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Mælk, insekter, shots. Agro Food Park 
kan byde på det hele. Og selvom der 
ikke nødvendigvis er en direkte be-

er der en lang række fællesnævnere, 
når det gælder udvikling og viden om-
kring fødevareproduktion. Det er netop 
en af forudsætningerne for et kreativt 
miljø, hvor både små enkeltmands ejede 
start-ups og etablerede, internationale 
virksomheder lærer af hinanden. Dette 
samarbejde er en af de centrale præ-
misser for at drive et innovations- og 
vækstcenter for fødevarer, som på sigt 

Fødevarerne knopskyder  
i Agro Food Park
Samarbejde mellem store og små samt nye og gamle fødevarevirksomheder skaber dynamik i 
fødevareparken i Skejby, som er på vej til at udvikle sig til en international sværvægter.

skal blive en af de førende i verden. Så-
dan lyder vurderingen fra Anne-Marie 
Hansen, som har været direktør for Agro 
Food Park siden oktober 2017. Og hun 
er godt tilfreds med udviklingen siden 
grundlæggelsen i 2009, idet man i dag 
rummer 80 forskellige virksomheder

- Et estimat for 2017 fortæller, at der 
var mere end 200 forskellige samarbej-
der på kryds og tværs mellem virksom-
hederne i Agro Food Park, siger Anne-
Marie Hansen. Hun forklarer, at centret 
står på to ben – hhv.  udlejning af egne 
lokaler samt grundsalg til selskaber og 

institutioner, der selv ønsker at bygge og 
etablere sig i vidensmiljøet. Den sidste 
model er set med tilgangen af Arla In-
novation Centre, Viking Danmark og 
senest Institut for Fødevarer, Århus 
Universitet, som blandt andet samler 
aktiviteter fra Foulum og Årslev i de 
nye bygninger i Skejby.

Konkurrenceevnen skal 
styrkes
- Det er ikke kun kvadratmeter, vi sæl-
ger og lejer ud, med i købet får man 
også kubikmeter i form af netværk og 

Anna-Marie Hansen, direktør for Agro Food Park.
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muligheden for at samarbejde med og 
udnytte kompetencerne hos naboerne. 
Det er vores mål at bidrage til erhvervets 
konkurrenceevne og give hele branchen 
et rygstød ved, at virksomheden bliver 
stærkere, fordi de bor her og ikke et 
andet sted, lyder det fra direktøren. 

Hun påpeger også bredde og mang-
foldighed blandt lejerne som et vigtigt 
element.

- Eksempelvis har vi forskellige kon-

serviceydelser som økonomistyring, 
kommunikation og rekruttering. Ved 
at trække på disse servicefunktioner 
kan  virksomhederne koncentrere sig 
om deres kerneforretning og skabe in-
novation, forklarer Anne-Marie Hansen. 

- Virksomhederne har en indbyrdes 
tiltrækningskraft på hinanden, og vi er 
med tiden blevet mere bevidste om, hvad 
der er det rigtige mix. For der sker noget, 
når virksomheder vokser i størrelse. 
Deres energi og agilitet ændrer sig. Til 
gengæld har de en volumen, der er in-
teressant for de små at arbejde sammen 
med, siger Agro Food Parkdirektøren. 

Inkubator udklækker 
start-ups
En af de centrale aktiviteter er Inku-
bator, der er bygget op omkring Agro 
Business Park, som er ansvarlig for til-
bud til start-ups. Her har man fokus på 

Se eksempler på tre lejere, som 
har bidraget med portrætter af 
deres virksomheder i Agro Food 
Park på de følgende sider.

AGRO FOOD PARK
• Etableret 9. september 2009 

på 100 ha.jord - heraf fem ha.  
forsøgsmarker- mellem land 
og by nord for Aarhus.

• Hjemsted for 80 virksomhe-
der, hvor en tredjedel er star-
tups, og arbejdsadresse for 
mere end 1100 medarbejdere 
fra enkeltmandsforretninger, 
vidensinstitutioner og forenin-

end 650 ansatte.
• Omkring 60 procent af de 

1100 medarbejdere, der i dag 
har Agro Food Park som de-
res arbejdssted, er ansat i en 
virksomhed, hvor de har mere 
end 100 kolleger. 20 procent 
af virksomhederne er mel-
lemstore med 20-100 ansatte, 
mens 10 procent har hen-
holdsvis 5-10 eller 1-5 medar-
bejdere på lønningslisten.

• Arla åbnede sit globale innova-
tionscenter i Agro Food Park 
januar 2017. 

