Bliv en del af Danmarks
stærke fødevareklynge

ET CENTRUM FOR
FØDEVAREPRODUKTION

”Den fysiske placering er i top. Det er af stor værdi
for en fødevarevirksomhed at blive placeret i
en kommune, hvor der er en produktionsklynge
du kan netværke med, og hvor kommunens
personale ved, hvad de taler om.”
Finn Klostermann, CEO, Danish Crown Beef
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Vejen Kommune – et centrum for
fødevareproduktion i Danmark
Velkommen i Danmarks fødevareklynge
Vores samfund er afhængigt af, at erhvervslivet trives. Det er derfor vores
opgave som kommune at gøre det så nemt som muligt at etablere sig og
drive virksomhed.
Særligt fødevareproduktion har høj prioritet, og gennem de senere år har
en række store fødevarevirksomheder slået sig ned i Vejen Kommune.
Dette har givet os en unik viden om de betingelser, som moderne fødevarevirksomheder opererer under. Med den viden i bagagen kan vi også
hjælpe jer med en smidig etablering.
Vi gør meget ud af at være en fleksibel partner. Det er en af årsagerne til,
at Vejen Kommune er i top 10 blandt de mest erhvervsvenlige kommuner
i Danmark ifølge Dansk Byggeri og Dansk Industri.
Læs videre og lad jer inspirere til at blive en naturlig del af forsyningskæden i en kommune fyldt med fødevareproduktion.
Egon Fræhr
Borgmester
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Bliv en del af værdikæden fra jord til bord.
Se hvordan det hele hænger sammen i Vejen
Kommune.
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6 gode grunde til at vælge Vejen Kommune.
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”Kommunen gjorde det nemt at starte fabrikken
op”. Læs om, hvordan AquaPri og andre virksomheder fik hurtig og effektiv hjælp til at udvide.
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Selskabet bliver ikke bedre. Landets bedste
fødevarevirksomheder er her allerede.
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Fra råvare
til madvare

3

1

Nøglefærdige fodersystemer
Big Dutchman A/S har specialiseret sig i udvikling, produktion,
implementering og salg af processtyringer samt fodringssystemer
til svinesektoren. Nøglefærdige fodersystemer med alt nødvendigt
udstyr – fra korngrav og siloer til male-/blandeanlæg og tør-/
vådfodringsanlæg er i højsædet, og produkterne er baseret på
højteknologiske kvalitetsløsninger. Big Dutchman A/S sætter en
ære i at levere specialløsninger tilpasset den enkelte kunde.
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Hurtig sagsbehandling
En af kommunens mange landmænd - svineproducent Brian
Nielsen - har for nylig etableret en helt ny stald for løsgående søer.
Landmanden har været meget tilfreds med tempoet for etablering
af stalden. Da han sendte en ansøgning om miljøgodkendelse af
sted til Vejen Kommune gik det stærkt, og han fik godkendelsen
retur allerede efter ni uger. Brian Nielsen roser Vejen Kommune for
den måde de tog ansvar på, så han kunne komme hurtigt i gang.
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Verdens største svinetransportør
SPF-Danmark er Danmarks største handelsvirksomhed for avlssvin og smågrise - og verdens største transportør af levende svin.
SPF-Danmark køber svinene af landmændene og sælger dem til
andre landmænd. Denne omsætning af svin sker hovedsageligt
mellem danske landmænd. En del sælges og transporteres til
udenlandske købere.
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Nordens største forhandler af rålakrids
Scagro A/S forhandler og producerer varer til landbruget,
fødevarebranchen samt industrien. Produktsortimentet består
bl.a. af ædejern til smågrise, produkter til forebyggelse af diarré,
produkter der fremmer foderoptagelse og produkter til staldhygiejne. Udover det er Scagro A/S Nordens største forhandler af
rålakrids - et område de har fået stor succes med.

Specialister i svinekød
SB Pork er en international
fødevarevirksomhed med
produktion og salg af fersk
og frosset svinekød til detailog industrikunder. Slagteriet
har specialiseret sig i svineslagtning, opskæring og
udbening og har fokus på en
dynamisk og fleksibel service
over for leverandører og
aftagere.

Vejen Kommune er en ægte fødevarekommune med landmænd, der producerer
råvarer af høj kvalitet til fødevarevirksomheder, der har ekspertisen til at lave
innovative madvarer. Råvarens forløb fra dens spæde start til den ligger på forbrugerens tallerken er lang, og værdikæden, der spiller ind i forløbet, er vigtig. Vejen
Kommune har en stærk fødevareklynge med et godt netværk, og virksomhederne ser det som en force at ligge så tæt. Herunder finder I eksempler på værdikæden, og der er også plads til jer.

