smagsoplevelser. Det bliver en såkaldt transformativ proces,
fordi der sker nogle kognitive processer inde i dig.
Det er her, du kan få den helt store værdiskabelse
i forhold til råvareprisen. Det er her madhåndværkeren kommer til sin ret, når du kan sætte dig selv
og din viden i spil i forhold til kunderne.
På gårdbutikken eller hos madhåndværkeren er
det oplevelsen og relationen, der får kunderne til

I oplevelsesøkonomien konkurreres på helt
andre parametre end man gør indenfor
landbrugserhvervet eller traditionel butiksdrift. I
oplevelsesøkonomien konkurrerer man i høj grad
på følelsen, evnen til at skabe ny forståelse, ny

Foto: Svanholm Gods

indsigt og relation til gæsterne.
Svanholm lægger foto af de besøgende på
Den unge generation søger oplevelser, der
bidrager til at give livet mening - mere end
materielt gods.

Millennials
(born 1980-2000)
are increasingly spending
time and money on concerts
and social events to athletic
pursuits, to cultural experiences
and events of all kinds. For this
group, happiness isn’t as focused
on possessions or career status.
Living a meaningful, happy life
is about creating, sharing and
capturing memories earned
through experiences that
span the spectrum of life’s
opportunities.

Facebook, så har alle et minde om deres

CASE

besøg og det giver helt sikkert også nogle nye
følgere på Facebook.

Svanholm Gods
Oplevelser opdeles i: før, under og efter besøget, hvor
du helt lavpraktisk skal ud tænke i:

FØR
Skabe forventningens glæde
Synlighed, storytelling,

UNDER

EFTER

Værtskab, skab, brud, kvalitet,

Memorial/reminder/foto – så

relationer, smag, æstetik, lære

kunderne bliver mindet om

– sørg for at kunderne blive

deres besøg og husker dig.

formidling via digital

berørt – tal til hjertet, maven

markedsføring

og hovedet.

”Inbound marketing” – tilbyde
nyttigt og lærerigt indhold på
din hjemmeside.

-Eventbrite
36
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Hvad er en oplevelse?
Gerhard Schulze taler om forskellen på

Vi ser i stigende grad oplevelser som et dannel-

oplevelse og erfaring. Når man første gang gør

sesprojekt. Når vi tager på ferie, gider vi ikke kun

noget helt nyt; noget man aldrig har prøvet før,

ligge ved stranden. Vi vil samtidig også gerne være

så kan der være tale om en oplevelse, som giver

fysisk aktive og lære noget nyt – vi vil gerne op i

en person en erfaring (Erlebnis). Anden gang,

den transformative del af oplevelsen. I gårdbu-

der sker det samme, kan det stadig godt være en

tikken vil kunden også udfordres, dannes og

oplevelse, men oplevelsesdimensionen mindskes.

bevæges som menneske. Du skal turde udfordre

Gentages hændelsen bliver den til erfaring

dine kunder/gæster, så de lærer noget nyt.

(Erfahrung).
En oplevelse forudsætter, at der sker et brud i det

gårdbutikken, hvis ejeren/personalet vil kunderne

konstante, at man ikke længere rutinemæssigt

noget, har noget på hjerte og brænder for det de

kan trække på sin erfaring. Bruddet er væsentligt,

laver. Man skal brænde for noget, for at kunne

og minder i høj grad om vores ferie, som er et

brænde igennem.

brud fra hverdagen, en forflytning i tid, rum og
kultur hvor vores tilstand forandres. Der sker

Du skal være en form for kunstner. Du skal have

noget nyt. Der tilføjes en ny erfaring.

noget på hjertet, kunne provokere, ville ændre

Gårdbutikken eller cafeen skal også kunne lave

dine visioner. Det betyder at du får både venner

brud hos små og store kunder. Det kræver

og fjender, men du får respekt fordi du vil noget.

kontinuerlig oplevelsesinnovation at lave disse

Bare at behage dine gæster holder ikke i længden.

brud (Erlebnisse), ellers falder gårdbutikken

Du skal arbejde transformativt for at sætte spor.

tilbage, og besøgene i gårdbutikken begynder at
blive rutinebesøg, der i værste fald kan resultere i
at man skal til at konkurrere på pris.

38

Det kan bedst lykkes for madhåndværkeren eller

verden til noget bedre, du skal kunne formidle

Når
man første
gang gør noget
helt nyt; noget man
aldrig har prøvet før,
så kan der være tale
om en oplevelse, som
giver en person en
erfaring

Foto: Joachim Rosenstand
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Oplevelsesdesign
Kunden skal have flere grunde til at tage en

så gæster naturligt færdes, der hvor det er

tur på landet. Som tommelfingerregel siger vi, at

hensigtsmæssigt og ikke pludselig står i privaten

gæsten skal kunne bruge nogle timer, gøre sine

eller børnene sidder på en traktor uden opsyn.

indkøb, drikke en kop kaffe, og der skal være ca.

På nudansk kaldes det ”nudging”. Når du nudger

10 små og store ”touch points” – oplevelser, som

skal du ikke fjerne noget valg, du skal ikke tvinge,

skal iscenesættes og fornys for at fortsætte med

du skal bare give venlig guidning eller puf.

at være interessante.

undgå skilte med ”privat” og ”adgang forbudt” det

Oplevelsesdesign handler om at tænke i forløb,

Men

kan let tolkes af kunden, som man ikke er helt
velkommen.

som gør at gæsten føler, at der skabes værdi
for pengene og tiden, der investeres i et besøg.

Det er en svær balance, både at guide gæster og

Derfor må en moderne gårdbutik eller landcafé

byde dem velkomne. Et eksempel er Stengårdens

også kunne tilrettelægge rammer, planlægge

opslag.

situationer og hændelsesforløb, der kan bidrage
til at gæsten (kunden) får interessante og relevan-

Foto: Stengården

CASE

te oplevelser på et fysiologisk, emotionelt og
kognitivt plan, der gør at gæsten får en kropslig,
følelsesmæssig eller forståelsesmæssig oplevelse.
Driver man en butik, er drømmen selvfølgelig
at få en masse besøg og kunder. Men de fleste
gårdbutikker er både et landbrug, butik/café og et
hjem. Det kræver at man guider de besøgende, så
de undgår farlige situationer med børn, traktorer
og maskiner. Værtsfamilien har brug for et privatliv, derfor er det vigtigt at designe oplevelsen

40

Stengården
balance
mellem besøg
og privatliv

Velkommen på Stengården
Vi er rigtig glade for at du kommer for at besøge
os, handle og spise i cafeen.
Du er velkommen til at gå ned i picnicområdet,
hvorfra det er let at hilse på hønsene. Vi har lavet
en sti rundt om hele hønsegården (Hønsestien)
som du finder ved at gå med hønsegården på
venstre hånd hele tiden. Den er 800 m. lang og
tager jer forbi marker og grøntsagsarealer inden
den slutter ved hønsehuset. Undervejs er der
informationsskilte om vores landbrug.
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Stengården
er en aktiv
arbejdsplads. Pas på at
dine børn ikke kommer
i vejen for eller piller ved
maskiner. Bliv venligst
helt ude af laden, som
er en arbejdsplads.

Når køerne er
hjemme på stald om
vinteren er du velkommen
til at gå hen og hilse på. De
kan godt slå med hovederne,
så pas på med nærkontakt.
Køerne må ikke fodres.

42
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Foto: Stengården

Jeg hedder
Ronja – er 3 år
gammel og rigtig god
til at gå stille og rolig
rundt for at byde gæsterne
velkomne. Men jeg kan
ikke li’ andre hunde heller ikke hvis de er
i snor.

Hvis kattene
vil snakkes med,
skal de nok komme
ud til jer.

Respekter venligst
åbningstiderne.
Stengården er også vores
hjem.
TAK - Elisabeth, Jens Otto
Rasmussen og Ronja.
Fotos: Stengården
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”Stedets” betydning for oplevelsen

Autentisk

Oplevelsesdesign handler om, hvad indeholder

Når vi tager en tur på landet, er det for at oplevel-

stedet, hvordan gæsten ankommer, hvordan

ser skal være autentiske. Det vil sige, at oplevelsen

gæsten bevæger sig rundt, hvad gæsten oplever,

forekommer i sin originale, naturlige eller

hvordan gæsten vurderer stedet, er gæsten glad,

ubearbejdede form. Men det handler også om at

sur eller overrasket osv., og hvordan gæsten

tilrette stedet og besøget, som du som ejer skal

forlader stedet.

stå inde for og brænder for. Du og stedet skaber

Oplevelsesdesign indebærer overvejelser som:
Hvordan kommer dine og stedets værdier til
udtryk? Hvad ønsker man ikke skal komme til
udtryk? Skal der kun sælges egne varer, eller

autenticitet. Der skal være sammenhæng mellem
dine visioner, værdier, det du sælger, stedets
udseende, historie, kvaliteten af det du sælger og
hvordan du kommunikerer.

lokale fødevarer, økologi, lokalt kunsthåndværk?:

Helt banalt, du er stedet og du skal skabe en

Skal butikken ligne en moderne designerbutik

naturlig sammenhæng.

eller skal den leve op til gæsternes og kundernes
forventning til en gårdbutik på landet – lidt
nostalgi. Skal cafeen eller restauranten servere
ny nordisk mad eller holde sig til ”mormor-mad”,
som mange forbinder med landet og som stedets

Foto: Joachim Rosenstand

historie måske lægger op til? Og hvordan håndterer man balancen mellem at være et moderne
landbrug med fødevaremyndighedernes krav om
hygiejne, husdyrproduktion og gæsternes forvent-

CASE

ning om, at dyr går frit rundt og kan klappes.
Oplevelsen skal iscenesættes og styres – men
samtidig være helt naturlig og autentisk – det er
ikke nødvendigvis helt let. Men husk, helt lavpraktisk handler det også om skiltning, informationstavler, belysning, lokaler, varerne samt at maden
ser lækker og indbydende ud.
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Mangholm
passer på
de gamle
husdyrracer

Mangholm lam af Ertebøllefåret, som er et oprindeligt og lavt forædlet dansk landracefår, tilpasset den
danske natur gennem tiden. I gamle dage har landfår
som Ertebøllefåret afgræsset arealer som heder,
overdrev og strandenge, som ikke kunne dyrkes.
Mangholm er et økologisk landbrug, der drives af
familien Hage. Tine Hage er den daglige leder og det
er hende, der passer dyrene og markerne, sammen
med de ansatte.