• Aarhus Universitet tog i marts 
første spadestik til et nyt fø-
devareinstitut og en bygning 
på mere 9.000 kvadratmeter 
(inklusive 2.500 kvadratmeter 
drivhuse) til uddannelser og 
forskning indenfor fødevare-
udvikling, som forventeligt 
skal stå færdig i slutningen af 
2019, hvor 140 nye medarbej-

ind i Food-parken. 
• Viking Danmarks nye domicil 

står færdigt i løbet af somme-
ren 2018.

• 1.juni 2018 udvider Agro Food 
Park sit udlejningsareal med 
618 kvadratmeter pavillon. 

• Bygningsarealet er i dag på 
45.000 kvadratmeter, som lø-
bende bliver udvidet.

• Udviklingsplanen for Agro 
Food Park sigter på, at 3.000 
mennesker skal arbejde med 
fødevarer og innovation i par-
ken inden år 2030.

Agro Food Park
Landbrug & Fødevarer F.m.b.A.
Agro Food Park 13
DK - 8200 Aarhus N.
Telefon: +45 87 40 66 40
E-mail: info@agrofoodpark.dk

forretningsudvikling, kapitalfremskaf-
felse og netværk med udgangspunkt i 
den enkelte iværksætters behov. Katrine 
Vejgaard Stage er daglig administrator 
for Inkubaator, hvor en snes virksom-
heder deler et stort fælleskontor med 
mulighed for at leje et skrivebord til 
1.000 eller 1.900 kr. om måneden - el-
ler eget kontor.

-Det er dyrt at udvikle nye produkter, 
processer, services eller forretnings-
modeller. I Inkubator kan vi tilbyde 
både vejledning og praktisk erfaring i at 

eksempelvis være via afklaring omkring 

eller investor, som er nødvendig for 
iværksætterens videre udvikling, for-
klarer Kathrine Vejgaard Stage. 

LW
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Ledige stillinger:
• Teamleder, Lallemand Denmark
• Dairy & Food Technologist, AAK
• Research Scientist Bakery, AAK
• Customer Innovation Specialist  

– Cheese, AAK
• Customer Innovation Specialist  

– Whipped Toppings, AAK
Se alle jobbeskrivelser på vores hjemmeside.

Mejeriforeningen er det 
danske mejeribrugs bran-
cheorganisation. Viden og 
faglig ekspertise er forenin-
gens vigtigste ressource til 
at skabe udvikling i bran-
chen, rådgive medlem-
merne og skabe optimale 
udviklingsmuligheder for 
mejeribruget i Danmark. 
Mejeriforeningen indgår i 

samarbejdet Landbrug & Fødevarer, som 
i dag varetager en stor del af de mejeri-
faglige opgaver. Mejeriforeningen løser 
dog fortsat også egne opgaver, herunder 
administration af Skolemælk, generiske 
kampagner m.m.

34 mejerifaglige medarbejdere ar-
bejder i Agro Food Park 13 i Skejby 
med hovedparten ansat i Landbrug & 
Fødevarer. 5 er placeret på Axelborg i 
København og på Danish Dairy Boards 
kontor i Bruxelles.

Højborg for mælkeviden
- Vi er meget tilfredse med vores pri-

mære domicil her i Skejby, hvor vi er 
tæt på en række samarbejdspartnere 
fra Landbrug & Fødevarer, herunder 
SEGES, som rådgiver landmændene. Og 
mælken har fået endnu større betydning, 
efter at Arla Innovation Centre også er 
kommet til Skejby, siger Jørgen Hald 
Christensen, administrerende direktør.

Opgaverne omfatter bl.a. følgende 
områder:
• Politisk rådgivning på Christiansborg 

og i Bruxelles
• Kommunikation af ernæringsforhold
• Rådgivning omkring eksport
• Repræsentation i internationale orga-

nisationer – herunder vedrørende fø-
devarestandarder, branchekoder m.m.

• Økologi
• Varemærkebeskyttelse – samt hånd-

tering af BOB/BGB beskyttelse af 
danske mejeriprodukter.

• Administration af skolemælk

• Gennemførelse af kampagner for 
mælk

• Administration af Mejeribrugets 
Forskningsfonden

• Analyse og statistik
• International Food Contest, Kredsud-

stillinger, Lurpakbedømmelse m.m.
• Administration af Mejerirationalise-

ringsfonden, Jubilæumsfonden m.m.
• Drift af www.mejeri.dk

Endvidere fungerer Mejeriforeningen 

specialudvalg i mejeribranchen:
• Producentforeningen af danske BGB 

og BOB oste
• Foreningen Danmarks Privatmejerier
• Dansk Oste- og Smørforening 
• Sedan (Særlig Ernæring Danmark – 

børneernæring)

Lige nu oplever vi en efterspørgsel fra 
vores kunder på mere talent til fødeva-
rebranchen og især i mejerifaget – hvil-
ket er en rigtig spændende udvikling. 
Mennesker er den vigtigste ressource, 
når vi taler om udvikling og vækst i en 
virksomhed. Og en virksomheds succes 
afhænger af at have de helt rigtige men-
nesker ansat i det rigtige job.

