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1. Projektets formål og vigtigste partnere 
Formålet med projektet var at sikre, at den nordjyske fødevareklynge Nordjysk FødevareErhverv (NJFE) 

kunne deltage i konsolideringsprocessen i 2020 på lige fod med de øvrige fødevareklynger og aktører. Med 

NJFE’s solide virksomhedsforankring i Nordjylland kunne projektet bidrager til den ønskede konsolidering 

af klyngelandskabet i hele Danmark. Formålet var således at fusionere eksisterende klyngeorganisationer, 

samt initiere en proces for koordinering og udvikling af forpligtende samarbejder med en række andre 

erhvervsfremmeaktører med fokus på fødevarer. 

 

De vigtige partnere har særligt været de virksomheder, der har støttet op omkring NJFE gennem 

bestyrelsesarbejde, samt deltagelse i netværk: 

• Launis 

• AquaPri 

• Sæby Fiskeindustri 

• Nordex Food 

• Danish Seafood Association 

• Nordsøen Forskerpark 

• LandBo Nord / Langholt 

• Sorring Bær 

• Pro-ex 

• Sønderhaven 

• Vilsund Blue 

•  Kimber Food 

• Tenax Sild 

• Geia Food 

• Himmerland Kød 

• Carmo Food 

• NordThy 

• Fynbo Food 

• Bladt Glutenfri Bageri 

• Hybengaarden 

 



2. Projektets vigtigste resultater/effekter 

Sammenligninger med indikatorskema: 

1. Opsøgende og netværksskabene: Det er lykkedes os at opsøge at have dialog med flere 

virksomheder end vi havde forventet, der er lavet arbejde bade med eksisterende og nye 

virksomheder. 

2. Netværksaktiviteter: Der har ialt været afholdt 23 netværksaktiviteter i projektet, som listet ovenfor. 

Hvilket er flere end vi havde forventet særligt under corona udfordringer. 

3. Klyngekonsolidering: Antal strategimøder: Eftersom fusionen skete den 20. Maj blev der ikke 

afholdt flere møder som 2 organisationer (NJFE og ABP) men derefter er der afholdt 4 

bestyrelsesmøder: 

a. 26.05 Stiftende Generalforsamling 

b. 16.08 Ekstraordinær generalforsamling 

c. 16.09 Bestyrelsesmøde 

d. 16.11 Bestyrelsesmøde 

Alle afholdte I foreningen Food &Bio Cluster Denmark, hvor to af de 

tidligere Nordjyske Fødevare medlemmer er repræsenteret I bestyrelsen: 

Claus Christensen fra Sæby Fiske-Industri og Poul Melgaard Jensen, 

Danish Seafood Association. 

 

Outputmål 1.B.1:  

Der er 5 af klyngens virksomhedsmedlemmer, der har deltaget i samarbejdsprojekter omkring innovation. 

• 09.08.20 Jens Møller Products – deltagelse i Coops Klimafunding Workshop – desværre uden at 

dette resulterede i nye produkter på markedet. 

• 19.12.20 Curru Tek – GUDP-projekt “høsttek” som dog først har opstartsdato I 2021, men 

samarbejdet og ansøgningen blev udarbejdet og bevilliget I 2020. 

• 25.03.20 Phidan – innobooster forløb, som vi I andet regi gav sparring på, innoboosteren er 

bevilliget, men er stadig igang og derfor endnu ikke nye produkter på markedet. 

• 17.09.20 FFBI projekt med The organic crave company som hovedansøger, de forventer at komme 

på markedet med deres produkter henvendt til diabetikere, når projektet afsluttes til sommer. 

• 02.03.20 AMiniC indgår et samarbejde bevilliget af FBCD i Danish Food Innovation. 

 

Outputmål 1.B.2:  
I alt har klyngen fået 38 nye medlemmer i hele projektperioden, som det fremgår i afsnittet omkring 

projektets fremdrift. Vigtigste resultater er at fusionen lykkedes og at det også er lykkedes 

at fastholde mange af de tidligere NordjyskFødevareErhvervs medlemmer med I Food &Bio Cluster 

Denmark. 

 

3. Erfaringer og læring 
Det burde være tilstrækkeligt at erklærer sig på anvendte timer i stedet for at skulle tidsregistrere. Der går 

meget tid med det, og meget administration. Derudover bliver mange virksomheder nervøse og bakker ud 

ved det papirarbejde som skal underskrives allerede ved indgåelse i et projekt, hvor de alene skal ligge timer. 

 

4. Forankring/videreførsel efter projektperioden 
Aktiviteter videreføres i regi af Food &Bio Cluster Denmark. 
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