LOKALE RÅVARER OG MADOPLEVELSER
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Driften på Mangholm er fokuseret på
bevaring af de gamle danske husdyrracer,
naturpleje og formidling. Den alsidige drift

Hvad er Nordsjællandske
madoplevelser?

på Mangholm egner sig fint til bevaring af
de gamle husdyrracer. Det er nøjsomme
dyr med deres naturlige instinkter i behold.
Vi har de gamle Røde Danske Malkekøer,
Ertebøllefår, Danske Landhøns og Gamle
Danske Sortbrogede Landracesvin. Desuden
har vi Danske Landænder, Islandske heste,
en hund og katte. Vi driver jorden på
naturens præmisser og har stor fokus på
biodiversitet, dyrevelfærd og kvalitetsråvarer,
desuden vil vi gerne være med til at bevare
de gamle danske husdyrsracer fortæller Tine

Foto: Joachim Rosenstand
Det er altid populært at kikke på de Gammel Dansk
Sortbrogede Landracesvin, som roder i jorden, tager
mudderbad eller når de små grise holder legestue.

Hage.
Man kan komme og besøge gården og
dyrene lørdag og søndag, når gårdbutikken
med café holder åbent. Her er man velkommen til at gå rundt på egen hånd og se på
dyrene. Kom ind i gårdbutikken og få en snak
med Tine, der meget gerne vil fortælle om
driften.
Her er der også mulighed for at købe en
kop kaffe, en is eller saft og sætte sig på
gårdspladsen i solen og nyde de fredelige
omgivelser.
Mangholm dyrker forskellige kornsorter
som Ølandshvede, havre, rug og byg. På

Vi driver
jorden på naturens
præmisser og har stor
fokus på biodiversitet,
dyrevelfærd og
kvalitetsråvarer

Når vi arbejder med madoplevelser i
Nordsjælland, handler det selvfølgelig om, at de
besøgende skal have en god oplevelse og gerne
en transformativ oplevelse, hvor de lærer noget
nyt, der sætter sig spor. Derfor ser vi det som
vores mission at udbrede en moderne maddannelse med rødder i den lokal madtradition og
lokale råvarer.
Grundlaget for madkulturen er de fødevarer,
der lader sig fange, samle eller dyrke i landet.
Naturlige og klimatiske forhold i Nordsjælland
giver disse levnedsmidler deres præg. Desuden
påvirkes madlavningen af den samfundsmæssige
og tekniske udvikling, hvilket gør det nødvendigt
af skelne mellem historisk og nutidig madkultur
præget af international kulturudveksling.
Fødevareimport har også ændret danskernes
madvanerne.

Det danske køkken er bl.a. kendt (berygtet) for
rugbrød, smørrebrød, frikadeller, wienerbrød og
i de seneste årtier også det nye nordiske køkken.
Hvad er Nordsjællands terroir og madtraditioner?
Nogle vil hurtigt svare de nye kartofler, silden, ny
plukkede æbler, eller gårdbryggeri. Men egentlig
tænker vi, at den nationale og regionale tilgang til
madtradition er blevet kørt over af det internationale køkken, storbyen og fødevareindustrien. Til
gengæld ser vi en ny madkultur vokse frem med
inspiration fra det Nye Nordiske Køkken, hvor
unge iværksættere og stjernekokkene begynder
selv at producere og forarbejde deres råvarer
som ex. Muld, Puglisi, noma. Det samme sker i
Nordsjælland hvor hver gård eller madhåndværker tager udgangspunkt i egne råvarer, kundskaber eller drømme i forsøget på at skabe deres
helt egen nye madkultur forankret i lokalområdet
eller gårdens ressourcer. Det er hvad der er på
markerne, der bestemmer menuen.

Mangholm forarbejder de hveden til mel på
eget gårdmølleri, og får lavet gryn af havren.
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Foto: Lasse Solheim

Foto: P. A. Jørgensen

Det gastronomiske øko-landbrug ”Farm of Ideas” er flyttet sammen med pionererne
Jeanette i den økologiske jordbærmark på Svanholm Gods

inden for økologisk og bæredygtigt landbrug på Svanholm Gods.

CASE

Svanholm Gods og
”Farm of Ideas”
- en ny alliance om et
agrogastronomisk utopia

48
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Det var ikke en drøm om at blive selvforsynende,

vores gæster og for at lade gastronomien inspire-

Svanholm er en professionel producent af

men om at højne niveauet i køkkenerne på Relæ,

re landbruget til at arbejde i en mere kvalitetsori-

økologiske grøntsager og mælk. Vi har altid været

Manfreds, Bæst og Mirabelle, der fik Christian

enteret retning”, udtaler Christian Puglisi, der står

fokuserede på at dyrke ansvarligt jordbrug.

Puglisi til at starte ”Farm of Ideas”. Vi kan lave

bag ”Farm of Ideas”, som har skabt international

Det er fantastisk at give en Michelin-kok en god

bedre mad ved at udvide kokkenes forhold til

pressebevågenhed og har inspireret mange

smag i munden. Vi vil styrke synergien mellem

råvaren fra blot at handle om klargøring til faktisk

andre restauranter til at styrke båndet til deres

landmand og kok og i sidste ende mellem land

at følge råvaren fra frø til køkken. ”At bringe

råvareproducenter.

og by. På Svanholm tror vi på, at vi skal inddrage

kokken ud på marken skal skabe fundamentet

forbrugerne i at skabe fremtidens ansvarlige

for mødet mellem gastronomi og landbrug med

jordbrug – samarbejdet med Farm of Ideas er et

råvarens øgede kvalitet som resultat. Vi vil dyrke

kæmpe skridt på vejen”, siger Mar van der List,

dette forhold for at kunne levere bedre mad til

Chef-gartner på Svanholm.
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Nordsjællands terroir
Terroirbegrebet bruges i vinens verden til at

Terroiret er levende og innovativt, hvor man

skabe kvalitet og merværdi til vine fra et bestemt

tager afsæt i generationers måder at producere

geografisk område. Terroir er ikke almindelig

fødevarer på. Terroir er en begrænset ressource

brugt i Danmark. Derfor starter vi med at definere

da det er knyttet til en afgrænset geografisk

terroir som er et geografisk sted, hvor fødevaren

lokalitet. Terroir-begrebet kan bruges til at skabe

får et særegent aftryk af samspillet mellem:

værditilvækst og skille sig ud fra konkurrerende

I

Naturen – jorden, mikroklimaet, genetikken

II

Produktionsmetoden – traditionel madhånd-

(sorten/racen).

fødevareprodukter. Vores holdning er, at forbrugeren skal vide og kunne smage hvor produktet
kommer fra – smage stedets aftryk.
Foto: Garbolund

værk med rødder i det geografiske område.

– stedets madkultur,
III Mennesket/kulturen
regional gastronomi, det traditionelle køkken.

CASE

NATUR

Alle tre parametre skal være i spil i forskellig
grad for at kunne tale om terroir. Det vil sige,
at en producent kan skrue på disse tre knapper
når der udvikles produkter og man skal finde sin
egen profil. Terroir handler altså om fødevare-

TERROIR

produktets stedbundne kvalitet, der kan føres
tilbage til samspillet mellem naturen/stedet og
mennesket.

PRODUKTION

KULTUR

Naturvin fra
GARBOLUND

Druerne dyrkes uden brug af pesticider og

På Garbolund har Jette Haugaard målrettet

naturgær – altså den gær som sidder på

omlagt sin vingård til økologi og produktion

druerne og planten.

kunstgødning.
Høsten foregår manuelt
Ved fermenteringen anvendes kun druens

af naturvin. Naturvinen kendetegnes ved:
Svovl tilsættes slet ikke eller i meget små
mængder ved flaskeaftapning
Ingen filtrering, klarning af vinen sker ved
gravitation og omtapning
50
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Der er bud efter naturvin fra
Garbolund, så der plantes nye
vinmarker

Fortællingen er en vigtig
del af oplevelsen
I dette afsnit sætter vi fokus på fortællingen.

Den gode fortælling underbygger din position, dit

Hvordan du kan udvikle og formidle fortællingen

”Unique Value Proposition”, grunden til at kunder-

om gården, terroiret og produkterne. Fortællingen

ne og gæsterne skal besøge din gårdbutik i første

skal være en del af gæsternes oplevelse og din

omgang samt grunden til at de skal blive ved med

merværdi.

at vende tilbage.

