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„Kick-off Workshop: Kapacitet og muligheder for grænseoverskridende 
samarbejde i forbindelse med fødevarerelaterede markedsundersøgelser “

Den 4. september 2013 mødtes
projektpartnerne Fonden Grønt Center og
Wirtschaftsförderung Lübeck GmbH til kick-off
af projekt ”Masterplan: Dansk - Tysk
FødevareKompetenceCenter”. Arrangørerne
havde indbudt dansk-tyske repræsentanter
fra erhvervslivet, det politiske liv og
uddannelsessektoren til dette møde i
lokalerne hos Fraunhofer Einrichtung für
Marine Biotechnologie i Lübeck.

Ud over Wirtschaftsförderung Lübecks
indholdsmæssige præsentation af projektet,
præsenterede firma H. & J. Brüggen KG,

Efterfølgende blev der givet præsentationer
/introduktioner af Fraunhofer EMBs
markedsundersøgelsesaktiviteter ved Dr.
Marina Gebert, af Roskilde Universitet ved
Søren Ebsen Hansen og af Grønt Center ved
Søren Sørensen.

En fri diskussionsrunde om kapacitet og
muligheder i det grænseoverskridende
samarbejde, udfordringer og barrierer og
allerede eksisterende samt manglende
infrastrukturer inden for produkttest og
forbrugerobservation, i tysk-dansk kontekst,

NYHEDSBREV nr. 1 Februar 2014

I projektet "Masterplan: Dansk-Tysk FødevareKompetenceCenter" skal mulighederne for at 
etablere et grænseoverskridende netværk af markedsundersøgelseseksperter på området for 
forbrugerobservation og produkttest i Femern Bælt-regionen undersøges.

Dette er forbundet med målet om at lukke et hul i den regionale vidensinfrastruktur med henblik 
på at give fødevareindustrien nye muligheder for grænseoverskridende afprøvelser af 
afsætningsmulighederne for deres produkter på de respektive nabomarkeder.

Resultatet skal være at adgangen til reelle produkt- og testmuligheder samt  
forbrugerundersøgelser på nabomarkedet, kan bruges som hjælp til fødevareerhvervets udvikling   
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præsenterede firma H. & J. Brüggen KG,
repræsenteret ved sin forsknings- og
udviklingsdirektør Arne Jensen, de metoder,
som firmaet Brüggen bruger i en international
kontekst om markedsforskning. Hvilke
oplysninger der er nødvendige til brug for
adgangen til markedet? og hvilke krav der
stilles?. I denne sammenhæng understregede
Arne Jensen især forskellig smagspræferencer
i forskellige lande. Som eksempel i denne
forbindelse nævnte han müesliproduktionen
fra firmaet Brüggen, der producerer en meget
sødere müesli til det tyske marked end til det
danske marked. Han belyste kravene til et
produkt, der er nyudviklet og målrettet det
udenlandske marked.

I den forbindelse behandlede Arne Jensen 
særligt emnerne salgsvolumen, 
markedsandel, lovgivning, lokale 
standardprodukter og aldersstruktur.

forbrugerobservation, i tysk-dansk kontekst,
markerede afslutningen af arrangementet.

Efter fælles frokost benyttede deltagerne sig
af lejligheden til at besøge lokalerne
tilhørende Fraunhofer EMB, især Teknikum for
anvendt levnedsmiddelundersøgelse (TFAL).

forbrugerundersøgelser på nabomarkedet, kan bruges som hjælp til fødevareerhvervets udvikling   
og valg af det rigtige produkt til eksport. Vi vil f.eks. studere og kortlægge virksomhedernes 
eksisterende valg af produkter til eksport samt den strategiske sammensætning af 
produktporteføljer. 

Herudover skal der inden for projektets rammer udvikles pilotprojekter som skal teste de 
grænseoverskridende markedsundersøgelsesmetoder, hvor resultaterne på et senere tidspunkt 
overføres til andre regioner eller til et større opland.

Projektet støttes af Den Europæiske Unions INTERREG IV A-program og administreres og 
koordineres af Wirtschaftsförderung Lübeck og Fonden Grønt Center.

Kontakt:

BELTFOOD, „Masterplan: Dansk-Tysk FødevareKompetenceCenter “
Søren P. Sørensen, c/o Fonden Grønt Center
Maibovej 9, DK-4960 Holeby
Telefon +45 54 60 70 00 · Fax +45 54 60 95 05
E-mail info@beltfood.org · www.beltfood.org



BELTFOOD: Masterplan Workshop 
februar 2014 på foodRegio

Trendtag in Lübeck
Workshop: „Innovative metoder i det interregionale samarbejde inden for 

områderne  produktudvikling og markedstest  “

foodRegio Trendtag, der nu har udviklet sig
til en institution, har indtaget sin faste plads i
årskalenderen. Ved arrangementet, der

Deltagerne kan om formiddagen lytte til
meget interessante præsentationer om emnet
"Clean Label", og om eftermiddagen vil der

Der er udarbejdet et spørgeskema,

om forbrugerundersøgelser og produkttest 

Projektet ”Masterplan: Dansk-Tysk FødevareKompetenceCenter” begynder med omfattende
analyser af de infrastrukturelle kapaciteter og kompetencer inden for de forsknings- og
observationsinstitutioner, der findes i regionen. I den forbindelse skal det undersøges, hvilkeårskalenderen. Ved arrangementet, der

afholdes af Wirtschaftsförderung Lübeck
GmbH, mødes fagfolk fra branchen hvert
februar i Lübeck for at drøfte og informere
hinanden om et emne af særlig relevans og at
skabe nye kontakter samt vedligeholde de
eksisterende.