6

Danmarks største biogasanlæg
NGF Nature Energy i Holsted – Biogas bliver en central del af fremtidens
energiforsyning, hvor kul og olie skal erstattes af vedvarende energikilder. En ko
producerer ca. 20 m3 gylle - hvert år. Der svarer til hele 318 m3 grøn gas, når
gyllen har været igennem et biogasanlæg. En almindelig gennemsnitlig husstand
bruger årligt ca. 1.650 m3 gas på at varme boligen op, så med bare fem køer er
varmeforbruget så godt som dækket ind af det produceret på gylle.
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Nordeuropas største frysehus
Agri·Norcold er med mere end en 1/3 af Danmarks samlede
frostlagerkapacitet fødevareindustriens største servicepartner
indenfor indfrysning, frostvarehåndtering og lagring af fødevarer. Agri·Norcold har otte frostvare terminaler med tilsammen
750.000 m3 frostlager. Centralt placeret i Vejen, har
Agri·Norcold Nordeuropas største frysehus.
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Nyskabende, europæisk
emballagevirksomhed
Styropack A/S udvikler og producerer kvalitetsemballage til bl.a. fødevareindustrien. Siden
starten i 1964 har virksomheden udviklet sig
meget positivt med store investeringer inden
for især teknologi, miljø og sikkerhed. Styropack
nyder godt af, at Vejen Kommune er en erhvervsvenlig kommune, og placeringen i kommunen er
ideel i forhold til kundekredsen i Danmark
og Nordtyskland.
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Fra råvare til madvare
Forbrugernes voksende bevidsthed om bæredygtighed og kvalitet har medvirket til en markant udvikling af danske fødevarer,
og efterspørgslen efter autentiske fødevarer bliver ikke mindre i
fremtiden. I har nu set et eksempel på råvarens vej til at blive en
madvare i Vejen Kommune. Her er vi stolte af vores værdikæde
fra landbrug til detailhandel.

6 gode grunde
til at vælge
Vejen Kommune
# 1: KOMMUNAL
EKSPERTISE DU KAN
BRUGE TIL NOGET!

For os er det en selvfølge, at vi kender planloven, administrerer byggetilladelser og sikrer, at miljøet ikke lider overlast. Vi sætter virksomheden i
centrum, og sætter en ære i at levere hurtig og effektiv sagsbehandling.
For os er det vigtigt, at I bliver mødt med en konstruktiv dialog om jeres
planer, hvor vi sammen finder en løsning, så de kan blive til virkelighed.
”Vi kender jeres udfordringer og er stærke på planlægning for fødevarevirksomheder. Derudover giver vi jer sikkerhed i forhold til overholdelse
af tidsplaner, planlægning og fortrolighed.”
Peter Hansen, Chef for Teknik & Miljø

#2: ERFAREN ARBEJDSKRAFT ER KLAR TIL AT
TAGE FAT

25 % af kommunens borgere arbejder med fødevareproduktion. Det giver jer et stærkt grundlag for erfaren, stabil og kompetent arbejdskraft.
Det er nemt at komme til og fra Vejen Kommune, og dermed også let at
tiltrække kvalificeret arbejdskraft, der bor andre steder i landet. Det ses
bl.a. af, at der hver dag pendler omkring 6.000 til kommunen og 8.000
fra kommunen.
”Jobcenter Vejen har et godt samarbejde med virksomhederne, vi kender medarbejderne og er kompetencecenter for fødevarebranchen. Vi
har bl.a. etableret grunduddannelser til fødevarebranchen i samarbejde
med virksomhederne.”
Anneth Jensen, Arbejdsmarkedschef

#3: UDVIKLINGVEJEN
STYRKER FØDEVAREPRODUKTIONSKLYNGEN

En del af områdets succes som fødevareproduktionsklynge opbygges i
virksomhedernes samarbejde med erhvervsforeningen UdviklingVejen.
UdviklingVejen understøtter bl.a. samarbejdet ved at samle ledere til inspirationsarrangementer og i netværk. Her samles producenter, rådgivere
fra videnvirksomheder, uddannelsesinstitutioner og myndigheder.
UdviklingVejen og Vejen Kommune har også et intensivt samarbejde om
at sikre optimale rammevilkår for fødevareproduktionsklyngen. Det gælder alt fra kvalificeret arbejdskraft, over plangrundlag og infrastruktur, til
at understøtte iværksætterunderskoven af nye fødevareproduktionsvirksomheder.
”Vi har altid fingeren på pulsen, når gode ideer skal styrkes og realiseres, og vi sætter en ære i, at UdviklingVejen er det naturlige sted at spørge, når man mangler samarbejdspartnere for at kunne forfølge vækst og
udvikling.”
Ulrik Kragh, direktør UdviklingVejen
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#4: DU FINDER IKKE EN
BEDRE BELIGGENHED
AALBORG