Fortællingen som grundelement

Den gode fortælling - en del af oplevelsen

Den vigtigste og fremmeste kommunikations- og

Din gård eller café har i sig selv en historie. Måske

markedsføringskanal for gårdbutikken er og bliver

har din familie boet på gården i generationer.

en dansk ønolog for at lære kunsten at lave god

den personlige kontakt, mund-til-mund-metoden.

Jeres hårde slid har forvandlet jorden til frugtbar

naturvin. Det har sat Garbolund i en position som

Historier skal formidles mange steder – både i

agerjord. Gårdens produkter og den måde, du

det direkte møde med kunden, i din emballa-

forarbejder dem, har en historie. Når du høster

ge, butiksindretning, ved bespisning eller på

kornet, maler du det på stenkværn, og sigter

fundet vej til de bedste restauranters vinkort.

markeder.

det ikke, fordi du ved, at så bevares umættede

Naturvin er lavet på stedet og naturens præmis-

Historierne skal være fængende og medrivende.

Foto: Garbolund

Det kræver en dyb ekspertise at dyrke økologisk
vin og producere naturvin, derfor har Jette
Haugaard trukket på en fransk og efterfølgende

frontløber indenfor dansk naturvin. Garbolund
producerer i dag en sublim naturvin, der har

De skal få kunder og gæster til at identificere sig

ser. Når du drikker en Garbolund kan du smage

med de værdier, der ligger bag din virksomhed.

stedet. Det kalder vi terroir.

Det er de historier, der fører til at kunden og
gæsten ikke længere er forbruger, men at I
udvikler et gensidigt tillidsforhold, en relation og

Garbolund Naturvin er

kunden transformeres til ”co-producer”.

Nordsjælland på flaske

fedtsyrer og vigtige vitaminer i melet. Egnen
har en historie. Måske ligger der en kæmpehøj
på marken, en stensætning, der vidner om at
stedet har været beboet, lige siden agerbruget
kom til Danmark i slutningen af stenalderen. En
stensætning, som generationer efter generationer
af bønder har skånet ved at pløje udenom – i tavs
respekt for de fortidsminder, højen gemmer på.

Foto: Garbolund
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Naturen og årets gang har i sig selv en historie.

over din positionering. Hvad er det, du kan tilbyde

Dyrene fødes, vokser op og bliver slagtet, de bliver

i forhold til for eksempel supermarkederne, hvad

til stege, pølser og postejer. En historie om livet

er det, du kan tilbyde i forhold til andre gårdbu-

på landet i årtusinder – en kulturarv, der er gået i

tikker – hvorfor skal kunden købe dit produkt og

glemmebogen.

dine oplevelser.

Reklamefolk har længe vidst, at hvis man vil

Husk også, at fortællingen skal være enkel og

skabe et behov for et produkt, handler det om

sand. Fortællingen skal være opbygget om nogle

at give produktet en god historie. Det lønner sig

få enkle grundbudskaber, der gør den let at huske

at efterligne nogle af reklamefolkenes tricks – du

og let at bygge videre på. Grundfortællingen skal

kan bruge historiefortællingen til at skabe den

udtrykke dine værdier og dit terroir. Kunderne

ekstra oplevelse, der får kunden og gæsten til at

skal føle, at de kan være med til at videreudvikle

vende tilbage til din gårdbutik. Men dine historier

historien om gårdbutikken eller dine produkter.

skal bare være lidt anderledes end reklamefolke-

Brug historien til at fortælle hvad kunderne får

nes – de skal være sande og transparente. Den

ud af et besøg på gården og i gårdbutikken og

historie, du fortæller, skal matche virkeligheden.

brug samtidig fortællingen til at understøtte jeres

Du kan ikke fortælle historien om frilandsgrisen,

værdier og gøre jeres unikke position mere synlig.

Foto: Frydenlund Slot

hvis kunderne kan se det industrielle svineproduktionsanlæg fra gårdbutikken. Det handler i
virkeligheden om din virksomheds brand. Og
branding for gårdbutikker handler om opbygning

Senere i bogen kommer vi tilbage til fortællingen
og relationer.

af identitet og autenticitet.
Identiteten er det billede, du selv og dine
medarbejdere har af gården, produkterne og
oplevelsen – og imaget er det billede, dine kunder
og gæster har af gården, produkterne og oplevelsen. Brandingprocessen i gårdbutikken starter
med dig selv – det er din egen livsfortælling, dine
visioner og engagement, der sælger produkterne.
Du skal vælge medarbejdere, samarbejdspartnere
og ambassadører, der brænder for det samme
og får din lidenskab over disken og dele den med
kunderne. Så har du et stærkt brand.

”Caroline Mathilde” cider fra Frydenlund Slot’s Frugtplantagesmag og design,

i de digitale medier i forhold til at skabe synlighed

Du kan bruge
historiefortællingen
til at skabe den ekstra
oplevelse, der får
kunden og gæsten til at
vende tilbage til din
gårdbutik.

med rødderne dybt ned i stedets historie.

CASE

Frydenlund
Cider

På Frydenlund Slot’s Frugtplantage har vi sat os
for, at ingen af vores fantastiske æbler skal gå
til spilde. Vi er derfor i en proces, hvor vi skal
konvertere æbler til andre fødevarer. Første skud
på æblestammen er vores nye cider ”Caroline
Mathilde” fortæller Søren Ørnskov, der bestyrer
Frydenlund Slot’s Frugtplantage.

For at fortælle den gode historie, skal du være klar
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Ciderhåndværkerne lægger vægt på dobbeltrollen

eller Sydengland. Et cideræble smager bittert og

som både frugtavler og ciderproducent. Vi kender

kan ikke bruges som spiseæble, men har rigtig

det fra de store vine, hvor vinbonden skaber

meget smag, sødme, bitterhed og syre, som giver

sammenhæng mellem jorden, klimaet, sorten,

cideren dybde, kompleksitet og en lang eftersmag.

dyrkningen, fermenteringen – det hedder terroir.

Vinkendere kunne ikke finde på at drikke vin af

Det gælder også for rigtig cider.

spisedruer. Ciderentusiaster drikker heller ikke

Der er divergerende holdninger til hvilke æblesor-

cider lavet på spiseæbler.

ter, der er bedst til cider. Nogle holder sig til

Men man kan finde gode cider lavet på blanding

danske æblesorter, mens andre udelukkende

af klassiske danske æbler og cideræbler. Prøv at

bruger sorter af cideræbler, hvor træerne er

smag de forskellige cider og bedøm selv.

importeret fra Asturien, Bretagne, Normandiet

Foto: Frydenlund Slot
Udviklingsarbejde - cidersmagning på Frydenlund.

Når den nye cider bærer navnet ”Caroline

På Frydenlund har vi dyrket frugt i 300 år, danske

Mathilde” refererer det til den kongelige affaire

æbler, med en dansk smag, som vi gerne vil have

på Frydenlund Slot, som var Dronning Caroline

med over i ciderflaskerne. Derfor samarbejder vi

Mathildes residens. Her hyggede Caroline

med cidereksperterne fra Æblerov om at udvikle

Mathilde med kongens livlæge og selvudnævnte

vores egen ciderstil, baseret på vores æbler. Man

gehejmekabinetsminister Johann Friedrich

skal kunne smage Frydenlund. Vi går efter en

Struensee, som i 1772 mistede hovedet, nok mest

cider, som er vinøs og let tilgængelig, forklarer

pga. hans ivrige reformering af Danmark, hvor

Søren Ørnskov. Frydenlund cider er håndværk,

adlen fik indskrænket deres privilegier. Danmarks

æblerne håndplukkes for at kunne få den bedste

oplysningstid blev skudt i gang på Frydenlund.

kvalitet. Cideren sælges indtil videre fra egen
gårdbutik.

Foto: Chelle Simonsen
På Frydenlund har de 100 årige æbletræer rødderne dybt nede i jorden og
historien, og producerer stadig æbler.
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Kundeloyalitet?

Oplevelsesøkonomi handler
om at skabe merværdi til
kunderne

Kundeloyalitet er en form for relation mellem
kunde/gæst og virksomheden. Kundeloyalitet er
ikke noget man har krav på, det er noget man gør
sig fortjent til. Et samhandelsforhold eller relation
kan sammenlignes med ægteskab, hvis kunden
ikke føler tilstrækkelig interesse fra din side og
får opfyldt sine drømme, behov og ønsker, så er
chance for en ”skilsmisse” stor. Kundeloyalitet er
nok det allerbedste redskab til succes. Det er ikke
i sig selv et mål, men et middel til at nå en bedre
lønsomhed.
En gammel regel siger, at det er nemmere og

Er der penge i oplevelser?

billigere at sælge mere til nuværende kunder end
at finde helt nye kunder. Plej og pas dine faste

Set fra virksomhedens side handler oplevelsesøkonomi om at få kunderne til at betale for den
merværdi, der skabes gennem oplevelser.
En stor del af forbrugerne er, som følge af en øget
materiel velstand, i stadig højere grad i stand til
at efterspørge og betale for oplevelser. Man kan
sige at den nederste del af Maslow’s behovspyramide er dækket – det basale er på plads. Vi kan
ikke spise mere og vi har ikke plads til flere ting
i vores hjem. Det bedste mange ved, er at køre
på genbrugsstationen, så man kan slippe af med
nogle af de mange overskydende materielle ting,
der fylder hjemmet.
Derfor efterspørger mange kunder nydelse,
oplevelser, læring og mening i forhold til
selvrealisering.