I Foodjob Nordic er vi specialiseret i 
rekruttering til fødevareindustrien og 
vi hjælper vores kunder med at tilføje 

Efterspørgsel på talent til fødevarebranchen
Mejeribranchen boomer lige nu, og ledigheden er helt i bund blandt mejeriledere. Hos Foodjob 
Nordic mærker vi også denne efterspørgsel på talent til fødevareindustrien. 

de bedste kompetencer til deres teams 

med relevante erfaringer, fagligheder 
og kompetencer.

Vores tilgang til rekruttering er simpel 
og gennemsigtig, og et af vores kende-
tegn er bl.a. vores høje niveau af in-
teraktion med kandidater og kunder 
igennem hele rekrutteringsprocessen. 
Det gør vi fordi, vi ved, hvor vigtigt det 
er at være grundigt informeret og føle sig 
tryg i en rekrutteringsproces. Vi følger 
vores processer helt til dørs - derfor har 
vi også en opfølgende samtale med både 
virksomheder og kandidater 3, 6 og 9 
måneder efter rekrutteringsprocessen 
er afsluttet, for at sikre den optimale 
ansættelse. 

Læs mere om vores rekrutterings-
processer og se alle ledige stillinger på 
www.foodjobnordic.com

Mads Kinch 
Clemmensen, 
Director & Founder, 
Foodjob Nordic Agro Food Park 13, DK-8200 Aarhus N

Jernbanegade 23B, DK-4000 Roskilde
Vesterballevej 5, DK-7000 Fredericia
+45 7070 7519
info@foodjobnordic.com
www.foodjobnordic.com
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LACTO Technology tilbyder en bred vifte af højkvalitets 
fødevareingrediensløsninger til vores professionelle kunder 
inden for mejeri- og is industrien. Med afsæt i individuelle 
kundebehov designer vi løsningerne til at imødekomme 

En væsentlig del af vores aktivitet er inden for rådgivning. 
LACTO Consult tilbyder således specialiseret teknisk råd-
givning til både mejeri- og is industri. Vores tilbud omfatter 
support indenfor:
• Produktudvikling
• Kvalitetsoptimering • Procesoptimering

Vi har en stærk tro på, at alle producenter er unikke og bør 
behandles som sådan. Gennem en fokuseret tilgang yder vi 
support på de lokale produktionsanlæg for derved at sikre en 

-
dukter i verdensklasse. Vi har en stærk passion for teknisk 
perfektion. Vores mål er at hjælpe kunden til at udvikle, im-
plementere og producere sikre mejeriprodukter af høj kvalitet 
og til en rimelig pris. Dette indebærer som oftest udviklingen 
af holistiske løsninger, som bringer værdi til mange dele af 

LACTO Technology ApS
Att: Flemming Krabbenhoft

Agro Food Park 13, 8200 Aarhus N, Denmark
Tel: +45 5250 5030. E-mail: info@lacto-technology.com

LACTO Technology – genvejen 
for mejeri- og is producenter

Sådan kunne fremtidens Agro Food Park se ud i 2030 med mere end 3000 arbejdspladser. De 
nuværende bygninger ses til venstre i billedet, hvor SEGES ses i de firlængede bygninger med 
tagrejsning og Agro Food Park 13 allerforrest.

værdikæden lige fra indkøb, shipping, håndtering i produk-
tion samt naturligvis funktionaliteten i den færdige is eller 
mejeriprodukt. Vi går ikke på kompromis, hvad angår miljø 
og social ansvarlighed. Således 
produceres alle vore ingre-
diensblandinger ved brug af 
bæredygtige energikilder helt 
uden brug af fossile brændsler.  

LACTO Technology er pla-
ceret i Agro Food Park som en 
del af fødevareklyngen. Virk-
somheden blev grundlagt af 
Flemming Krabbenhøft i 2015. 
Flemming er uddannet mejeriingeniør og har endvidere en 
HD(O) fra Aarhus Business School. Tidligere har Flemming 
arbejdet for Arla Foods UK og Danisco / DuPont.

Flemming Krabbenhøft.