200 KM

Motorvej E20, der går gennem kommunen, giver let adgang til resten af
landet og Europa. Med en beliggenhed tæt på internationale lufthavne,
containerhavne og gode togforbindelser er resten af verden også inden
for rækkevidde. Uanset, hvor du placerer din virksomhed i Vejen Kommune, har du hurtig adgang til motorvejen og jernbanen takket være vores
veludbyggede vejnet.
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Vejen Kommune har mange attraktive byggegrunde og et godt netværk
til ejendomsmæglerne. ”Da vi skulle flytte hjem til Danmark fra Spanien
var den største prioritering at finde en by med en central beliggenhed
tæt på motorvejen, så vi nemt kunne komme på besøg hos vores familier
rundt i landet og fordi det skulle være hurtigt at komme til og fra arbejde.
Derfor faldt valget på et hus i Vejen Kommune.”
Jane og Michael Thomsen

#5: GOD OG STABIL
FORSYNING

Sikker forsyning er en forudsætning for at drive en konkurrencedygtig
virksomhed – og det kan vi tilbyde.
Danmarks bedste internetdækning Vejen Kommune var first mover inden for fibernet, og da de nationale hovedlinjer løber gennem kommunen,
er det nemt at få opkoblinger med høje hastigheder.
El fra grøn energi eller el-nettet Du kan få al den el, din virksomhed har
behov for. Én mulighed er grøn energi fra et solcelleanlæg eller vindmøller,
en anden mulighed er at gå efter markedets billigste priser. Valget er dit.
Vand ind – spildevand ud Vejen Kommune ligger oven på en større
grundvandsforsyning, så du kommer ikke til at mangle vand. Det er vigtigt
for fødevarevirksomheder at kunne komme af med spildevand, og vi står
til rådighed med idéer til og sparring om fordelagtige løsninger.
Fjernvarme, naturgas eller biogas Typiske varmekilder er fjernvarme,
naturgas og biogas. Men i visse områder kan der laves individuelle løsninger, f.eks. i form af jordvarme, solvarme, træpille- eller oliefyr. Disse løsninger kræver ofte særlige tilladelser, som vi gerne hjælper
med at søge.

#6: DU SLIPPER
BILLIGERE

Med billige byggegrunde og lave skatter er det lidt nemmere at etablere
og drive virksomhed i Vejen Kommune. Vi lægger vægt på at have attraktive erhvervsgrunde til salg langs E20 – ja faktisk har vi de billigste.
Samtidig er erhvervsskatterne de laveste i området og sammen med
lave spildevandsafgifter og lave omkostninger til drift generelt, er det en
relativt billig fornøjelse at drive virksomhed i vores kommune.

Erhvervskatter 2016

Kommune

Dækningsafgift
af forretningsejendom

Grundskyld

Billund

0‰

20,48 ‰

Esbjerg

0‰

25,29 ‰

Haderslev

0‰

24,36 ‰

5,8 ‰

25,00 ‰

0‰

20,36 ‰

4,25 ‰

27,75 ‰

Kolding
Vejen
Vejle
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Ny placering – ny teknologi
”For os er der flere fordele ved at høre hjemme i Vejen Kommune. Afstandene er korte - det giver en utrolig nem adgang til
distribution - og det er vigtigt. For os giver det god mening at
være leverandør til fødevarevirksomheder, når vores kunder
samtidig bor i nabolaget, og Vejen Kommunes satsning på at
opbygge et cluster giver os lettere adgang til kompetente medarbejdere.”
Jens Martin Andersen, CEO, Alflow

På grund af en voldsom vækst de seneste år valgte Alflow at bygge nyt og
placerede sig i et nyt erhvervsområde. De samlede alle deres aktiviteter
og udvidede dermed virksomheden væsentligt. Under hele byggeprocessen var Vejen Kommunes tekniske medarbejdere meget hjælpsomme og
samarbejdet fungerede rigtig godt.
Et af de produkter, som Alflow har vækstet med er det nyskabende produkt Ohmsk opvarmning, der netop er introduceret til flere fødevarevirksomheder. Ohmsk opvarmning opstår, når en vekselstrøm løber igennem et elektrisk ledet produkt, og energien omsættes til varme inde i
produktet. Ohmsk opvarmning er især nyttig til opvarmning af flydende
fødevarer, der indeholder store partikler, såsom supper, flødeost og andre
varmefølsomme væsker.
Ved introduktion af en ny teknologi som Ohmsk opvarmning, har vores
kunder et stort behov for en hurtig og stærk support. Vejen Kommune er
centralt placeret i forhold til mange mejerier, og dermed har Alflow en kort
afstand til sine kunder. Med det nye produkt på markedet har Alflow store
forventninger til fremtiden.
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Med nye produkter på markedet har Alflow store
forventninger til fremtiden.