Derfor
efterspørger mange
kunder nydelse,
oplevelser, læring og
mening i forhold til
selvrealisering.

kunder. Den personlige relation og involveringen
skaber loyale kunder. Vær synlig, vær i dialog, ha’
noget på hjertet.
Rundvisninger og smage arrangementer – mod

Prissætning
Mange oplever, at det er svært at sætte
den rigtige pris på en vare, man selv har

betaling?

produceret og lagt mange timer og kærlighed i.

Giv smagninger og rundvisning, fremvis stolt din

de tommelfingerregler:

Grundlæggende kan du sætte prisen efter følgen-

produktion. Tal om dine værdier og drømme. Når
du tager et gebyr for en rundvisning, signalerer

i. Omkostninger ved produktion x 2

det værdi. Det forpligter begge veje. Gæster, der

+ moms = salgspris

har betalt, vil være seriøse og have en forventning
om en professionel og god oplevelse. Derfor skal
du være forberedt og afsætte tid. Tag dig selv
seriøst som kok, landmand eller madhåndværker.
Nogle vælger at give rundvisninger ”gratis”, idet
det ses som en markedsføringsaktivitet, der på
lang sigt skaber ambassadører. Her bliver rundvisningen en markedsføringsaktivitet.
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Kundeloyalitet
er nok det
allerbedste redskab
til succes. Det er ikke
i sig selv et mål, men
et middel til at nå en
bedre lønsomhed.

ii. Hvad tænker du en kunde er villig til at
betale? Så kan du regne baglæns og se om
det giver mening.
Mange ønsker at være et lokalt samlingssted,
derfor er det vigtigt at have varer og oplevelser i
forskellige priskategorier, så man kan favne alle i
lokalsamfundet.
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CASE

Book og betal

Opsummering

Smagninger, bordreservation, kurser, rundvisnin-

Vi skal brug tankegodset fra oplevelsesøkonomien

ger og lignende skal kunne bookes og betales på

til at gøre det mere interessant for vores gæster

nettet. Det sikrer udbyder, at de tilmeldte kommer

at købe maden lokalt og tage på madoplevelser

og der er betalt på forhånd. Webshoppen kan

i lokalområdet. Men vi skal også udvikle indtje-

regulere holdstørrelser. Når der er fyldt op på

ningsgrundlaget hos madhåndværkere, småskala

holdene, søger gæsterne hen hvor der er plads.

fødevareproducenter og gårdbutikker. Vi kan

Du sparer tid ved at ”udlicitere” dette til din

skabe merværdi til vores fødevareproduktion og

webshop eller en booking platform.

madoplevelser gennem at dyrke madhåndværket,
terroir kvalitet, autenticitet og ikke mindst arbejde
med den ”transformative” tilgang - dvs. vi ønsker
at give vores kunder en lærerig oplevelse om
fødevarer og mad. At skabe oplevelser kræver at
du er i dialog og kommunikerer med dine gæster.

AERLIGT
- alias
Simonsens
Coffeetruck

Foto: Aerligt

AERLIGT er et eksempel på en ny bevægelse af

Chelle og Andreas vil gerne sprede glæde og

mobil mad, på nudansk ”street food”, som har

god smag.

bevæget sig fra storbyen ud på landet. AERLIGT
bruger lokale råvarer fra gårdene i Nordsjælland.
Dette sikrer både den tætte relation til leverandører, at råvaren er frisk, og at vi skåner miljøet

Du møder Chelle og Andreas rundt omkring på
Nordsjælland, hvor de deltager i events, eller
man kan booke dem til privatarrangementer.

ved at købe lokalt. Derudover bygger AERLIGT
konceptet på økologi, friskhed, hjemmelavet mad,
uden plast og e-numre.

Historiefortælling er en del af oplevelsen.
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03
Kapitel 3
Koncepter for
madoplevelser
på landet
I dette kapitel gives eksempler på, hvordan vi arbejder
med at udvikle madoplevelser på landet med tilhørende
forretningsmodeller. Ideen er dels at skabe nye interessante
arrangementer, dels at skabe et systematisk rammeværk
for events, formidling og markedsføring. I udviklingsfasen
koster det mange ressourcer, men på sigt skal det gerne
være mere selvkørende at udbyde madoplevelser.
Koncepterne er rummelige og fleksible, så der er plads til
innovation og overraskelser til glæde for vores kunder.

Foto: Joachim Rosenstand

Forår
Furesø Picnic Festival

Årshjulet
- koncept er for
madoplevelser på landet

Påske
PR for medlemmer med aktiviteter - storytelling, PR-kampagne,

Forår

Sommer

digital markedsføring, Facebook Boost nyhedsbrev.

Sommer
Smagsrunden
Kick off på sommersæsonen i gårdbutikker – alle tager imod gæsterne.

Årets gang hos Nordsjællands madaktører er sat

Nyt kort, stort PR på: det nye kort, events og digital markedsføring,

ind i en årskalender, hvor årets store begivenhe-

storytelling, Facebook.

der og tilhørende kommunikation er planlagte og
aktiviteter systematiserede. Årshjulet hjælper med

Pop-up restauranter

til at italesætte sæsonerne over for fødevarepro-

Markeder/spiseevents/ gårdbesøg/smagninger/

ducenter og kunder.

grill aftener.
Digital markedsføring, storytelling, Facebook boost,

De færreste virksomheder er store nok til at være

nyhedsbrev.

en destination for en tur på landet. Derfor er vi
under overskriften ”Ta’ på landet i Nordsjælland”.

Efterår

Det giver kritisk masse og tilsammen er vi interes-

Høstfestival - Esrum Kloster

gået sammen om at lave en fælles destination

sante og bliver en rejse værd, når vores gæster
kan besøge flere gårdbutikker, madhåndværkere

vinter

og spisesteder på deres tur.

Økologisk høstmarked
Facebook boost.

Strategien i Smag på Nordsjælland er, at ”tilsammen er vi både interessante og synlige som

Børnenes efterårsferie

destination”. Ved at pulje ressourcer har vi tilsam-

Pluk selv – frugt, æbler og pærer.

men kommunikationskræfter til at skabe synlig-

Digital markedsføring, storytelling, Facebook boost, nyhedsbrev.

hed i medielandskabet. Vi arbejder event baseret,

Vinter

så vi punktvis kan køre fælles kommunikation
og PR-kampagner i forbindelse med Årshjulets
begivenheder.

efterår

Facebook boost, nyhedsbrev

Årshjulet for Foreningen Smag på
Nordsjælland hvortil der skal knyttes

Køb julemaden på landet
Digital markedsføring, storytelling, Facebook boost, nyhedsbrev.

kommunikation og markedsføring.
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Påskekoncept
Når påsken falder sent, er det en god lejlighed for

påskeaktiviteter på landet, kan du tænke i lam,

mange gårdbutikker, cafeer og madhåndværkere

påskeæg, påskehare, påskefrokost, skovtur, frø og

til at skyde sæsonen i gang. Det er her, vores

planter til haven eller et påskemarked. Rabarber

gæster og kunder forlader vinterhiet i byen og

og asparges er måske lige ved at starte sæsonen

tager i sommerhuset eller bare en dagstur på

i påsken. Måske falder påsken sammen med at

landet eller i skoven.

Økologisk landsforening arrangerer ”Øko-køerne

Rationalet i årshjulet er at samle aktiviteter i

Når vi inviterer på madoplevelser på landet,

event-pakker for at kunne køre fælles branding

skal der også være noget at komme efter for

og markedsføringskampagner. Det er selvføl-

kunderne. Der skal være en vis minimumskvalitet

Påsken kickstarter foråret med madoplevelser,

gelig også et ressourcespørgsmål, idet Smag på

og volumen, for at det giver mening at køre en

der knytter sig til det tidlige forår. I forhold til

Nordsjælland ikke har ressourcer til konstant at

kampagne. Forud for hver kampagne laves et

køre en markedsføringskampagne. Vi har derfor

konceptpapir og sekretariatet, tager en dialog

valgt at promovere hovedbegivenhederne i årets

med mange af aktørerne om eventet, indholdet

gang, hvor vi har noget særligt at tilbyde, så

og markedsføringen. Op til to af kampagnerne

kunderne kan få en god oplevelse på landet.

har designbureauet FlyHelsted givet sparring

Neden for vises en uddybning af Årshjulet med
kundevendte arrangementer og dertilhørende
kommunikation og PR-arbejde. Årshjulet for 2019

danser”! Kommunikations- og besøgsmæssigt kan
vi skabe synergi, når folk alligevel er ude at køre
på landet.

omkring oplevelsesdesign til 12 virksomheder for
at udvikle kvaliteten af gæsternes oplevelser på
gårdbutikken, cafeen eller bryggeriet.

er vist som et eksempel. Årshjulet er foreningens
Smag på Nordsjællands styringsinstrument for
fælles aktiviteter og markedsføring. Dertil kommer
naturligvis de individuelle virksomheders egen
indsats for at markedsføre og brande deres
virksomhed.

Foto: Torup Marked
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Picnic Festival og Storeflyvedag
– i regi af Naturpark Mølleåen
Naturområdet langs Mølleåen mellem Farum

Samarbejdet med Picnic Festival og Storeflyvedag

og Slangerup er fredet. Kommunerne Egedal,

har været en testcase for at sætte Naturpark

Furesø, Allerød og Frederikssund har sammen

Mølleåen på landkortet som en attraktiv, grøn

med lodsejere og civilsamfundet udlagt området

oase med enestående mad- og naturoplevelser i

til Naturpark, med det mål at bevare natur og

både børne- og voksenhøjde sammen med lokale

kultur samtidig med en udvikling af oplevelser for

madaktører. Gennem fælles markedsføring har

borger og turister for i sidste ende at skabe jobs

vi nået nye målgrupper og skabt synlighed om

og livskvalitet i området.