Det er nu den ottende Trendtag, den
nordtyske fødevareindustri afholder. Den
finder sted den 27. Februar 2014 i
mediedokkerne i Lübeck. Temaet "Clean
Label" er i fokus ved dette års begivenhed.

"Clean Label", og om eftermiddagen vil der
blive afholdt forskellige tema workshops.

BELTFOOD benytter samtidig lejligheden og
inviterer med projektet ”Masterplan” til en
workshop om emnet: "Innovative metoder til
grænseoverskridende tysk-dansk samarbejde
inden for produktudvikling og markedstest".
Et oplæg om markedsforskning i
grænseoverskridende kontekst, samt én
interaktiv workshop del, danner rammen og
skal belyse allerede eksisterende markeds-
undersøgelsestjenester og - kompetencer i
regionen, samt andre tilbud om
markedsundersøgelser i en større geografi.

Kom og vær med!

observationsinstitutioner, der findes i regionen. I den forbindelse skal det undersøges, hvilke
kompetencer, projektaktiviteter og -resultater samt infrastrukturer der kan bruges eller
tilpasses til et tysk-dansk fødevarekompetencecenter i regionen, og/eller som stadig savnes.

De spørgsmål, der rejser sig i denne sammenhæng, lyder:

� Hvilke laboratorier kan anvendes hvornår?
� Hvilket udstyr har de?
� Hvad kan bruges til forbrugerobservation?
� Hvilke institutioner vil erklære sig parat til at stille deres lokaliteter til rådighed til

observation af forbrugere, for and aktører?
� Hvilke metoder anvendes?

For at besvare disse og andre spørgsmål samt at gøre resultaterne sammenlignelige, blev der
udarbejdet et spørgeskema. Ud over generelle oplysninger, blev også forskellige
forskningsmetoder, innovation og produktudvikling samt sensorik belyst.

Resultaterne indarbejdes i dokumentet "Infrastruktur for markedsundersøgelser i Femern Bælt-
regionen - guide for fødevareindustrien (til optimering af produktudviklingsprocessen)" og
bliver efterfølgende offentliggjort.

Side 3 Side 4



„Best Practice“ inden for
markedsundersøgelser og

forbrugerobservation

Dansk-tyske handelsforbindelser bliver på
baggrund af den faste Femern Bælt-
forbindelse (tunnel) til en centralt mulighed I den anledning, blev der i projektet i første

Identificerede „Best Practice“ 
forskningsinstitutioner

De identificerede forskningsinsitutioner i projekt ”Masterplan: Dansk-Tysk
FødevareKompetenceCenter" er beliggende i Femern Bælt-regionen, EU og hele verden. Denne
liste er ikke udtømmende, men viser nogle eksempler på ”bedste praksis” institutioner.forbindelse (tunnel) til en centralt mulighed

for fødevareerhvervet. På denne baggrund
undersøger projektet ”Masterplan: Dansk-
Tysk FødevareKompetenceCenter"
muligheden for at skabe et
grænseoverskridende netværk af
markedsundersøgelseseksperter inden for
områderne forbrugerobservation og
produkttest i Femern Bælt regionen.

Målet er at lukke hullerne i den regionale
vidensstruktur med henblik på at give
fødevareindustrien nye muligheder for
grænseoverskridende afprøvelse af
afsætningsmulighederne for deres produkter
på nabomarkedet. Denne nye og innovative
tilgang skal reducere de eksisterende
usikkerheder og risici i forbindelse med
internationaliseringen af SMV’er, og øge det
regionale fødevareerhvervs
innovationsparathed.

I den anledning, blev der i projektet i første
omgang gennemført en registrering af
eksisterende infrastrukturelle kapaciteter og
kompetencer i regionen gennem
undersøgelser og personlige interviews.
Denne registrering blev udvidet gennem
inddragelse af ekspertisen i allerede
eksisterende forskningsinstitutioner og
iagttagelsessplatforme i Den Europæiske
Union, for også at få gavn af eksterne
erfaringer. Desuden vil der også blive
præsenteret "best practice” eksempler fra
hele verden.

liste er ikke udtømmende, men viser nogle eksempler på ”bedste praksis” institutioner.

� University of Turku - Functional Foods Forum, Turku, Finland
� University of Wageningen - Restaurant of the Future, Wageningen, Netherlands
� Foodwest Ltd., Seinäjoki, Finland
� ttz Bremerhaven, Bremerhaven, Germany
� University of Bonn – Faculty of Agriculture, Bonn, Germany
� Max-Rubner-Institute (MRI), Karlsruhe, Germany
� CRC Research, Vancouver, Canada
� Monash University, Australian Centre for Retail Studies (ACRS), Melbourne, Australia
� Kansas State University, Sensory and Consumer Research Center, Manhatten, USA
� University of Gothenburg, Center for Consumer Science, Gothenburg, Sweden
� Fraunhofer Research Center for Marine Biotechnology, Lübeck, Germany
� Lübeck University of Applied Sciences (KIMBA), Lübeck, Germany
� Roskilde University – Department of Communication, Business and Information Technologies
� Danish Technological Institut (DTI) & Danish Meat Research Institute – DMRI
� Technical University of Denmark (DTU) – National Food Institute
� University of Copenhagen – Faculty of Sciences – Sensory and Consumer Science
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Masterplan  - “Danish-German Competence Center for the Food Industry “
is a project by WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG LÜBECK AND GREEN CENTER.

Contact info@beltfood.org or 
Wirtschaftsförderung LÜBECK GmbH, Falkenstraße 11, D-23564 Lübeck, T +49 (0)451 70655-0, info@luebeck.org

Green Center, Videncenter Råhavegård, Maribovej 9, DK-4960 Holeby, T +45 5460 7000, mail@greencenter.dk


