Fødevarer – Food & Bio Cluster Denmark
Klyngen arbejder målrettet med innovation i hele værdikæden og har 3 strategiske fokusområder:
– Levere bæredygtige, sunde og sikre fødevarer til en voksende verdensbefolkning
– Sikre en bæredygtig grøn omstilling af klyngen frem mod klimaneutralitet
– Udnytte de teknologiske muligheder inden for fx digitalisering og automatisering fuldt ud.
Food & Bio Cluster Denmark har hovedsæde i Aarhus og regionale hubs i Viborg, Holstebro, København,
Aalborg og Odense. Med det regionale klyngekontor på Sjælland sikres, at den nationale klynges aktiviteter
bliver nærværende og lettere tilgængelige for virksomheder, vidensinstitutioner, kommuner og andre
private og offentlige organisationer i Sjællandsregionen
Der er et stort potentiale i samarbejde med de lokale virksomheder, vidensinstitutioner, myndigheder,
Erhvervshus Sjælland, den kommunale erhvervsservice samt nye initiativer som fx Vækstteam Sjælland og
deres fokus på biosolutions og biotech, som netop er en del af Food & Bio Clusters værdikæde.
Klyngen har et stærkt start-up miljø og driver bl.a. 3 inkubationsmiljøer. Iværksætteri og entreprenørskab
omkring fødevarer og bioressourcer i Sjællandsregionen, der understøttes via klyngens netværk,
kompetencer, adgang til risikovillig kapital samt acceleratorprogrammer.
For større virksomheder hjælper klyngekontoret med et strategisk fokus på innovation og adgang til hele
økosystemet omkring fødevare innovation. Klyngen formidler samarbejde med vidensinstitutioner og
hjælper med at omsætte viden til forretning.
Det regionale klyngekontor placeres centralt i Slagelse i sammenhæng med Slagelse Erhvervscenter og
Vækstfabrik, og forventes bemandet med 2 medarbejdere. Her bliver klyngen nabo til SDU og Absalon samt
en række organisationer, herunder Destination Sjælland, Landudvikling Slagelse og en række
iværksættervirksomheder.
Samtidig er der i Slagelse placeret en række relevante uddannelses- og forskningssteder,
Fødevarestyrelsen, små og store primærproducenter samt produktions-, forarbejdnings- og
grossistvirksomheder indenfor branchen.
I Sjællandsregionen er stærke fødevaremiljøer spredt ud i geografien. Det skaber behov for en type
udviklings- og netværksmiljø, hvor der skabes forbindelser og samarbejde imellem de lokale
fødevareaktører og -miljøer.
Det regionale klyngekontor foreslås på den baggrund etableret med afsæt i vedlagte principper, som er
udarbejdet i samarbejde mellem Slagelse, Odsherred og Lejre kommuner. Principperne medvirker til, at de
centrale aktører og aktiviteter på fødevareområdet i Odsherred, Lejre, Lolland, Guldborgsund, Ringsted og
andre kommuner indgår aktivt i klyngens arbejde.
Der lægges op til, at det regionale klyngekontor etableres med kommunal medfinansiering på samlet 1 mio.
kr. årligt i 2021-2024. Slagelse Kommune påtager sig som leadkommune en medfinansiering på 500.000
kr./år, mens de resterende 500.000 kr. fordeles på de øvrige kommuner efter befolkningstal.
Dog kan filialen først etableres ultimo 2021, hvorfor leadkommunen påtager sig at dække omkostningerne
her og de øvrige kommuner skal derfor blot medfinansiere i perioden 2022-24.