Naturparken og lokalmad.

Naturpark Mølleåen ligger centralt og let tilgængeligt for turister og beboere i både København

Foto: Furesø Picnicfestival

og på Nordkysten. Derfor ligger det lige for at
udnytte de rekreative kvaliteter som et alternativt

Eksempler fra aktiviteter i regi af Furesø Picnicfestival er

og genoplivet udflugtsområde med natur og

jordbærbrunch på Rokkedysse, luk hønsene ud og spis

madoplevelser som attraktion.

CASE

Furesø Picnic
Festival
68

efterfølgende brunch på Stengården, eller saml vilde
planter og lav et måltid sammen med naturvejlederne i
Naturparken.
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Smagsrunden
– Kristi himmelfart
Med denne kampagne i forsommeren vil vi skabe
øget omsætning og indtjening i skuldersæsonen
Foto: Torben Bo Toft Christensen
Smag på Nordsjælland står for lokal
bespisning på Storeflyvedag, hvor man kan

CASE

Storeflyvedag
– Flyvestation Værløse

se airshow med kunstflyvning både med

og gøre publikum opmærksomme på, at nu starter
sæsonen i gårdbutikkerne for alvor.
Ideen er at skabe så mange events og aktiviteter
i Kristi himmelfart feriens 4 dage, at vi tilsammen

svævefly og motorfly samt faldskærmsopvis-

opnår et volumen, der gør Nordsjællands samlede

ning. Der kommer ca. 25.000 besøgende.

madaktører interessante som destination, og som
gør det muligt at lave fælles formidling, PR og
markedsføring, der kan ses vidt omkring.
Vi giver årets nye kort ”Lokale råvarer og madoplevel-

Foto: Torben Bo Toft Christensen

ser i Nordsjælland” i hånden på både nye og gamle
kunder, så de kan gå på kulinarisk opdagelse.

Smag på Nordsjælland giver gæsterne på Store
Flyvedag en madoplevelse serveret af lokale
producenter og madhåndværkere. Madaktørerne
er madhåndværkere fra Furesø og Nordsjælland.
Fødevarerne er så vidt muligt lokalt fremstillet
baseret på kvalitetsråvarer opdrættet, dyrket eller
forarbejdet i Furesø eller Nordsjælland.
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Sommer pop ups
Navnet ”pop-up” antyder, at events popper up på

rundvisning, middag på gårdspladsen. Gæsterne

uventede steder i en begrænset periode. Pop-up

skal lære noget nyt, smage lokale produkter,

er ”limited edition” og endnu lidt undergrund og

møde producenterne og ikke mindst få en god

laves med mange forskellige formål, fra velgøren-

oplevelse med “wow – effect”, som får det glade

hed til fremvisning af talenter af kommende

budskab til at sprede sig fra mund til mund.

kokke, til branding af lokale fødevarer via
event-kommunikation.

Målet er at skabe pop up events, som bliver en

Ideen er at give gæster, kunder og turister ”local

skal skabe synlighed, omtale og tiltrække nye

cool food” oplevelser, med mulighed for at

kunder til virksomheden – gård, café eller butik.

komme om bag scenen og møde folkene bag den

Disse lidt undergrundsagtige events er først og

lokale mad. Det gør vi ved at invitere til pop-up,

fremmest god kommunikation og branding.

ekstra madoplevelse for kunderne. Aktiviteterne

som lokale markeder, smagninger, åbent hus,

Foto: GoGreen Danmark
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Foto: Lasse Solheim
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Høstfestival og høstmarkeder

Børnenes efterårsferie
- pluk selv frugt, æbler og pærer

Høstfesten, høstgudstjenesten eller
amerikanernes ”Thanksgiving” er en tak til
de højere magter for årets afgrøder og en
fejring af, at høsten er kommet godt i hus.

Ideen er, at børnene i efterårsferien skal møde

og madhåndværket. Børnene skal blive begejstre-

“local cool food” med mulighed for at komme om

de ambassadører for lokalmad.

bag scenen og møde bondemanden, frugtavleren

I Smag på Nordsjælland fejrer vi det ved

eller kokken. Børnene og gæsterne skal lære

at holde høstfestival sammen på Esrum

noget nyt, smage lokale produkter og ikke mindst

Kloster en af de sidste weekender i august.

få en god oplevelse. Det skal være sjovt - en fest

Vi inviterer selvfølgelig vores gæster og

for børnene, hvor vi hylder de gode lokale råvarer

stamkunder til at være med til fejringen,

Derudover har mange frugtplantager pluk selv
arrangementer, hvor børn og voksne kan fylde
spanden med pærer og æbler, inden der er kaffe
og kage i gårdcafeen.

der er et overflødighedsshorn af lokale
råvarer, madhåndværk og smagsprøver i
kombination med faglige input – der skal
også være åndelig føde.

Foto: Smag på Nordsjælland

I begyndelsen af september er der mange
af de økologiske madaktører, der holder
”Økologisk Høstmarked” på deres gård.

Foto: Rasmus Hansen

Foto: Møllehøj

Foto: Møllehøj

Foto: Joachim Rosenstand
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Køb julemaden på landet
Smag på Nordsjælland sætter fokus på oplevelser
omkring julemaden fra midten af november
under overskriften ”Køb julemaden på landet”. En
vigtig del af omsætningen hos mindre fødevareproducenter ligger i julemåneden. Derfor er det
vigtigt at få kunderne ud på landet op til jul.
I tiden op mod jul søger kunderne noget særligt,
der har kvalitet og er traditionelt, ferskt, friskt
og autentisk. De vil gerne møde mennesket
bag maden og høre om dagens jul på landet.
Betalingsvilligheden for kvalitetsmad i forbindelse

Foto: Troels Boye

med julen er stor. Det giver mulighed for at
afsætte større mængder lokale håndværksprodukter, der ofte er dyrere. Juletiden er faktisk også

Man samles i julen omkring bordet, hvor man

en tid, hvor mange tager på landet for at hygge,

dyrker familien, de nære relationer, traditionerne,

hænge ud på et julemarked eller en gårdcafe, når

historier om maden og det gode måltid. Vi kan

det meste af julegaverne og julemaden er købt.

bidrage til julen med gode råvarer og den gode
historie knyttet til julens mad og traditioner. Vi
kan skabe nogle ramme for juleindkøbet, der giver
helt exceptionelle oplevelser for hele familien.
Husk - juletræet hentes på landet, allerbedst hvis
børnene fælder det i skoven.

Foto: Troels Boye
I tiden op til jul har vi et utal af julemarkeder, julefrokoster og middage, julebrunch etc.
I forhold til at synliggøre madaktører og events se næste kapitel om digital markedsføring.
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Food Tours og madturisme
på landet
Turisme betragtes som en drivkraft for vækst og
udvikling i land og kystområder.
I turismen er kulinariske oplevelser i stigende
grad et “reason to go”. Derfor er gastronomi, food
tours og madoplevelser en vigtig del af turismeudviklingen, der er god til at skabe mange nye
jobs til ufaglærte og unge. Når der skabes job og
attraktioner for turister, bliver området samtidig
mere attraktivt for fastboende.
Vi kender det fra vores ferier, hvor vi er på vinture
eller food sampling, hvor man kommer om bag
facaden og møder mennesker og hører om og
smager stedets madkultur. Så bliver man automatisk begejstret for stedet og dets mennesker. Food
Tours findes i København, vi arbejder på, at det
udbredes til Nordsjælland.
Inspiration kan findes i ”Den Gyldne Omvei” i
Norge, hvor fødevareproducenter, gårdbutikker,
traktørsteder og hoteller er gået i partnerskab om

Foto: GoGreen Danmark

en fælles destinationsudvikling. En anden inspirationskilde er Madrundan i Österlen i Sverige.

Landkortet ”Kulinariske madoplevelser i Nordsjælland” er en guide til at finde rundt i lokalmaden i området. Ideen er
at kunderne selv kan sammenstykke en tur på landet – eller lave deres egen smagssafari ved hjælp af kortet.
Foto: Lasse Solheim
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CASE

Ninas Naturcafé
Midt imellem de nordsjællandske skove ved
Kirkelte nær Allerød ligger der et lille stråtækt
husmandssted op mod Store Dyrehave. I den
ene ende af huset er der indrettet café - Ninas
Naturcafé.
Her kan du slå dig ned for en stund og lade sjælen
falde til ro i fredelige, grønne omgivelser. Du kan
sidde på terrassen eller i glashuset, hvor der er læ
for vind og vejr, men masser af lys. Haven grænser
op til Store Dyrehave med Parforcejagtlandskabet
og en græsmark med får og lam.

Der ligger selvfølgelig en opgave i at
udvikle madoplevelses-konceptet,
så det bliver en god oplevelse for
besøgende, Nordsjællands Turistfart
og for værterne.
Foto: Nordsjællands Turistfart

overveje, hvad man kan tilbyde og til
Foto: Ninas Naturcafé

hvilken pris:

CASE

Til teen eller kaffen er der altid et kæmpe
udvalg af friskbagte kager og hjemmebagt brød.
Frokostretterne er lette og enkle, tilberedt af
lokale råvarer. Da der ikke er megen indendørs
plads, er det altid en god idé at bestille bord –
men ude i haven finder du altid plads.
Egentlig kunne Ninas Naturcafé lige så godt have
heddet Ninas Kulturcafé, der er nemlig et utal
af arrangementer med musik, kunst, litteratur,
guidede skovture mv. Nina lægger vægt på, at der
skal være føde til både krop, sjæl og hjerne.

Food
Tours

I
rigtig mange firma- og pensionistture i
Nordsjælland, som indbefatter besøg, kaffe
og kage evt. frokost med lokale produkter
samt efterfølgende indkøb af lokale specialiteter. Nordsjællands Turistfart lægger nogle
af deres besøg incl. forplejning hos lokale
gårdbutikker. Turistfarten er i dialog med

Foto: Ninas Naturcafé

de gårdbutikker og besøgssteder, som de
turer.
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Kan I tage i mod og beværte en
busfuld (50 personer) eller kun
en minibus (15 personer)

Nordsjællands Turistfart organiser og kører

vurderer kunne passe ind i deres forskellige

80

Som besøgssted skal man lige

II

Servering - kaffe og kage, frokost
eller begge dele

III Smagning af egne produkter
og introduktion til
IV Rundvisning
virksomheden
Der er pt 14 virksomheder, der er i dialog med Nordsjællands turistfart om
at udvikle Food Tours.
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Naturpark Mølleåen og
Nationalpark Kongernes Nordsjælland

– madoplevelser

Fra bonde til kunde
– hjemme på gården
Kokke, madhåndværkere og gårdbutikker er de
nye rockstjerner. De bliver inviteret til markeder,
street food events, byfester, madmarkeder mv.

Selvom mange gårdbutikker eller landcafeer er

for at skabe atmosfære og autenticitet. Men for

en form for livsstil, så er det også en forretning,

fødevareproducenterne er det svært at skabe en
indtjening, da de ikke er ikke gearet til at operere

Nationalpark Kongernes Nordsjælland blev
indviet 2018. Parkerne omfatter nogle af landets
artsmæssigt mest mangfoldige løvskove, blandt
andet Gribskov, men også Esrum Sø og Arresø.
Parkerne er tætbefolkede og samtidig hjemsted

der skal skabe en indtjening. Foreningen tager
løbende initiativer til at understøtte nye aktiviteter

hjemmefra. For det meste sætter de penge til ved

på landet, så det bliver attraktivt for kunder at

at bakke op om den slags aktiviteter. Mange gør

besøge vores virksomheder, samtidig med at

det dog alligevel for at bakke op om lokale initiatiNaturpark Mølleåen blev indviet i 2017, og

Opsummering

madoplevelserne skal blive bedre både kulinarisk

ver og ser det som en branding.

og oplevelsesmæssigt. Vi forsøger at gøre dette

Vores holdning er, at gæsten og kunden primært

formidling, branding og markedsføring. De små

skal møde bonden, kokken eller madhåndvær-

næsten hemmelige madoplevelser på landet

keren på hjemmebane, som er stedet, hvor det

kan være svære at få øje på, derfor kikker vi på

er muligt at skabe en sammenhængende og

branding og synliggørelse i næste kapitel.

eventbasseret styret af årshjulet med kampagner,

autentisk oplevelse. Det er også på hjemmeba-

for et veludviklet turisterhverv.

nen, indtjeningen er størst. Her kan man kontrollere hele værdikæden fra jord til bord samt skabe

Mange af madaktørene i Nordsjælland ligger i
de to parker. På sigt er det vores forventning, at

Når vi kigger på erfaringerne i udlandet eller

fødevarerne i området vil kunne brande sig ved

andre danske nationalparker som Vadehavet eller

at være fra en Nationalpark, som det kendes

Thy, ligger der nogle store muligheder i at udvikle

fra mange steder i verden. Men Nationalparken

og kombinere naturturismen med lokal kulinari-

Kongernes Nordsjælland er ny og geografisk

ske oplevelser, som vi må forfølge de kommende

fragmenteret.

år.

sit eget oplevelsesunivers.
En landmand udtrykte det således: Min produktion med økologi, dyrevelfærd og madhåndværk er
så dyr, at jeg er nødt til at sælge mine produkter
på en tallerken for at have en indtjening. Derfor
har vi haft fokus på at udvikle aktiviteterne på
virksomhedernes ejendom og opbygge brandet
hos de lokale fødevareproducenter på deres

Foto: Joachim Rosenstand

hjemmebane.
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04
Kapitel 4
Synlighed
og digital
markedsføring
af lokal mad
I dette kapitel har vi fokus på, hvordan små lokale
fødevarevirksomheder og madaktører brander sig, gør
sig kendte og synlige gennem digital kommunikation i
kombination med traditionelle medier.

Foto: Lasse Solheim

Målsætning for digital
synlighed

Produkt:
Madoplevelser af høj
kvalitet pakket i digital
storytelling
Proces:

Pris:

Booking og betaling af

Nye modeller som

events, adresselister til

fx abonnement på

nyhedsbreve

grøntsagskasser

Småskala fødevareproducenter og madaktører

medlemsvirksomhederne til at differentiere sig

der lever af at få gæster og kunder til at handle og

fra deres konkurrenter og til at positionere sig

spise i deres gårdbutik, café eller restaurant langt

rigtigt i forhold til deres kunder og levere en

ude på landet, skal være synlige. Nu om dage

optimal kundeoplevelse. Brandopbygningen skal

researcher kunder og turister digitalt. Strategien

skabe kundetrafik – både på de digitale kanaler

har derfor været at tage en oplevelsesorienteret

og i den fysiske verden ude i gårdbutikkerne – og

Anbefalinger,

tilgang, der samles på en fælles digital platform,

bidrage til at øge omsætning og indtjening til

Markedsførings-mix

ØKO-mærker,

hjemmeside og Facebook. Vi skal være digitalt

medlemsvirksomhederne.

til opbygning

brugervenlig

af brand

synlige.

Den klassiske ”marketing mix” model baseret på

Den helt overordnede målsætning for foreningens

de 8 P’er (Chaffey & Smith, 2017, p. 53) er søgt

markedsføring er at øge kendskabsgraden og

gengivet grafisk nedenfor med en række forslag

indtjeningen for medlemmerne, d.v.s. skabe

til hvordan Smag på Nordsjælland kan bruge

”return of investment”. Succesfuld opbygning af

modellen til at analysere både offline og online

et brand med fokus på kvalitet, troværdighed,

markedsføring og foretage strategiske valg.

autenticitet og unikke madoplevelser er helt
centralt.

Følgende beskrives, hvordan Smag på

Foreningens virksomheder opererer i et

SWOT-analyse og modellen baseret på de 8 P’er -

nichemarked og appellerer primært til et ”high

kan ”mixe” en strategi, som kan hjælpe foreningen

end” kundesegment. Det er opbygningen af et

med at opfylde sine mål.

Nordsjælland – med udgangspunkt i en

brand med et godt omdømme, der kan hjælpe

Fysiske beviser:

Sted (place):
Fysiske gårdbutikker
og webshops uden
mellemmænd

hjemmeside

Promovering:
Mix og integration af

Partnerskaber:
Markedsførings-

online og off-line

alliancer

kanaler som
avisannoncer
People:
Etablere personlig
relation mellem
producent og kunde
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Smag på Nordsjællands
digitale markedsføring

Foreningen Smag på Nordsjælland har i 2017 lavet

Medlemmerne er eksponeret via Smag på

en ny hjemmeside med en eventkalender med

Nordsjællands hjemmeside, hvor visning af

book og betal funktion, der er koblet op på andre

medlemmernes underhjemmeside med kontakt-

større eventsites og Facebook begivenheder.

data bliver flittigt brugt. Derudover har Smag på

Målet har været at øge synligheden, kommunikere

Nordsjælland en Facebook profil, der er udadvendt

mere digitalt og eventbaseret og skabe indhold på

og rettet mod kunder samt en intern, lukket

hjemmesiden, der understøtter medlemmernes

Facebook gruppe, der kun er for medlemmer.

Udklip af eventplatform, som ligger på Smag på Nordsjælland hjemmeside.
Eventplatformen blev besøgt af ca. 33.000 det seneste år.

arbejde med kvalitet, autenticitet, terroir og
kulinariske oplevelser.
Medlemsvirksomhederne har egen hjemmeside,

Oplevelser er bedre når de bliver delt på

e-mail nyhedsbreve, og Facebook profiler.

sociale medier.

Nogle af de yngre medlemmer er også med på
Instagram. Et eksempel på en velfungerende
producent hjemmeside er ex. Mangholm. Flere
af medlemsvirksomhederne har meget velfungerende digital markedsføring på Facebook og
Instagram. Husk, billeder siger mere end 1000
ord.

De unge har aldrig befundet sig i en butik eller et
spisested uden at have deres telefon på sig – de
lever gennem den og er konstant på udkig efter
at øge deres sociale kapital gennem likes på de
sociale medier.
“Pictures or it didn’t happen!”
Er du klar til fotografering?
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Besøgende på hjemmesiden for Smag på Nordsjælland,
Google Analytics perioden 01.01.2018- 06.06.2019

Foreningen Smag på Nordsjælland skaber online

Figur ovenfor viser at besøgsaktiviteten øges

partnerskaber med og mellem medlemmerne

betydeligt, når der f.eks. køres kampagner,

i foreningen. Strategien er, at man skal linke

Smagsrunden i maj, sommer pop up og Køb

hjemmesider og dele hinandens opslag på

julemaden på landet. De besøgende (75%) finder

Facebook for at opnå søgemotoroptimering (SEO)

frem til Smag på Nordsjællands hjemmeside via

og skabe trafik på hjemmesiderne. Dette sker

organisk søgning. Det indikerer at hjemmesiden

dog kun i meget begrænset omfang. Formentlig

er SEO optimeret og let at finde. Dette understøt-

fordi virksomhederne hver især værner om deres

tes af en simpel test med at udføre Google

Foreningens indholdsmarkedsføring går ud på

omdømme og brand og frygter at blive forbundet

søgninger på emner, der har relation til Smag på

at fortælle historier om madkultur og råvarerne,

I blogindlæggene inkluderes som regel flere lokale

med en dagsorden eller en anden virksomhed,

Nordsjælland – gårdbutikker, jul på landet, lokal

der kobles til specifikke virksomheder. Der laves

virksomheder i storytellingen for at forankre

som de rent værdimæssigt ikke er helt på linje

mad eller producenters navne. Her vil Smag på

mini-portrætter af virksomhedsejerne for at gøre

historien og få virksomhederne til at dele opslage-

med.

Nordsjællands hjemmeside rangere højt.

historierne personlige og skabe fundamentet

ne på Facebook. Det gør virksomhederne dog

for en mere personlig relation til kunden.

kun i begrænset omfang. Den virale effekt har

Historiefortællingen sker på blogindlæg, der deles

hidtil været minimal. Gensidig markedsføring af

Ifølge Google Analytics blev hjemmesiden
det seneste år besøgt 37.500 gange. Der er
enkelte virksomheder som søges via Smag på
Nordsjællands hjemmeside som ex. Møllehøj og
Højbogaard, da de ikke selv har en hjemmeside,
men kun bruger Facebook til kommunikation.
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Eksempel på indholdsmarkedsføring, her i form at blogindlæg om årstidens
frugt og grønt, som ligger på Smag på Nordsjællands hjemmeside.

Indholdsmarkedsføring - “Content is King”

skal betale og kunderne ikke forstyrres af andres
reklamer.

og boostes på Facebook for at generere trafik til

medlemmernes virksomheder er et udviklingsom-

hjemmesiden og eventplatformen. Det handler

råde, der langsomt udbredes.

om at få interesserede og kunder over på egne
medier (hjemmesiden og nyhedsbrev), hvor vi ikke
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Rækkevidde af foreningens digitale

blevet ændret, så brugerne fik mere indhold fra

Figuren viser at der er en helt klar effekt af at

reklamekampagner

familie og venner og mindre indhold fra firmaer

køre kampagner og effekten af kampagner

og annoncører i deres organiske newsfeed.

er stigende over tid, sandsynligvis fordi

Facebook kræver betaling (boost) fra annoncører

kendskabsgraden langsomt øges og Smag på

for at få opslag ud til en bredere kreds. Prisen

Nordsjælland fremstår som interessant. Det

for Facebook boost er lav i forhold til arbejdsind-

fremgår også, at man er nødt til at booste

satsen forbundet med at udarbejde indholdet i

(betale) for at nå ud gennem Facebook. Smag

kommunikationen. Et eksempel på effekten af

på Nordsjælland når kun 500-1000 med opslag

Facebook boost ses nedenfor i figuren:

uden deling eller boost. Men ved betaling af

Der ses en klar effekt af kampagner, hvor der blev
lagt nye blogindlæg ud, som derefter blev delt på
Facebook. Den organiske trafik på Facebook er
imidlertid begrænset og vanskelig at gennemskue,
idet Facebook løbende justerer sin algoritme. I
januar 2018 oplyste Facebook, at algoritmen var

100 kr. for et boost opnås en rækkevidde på
2-5.000.
Det er derfor vigtigt at have en velfungerende
hjemmeside, som kunder og interesserede selv
opsøger, samt Nyhedsbrev som kunder selv
tilvælger, således at Smag på Nordsjælland
bliver mindre afhængig af betalte medier
såsom Facebook og Google AdWords. Generelt
handler det om at få kommunikationen over på
de medier, som man selv kontrollerer (hjemmeside og nyhedsbrev).
Nyhedsbrev er ”old school”, men meget
effektivt og billigt til at nå kunder, der gerne vil
have information. Her ses et eksempel på Smag
på Nordsjællands nyhedsbrev.

Rækkevidde på Facebook for Smag på Nordsjælland
i perioden 01.01.2018-06.06.2019

Eksempel på Smag på Nordsjælland nyhedsbrev op til påsken 2019. Kun den første
af fire historier er vist.
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Kampagner

Antal arrange-

Antal visninger

Klik på event-

CPC

Kampagnens

Smag på

menter på

på digitale me-

kalender på

-cost per click

relevans

Nordsjælland

eventplatfor-

dier, Facebook,

SpN hjemme-

Hvad betaler vi

score

men

Google, lokala-

side

for en hen-

viser
Programmeret markedsføring
Smag på Nordsjælland samarbejder med firmaet
Towoo om programmeret digital markedsføring
ved større events. I forbindelse med flere kampagner, såsom ”Køb julemaden på landet 2017 og
2018”, købte Smag på Nordsjælland programmeret markedsføring hos Towoo som en test case.
Towoo bruger data fra de gæster, der har besøgt
smagpaanordsjaelland.dk til at finde personer,
der minder om dem. Alle disse folk får annoncer
vist. Derudover vises annoncer til dem, der viser
interesse i Smag på Nordsjælland, så de bliver
mindet om Foreningen. Der annonceres på
både Facebook og en lang række af de største
hjemmesider i Danmark, ex. AOK og lokalavisernes hjemmesider (bannerreklame). Ifølge Towoo
er systemet optimeret, så der fås størst effekt for
pengene.

visning til SpN

Ifølge Towoo har der været en stigende effekt
af kampagnerne, idet de kunne bruge data fra
tidligere kampagner til at lave ”retargeting”
markedsføring, d.v.s. ramme tidligere besøgende.
Cost Per Click (CPC) er dalende over tid, men
stiger lidt på de sidste kampagner. Det kan måske
tolkes som, at de potentielle kunder begynder
at være trætte af at få Smag på Nordsjælland
reklame?

hjemmeside.
Kartoffelferie

11

330.850

1.312

3,67 DKK

2017
Køb julemaden

Ikke
tilgængeligt

28

342.000

2.012

2,12 DKK

8,5

20

385.050

1.945

1,57 DKK

Ikke

på landet 2017
Smagsrunden
2018

tilgængeligt

Ifølge Towoo er resultatet godt ud fra parametre
som relevans og CPC, mens ”bounce rate” er for

Sommer pop

høj, idet 68% af de besøgende valgte at navigere

up 2018

8

177.000

3.114

1,02 DKK

9

9

459.719

2.279

1,3 DKK

9

idet det gennemsnit som Towoo bruger som

Børnenes efterårsferie 2018
og Pluk selv

sammenligningsgrundlag ikke er klart defineret.

Køb julemaden

29

370.489

2.774

2,03 DKK

7

Påsken 2019

27

183.183

1.750

1,48 DKK

8

Smagsrunden

15

122.637

2.482

1.41 DKK

8,1

væk fra hjemmesiden efter kun at have besøgt
en enkelt side. Hos Smag på Nordsjælland er
der usikkerhed om tolkningen af resultatet,

Monitorering af effekten af markedsføringsindsatsen er et udviklingsområde for Foreningen.

2018

2019
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Produktet:
madoplevelsen og besøget hos
medlemsvirksomheden

People: engagement og
interaktion - ambassadører
Det er centralt for brand opbygning at få kunden

det ambitionen at få nuværende og potentielle

til at engagere sig i brandet og om muligt blive

kunder over på foreningens og medlemmernes

ambassadør for brandet. Som beskrevet i afsnittet

kommunikationskanaler, hvor de selv kan

Smag på Nordsjælland investerer meget i at

om småskalaproducenternes kunder har en del

kontrollere indholdet, uden at den potentielle

få kunder ud til medlemsvirksomhederne. Til

af foreningens stamkunder stærke holdninger til

kunde (”lead”) bliver forstyrret af andres salg og

gengæld er det virksomhedernes opgave at give

fødevarer, og deres valg af fødevarer bidrager til

reklamer. Med indholdsmarkedsføring promove-

kunderne kvalitetsprodukter og gode oplevelser,

at skabe deres identitet. Smag på Nordsjælland

rer man ikke direkte de produkter, tjenester eller

som svarer til og helst overstiger kundernes

ønsker at fastholde sine stamkunder og samtidig

oplevelser, som man sælger. I stedet sigter man

forventninger. I tillæg til selve produktet – fødeva-

udvide kundekredsen med nye potentielle kunder

efter at understøtte læring og transformative

rerne og drikkevarerne - forventer kunden noget

fra samme kundesegment, herunder udenlandske

oplevelser samt bygge en langsigtet relation til

ekstra, gerne noget uventet, for at føle at de

turister.

kunden/gæsten, som bliver ved med at engagere

har haft en oplevelse. Derfor skal der løbende
tilføres små nye twist til velkendte oplevelser og
produkter.

Det kræsne kundesegment er træt af forstyrrende
bannerreklamer, pop up videoer og irrelevant
tidsrøvende indhold. De bruger AddBlock og

sig i kommunikationsplatformen og brandet. Når
det lykkes at få trafik på foreningens/virksomhedernes egen platform, kan man dels kommunikere direkte med kunden, dels spare udgifter til

Indholdsmarkedsføring kan understøtte

har udviklet “banner blindness”, så simple

oplevelsen, dels under kundens fysiske besøg

reklamer kun virker i begrænset omfang og

på virksomheden og i det personlige møde med

måske især rammer underbevidstheden. Smag

Med indholdsmarkedsføring promoverer man

producenten, som skal kunne formidle sit produkt

på Nordsjælland satser derfor på indholdsmar-

ikke de produkter, tjenester eller oplevelser

og dets kvaliteter, dels via kommunikation,

kedsføring, som går ud på at lave indhold, der

som man sælger. I stedet sigter man efter at

dialog og interaktion under kundens besøg på de

er interessant og nyttig information for kunden.

bygge en langsigtet relation til kunden/gæsten,

digitale kanaler. Der skal skabes synergi mellem

Ideen er, at virksomheden publicerer indhold

bibringe læring, ny viden og dermed gøre sig unik

oplevelserne i de fysiske og digitale verdener for

med journalistisk karakter - en slags ”brand-jour-

og differentiere sig. Dette bør understøttes af

at engagere kunden mest muligt i virksomhedens

nalism” - hvor indholdet dels er velskrevet, dels

producenternes egen dialog og relationsbygning

brand og associere til Smag på Nordsjælland.

fremstår troværdigt ved brug af journalistiske

til kunder.

annoncer og anden ekstern markedsføring.

principper og praksisser. Parallelt hermed er
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Promovering: Nordsjælland
som kulinarisk destination
I forhold til at udnytte markedspotentialet og

anbefalinger og læser traditionelle informations-

tiltrække såvel lokale kunder fra Storkøbenhavn

materialer i papirudgaver.

og udenlandske turister foreslås det at satse
stærkere på fælles markedsføring i regi af
Smag på Nordsjælland. For at kunne brande
Nordsjælland som en kulinarisk destination
kræves der et vist volumen af producenter og
virksomheder, som tilsammen kan levere så
mange produkter og oplevelser, at de ”bliver
en rejse værd”, som det hedder i Michelinguidebøgerne. Fælles markedsføring skal gøre
foreningen Smag på Nordsjælland mere synlig og
genkendelig og gøre det nemmere for kunderne
at finde de enkelte virksomheder. Ved at fremstå
mere samlet og koordineret bliver Smag på
Nordsjælland samtidig en mere interessant
allieret for potentielle samarbejdspartnere.
Guide til Food Tours og Smage Runden

Partnerskaber

Smag på Nordsjælland har oprustet på den
digitale synlighed, men en del personer og
virksomheder efterspørger fortsat print materiale
ex. papirkort, hvor medlemmerne er omtalt.
Derfor blev papirkortet fremstillet i både 2018
og 2019, hvor vi oplevede en viral deling af
papirkort. Kortet (i papirversion) blev fysisk delt
ud hos madaktører og turismeorganisationer i
Nordsjælland med stor succes. Desuden er kortet
blevet distribueret via FreeCard – ta’ selv holdere
i cafeer, for at prøve at nå nye målgrupper af
potentielle kunder.
Kortets funktionalitet er at kunder selv kan
planlægge deres egen ”Food Tour” i Nordsjælland.
Madaktørerne kan ubesværet henvise til

- papirkort

hinanden, når man taler med en kunde om hvor

De fleste kunder bevæger sig i ”multi-channel”

ren i Nordsjælland. Vi forsøger at optimere mixet

hvor de både er i den fysiske butik, taler med

af offline og online kommunikation.

de skal lægge næste besøg eller stop på rundtu-

Smag på Nordsjælland består af små operatører
og foreningen er lille. Derfor udvikles partnerskaber med operatører i Nordsjælland for at opnå
større muskler i forhold til synlighed og markedsføring. Det kan være:
Visit Nordsjælland har en meget omfattende digital
markedsføring med stor trafik målrettet danske

Nordsjællands Turistfart, Tilde, FoodTours, GoGreen,

og udenlandske turister. Visit Nordsjælland

Storeflyvedag og Furesø Picnic Festival ønsker

ønsker flere food events og mere gastronomi til

samarbejde. De har gode supplerende netværk.

deres turister og omtaler gerne events fra Smag

Der arbejdes på sagen, men genstår udfordringer

på Nordsjælland, men det kræver at eventet har

i forhold til at udvikle en model, hvor alle parter

format og volumen. Derfor er det nødvendigt for

får et udbytte.

Smag på Nordsjælland at arbejde for, at grupper
af producenter går sammen om at lave signatur
events, som f.eks. Høstmarkedet.

venner, virksomhedsejeren, søger på nettet efter
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Foto: Kurt’s Økokød

CASE

KURT’S
ØKOKØD
Dyrene laver
naturpleje

Kurt Larsen bor på ”Lille Krogelund”, som er en
økologisk landejendom på 18 ha, derudover
forpagter han et stort naturområde på ca. 200 ha.
med skov, græs og engarealer til naturpleje og

Foto: Kurt’s Økokød

afgræsning ved Hellebæk Avlsgård.
Vi har Skotsk Højlandskvæg, som er robuste med

I 2005 begyndte vi at sælge kød fra stalddøren,

Vi lægger meget vægt på dyrevelfærd, slagteren

et tykt hårlag, der isolerer mod kulde og regn.

dette greb om sig og vi startede en gårdbutik,

kommer til os og slagter dyrene, tager dem med

Dyrene trives bedst med at gå ude hele året.

som hedder KURT’s ØKOKØD, hvorfra vi sælger

til slagteri, og parterer dyrene efter vores kunders

Dyrene klarer sig godt på marginale jorder, hvor

gårdens produkter. Vi har også en aftale med

ønsker. Derved undgår vi at dyrene bliver stresse-

de holder krat og buske nede. De mange forskelli-

lokale øko-landmænd om levering af lammekød

de af transporten.

ge græsser og urter, samt den højere slagtealder,

og fjerkræ, så vi er leveringsdygtige i næsten alle

er med til at give fortrinligt mørt kød, der er

udskæringer og pølser. Til Mortens aften og jul

fedtfattigt og smager fantastisk, forklarer Kurt.

har vi friskslagtede ænder, gæs og kalkuner.

Kurts ØkoKød er fra dyr, der har gået på
naturgræs, hvor du kan smage landskabet.
Amerikanerne sælger det som eksklusivt ”grass
fed beef” – her er det Kurt’s Økokød.
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Monitorering
Målet med monitorering er at give indsigt i forhold
til målopfyldelsen – dvs. forstå hvordan det går
med mærkevareopbygningen og synlighed.
Der er en forventning om, at brandbygning har
mange facetter og er en langsigtet proces. Hertil
kommer at effekten af et af de primære værktøjer
- indholdsmarkedsføring - kan være svær at måle

Småskala fødevareproducenter og madaktører
der lever af at få gæster og kunder til at handle
og spise i deres gårdbutik, café eller restaurant
langt ude på landet, skal være meget synlige. Nu
om dage researcher kunder og turister digitalt.

kvantitativt og entydigt.

Strategien har derfor været at agere oplevelsesori-

Der blev i 2017-2019 investeret tid i sekretariatet

en fælles digital platform for lokale madoplevel-

for Smag på Nordsjælland til at udvikle og opdate-

ser, hjemmeside og Facebook, som markedsføres

re hjemmeside, Facebook, nyhedsbrev, event

på digitale medier.

platform og løbende produktion og distribution
af digitalt indhold. Markedsføring købes i form
af kampagner, Google AdWords, programmeret
markedsføring og boost på Facebook. Det er
vigtigt at få indsigt i, hvad der virker bedst, så

enterede med signaturaktiviteter, der samles på

Smag på Nordsjælland har oprustet på den digitale synlighed, men en del personer og virksomheder efterspørger fortsat print materiale ex.
papirkort hvor medlemmerne er omtalt. Derfor

indsatsen løbende kan målrettes og kalibreres.

blev papirkort fremstillet i både 2018 og 2019. Vi

Google Analytics og Facebook Indblik er let

Konklusionen må blive, at vi skal være synlige og

anvendelige og gratis værktøjer, der giver

aktive både on- og offline

kvantitative målinger. De skal selvfølgelig bruges
til at evaluere hver kampagne. De kvantitative
måleresultater skal vurderes med et kritisk blik.
Foreningen skal ikke blive afhængig af at fokusere
blindt på antallet af “clicks, likes”. Ikke alle besøg
på de digitale kanaler er lige værdifulde.
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DET HANDLER OM AT SKABE LIV PÅ LANDET
Bogen beretter med stolthed om vores lokale råvarer,
madhåndværkere og fortæller om madens rejse fra
jord til bord. Vi vil nemlig vide, hvor råvarerne kommer
fra, og hvordan de er produceret.
Bogen handler ikke kun om lokale råvarer, men også
om et paradigmeskift hvor smag, oprindelse, autenticitet og madkultur afløser standardiseret masseproduktion af fødevarer. Vi vil bruge lokalmad til at genskabe
liv og funktion på landet. Vores drøm er, at det igen
skal være interessant at bo, arbejde og komme på landet.
Bogen motiverer og inspirerer gårdbutikker, madhåndværkere og cafeer på landet samt opfordrer kunder til at stemme med fødderne og lægge indkøb og
madoplevelser i lokalsamfundet. Det kan bidrage til at
øge lokalt udbud og mangfoldighed.