En dansk succeshistorie
Da Aquapri skulle vælge placeringen til deres nye sandartanlæg faldt valget på Vejen Kommune af flere årsager. For det første følte vi os velkommne og blev taget alvorligt fra første henvendelse, siger Martin Vestergaard,
der er produktionschef på den nye fiskefabrik. Kommunen oprettede hurtigt en task force gruppe, der løbende gav os råd og vejledte os. Det
gjorde det meget nemt at starte fabrikken op.
Et anlæg af en sådan type er i planloven bestemt til at skulle ligge i et industriområde. Det virkede dog unaturligt, og AquaPri havde et stort ønske
om at få anlægget placeret i et landområde. Vejen Kommune var i den
forbindelse fantastiske til at styre igennem et vanskeligt regelsæt, og det
endte med, at virksomheden blev placeret på landet.
Med det nye sandart anlæg er det lykkes AquaPri - som de eneste opdrættere i verden - at få sandart til at gyde fire gange om året. AquaPri’s
miljøvenlige og fuldt recirkulerede anlæg gør det muligt at tilbyde frisk,
eksklusiv sandart til restauranter i hele verden - året rundt. Vi er stolte af
at kunne levere bæredygtigt opdrættet sandart året rundt, især fordi det
samtidig er fisk af den bedste kvalitet, siger Martin Vestergaard.

Sandarten er især populær i Europa, hvor den primært sælges på luksusrestauranter. Kødet har en
unik, delikat konsistens og er velegnet til mange
forskellige retter.

”I hele processen har vi fået hurtig og kompetent assistance fra
Vejen Kommune, og efter vi har etableret os, nyder vi at have
næsten alle vores væsentlige leverandører af ydelser og varer
inden for kort afstand – sågar en stor del af dem i Vejen
Kommune.”
Martin Vestergaard, produktionschef, AquaPri
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Vigtigt videndeling
At få lov til at udbygge vores eksisterende virksomhed var en stor udfor
dring. Vi er placeret midt i en landzone, hvor det ikke var tilladt at bygge yderligere ud, men med Vejen Kommunes hjælp fik vi de nødvendige
miljø- og byggetilladelser, så vi kunne udvide vores produktion, udtaler
Svend Aage Linde, der er administrerende direktør i Eurofins Gruppen.
Eurofins ønskede at samle de tidligere mange danske adresser i én enhed
med henblik på at forene den høje viden og de mange kompetencer, der
findes i deres laboratorier, smags- og testcentre. Samlingen har resulteret
i en langt mere effektiv og stærk samlet organisation, hvor videndeling
- der er en del af medarbejdernes kernekompetence - har utrolig høj prioritet.
Interessen for udbygningen har været stor og har dermed givet Eurofins
mange nye besøg af kunder fra hele verden, der gerne vil se produktio
nen. Derudover har Eurofins’ seneste tilbud - logistik - sat et flot præg
på virksomheden, der nu dagligt henter prøver rundt i hele Europa. Den
service er blevet taget meget positivt imod i udlandet, og de europæiske
kunder stiger nu stødt.
Eurofins følger naturligt også markedets trends. De moderne forbrugere
efterspørger autentiske fødevarer, en gennemsigtig produktionskæde og
vil være sikre på, hvad de putter i munden. Eurofins analyserer dagligt
fødevarer og sikrer varernes DNA, kvalitet og produktionsproces. De løbende processer mindsker dermed risikoen for madfusk.
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”Vi ser det som meget positivt, at
ligge midt i en fødevareklynge.
Mange af vores kunder ligger lige
i baghaven, og netværket er stærkt
her. Det er UdviklingVejen med til
at støtte op omkring, og vores medarbejdere bliver ofte sendt af sted
på de mange forskellige kurser og
til netværksmøder.”
Svend Aage Linde, adm. direktør, Eurofins

En global spiller på kødmarkedet
SKARE Gruppen blev grundlagt i 1972 af Kurt Skare, og gennem tiden
har det primære fokus været på forarbejdning af kvalitets okse- og kalvekød. Den første fabrik blev bygget på en bar mark lidt uden for Vejens
bymidte. I dag er der næsten 700 medarbejdere.
Den globale efterspørgsel på oksekød mærkes hos Skare Meat Packers
i Vejen, som er hovedkontor i kødkoncernen SKARE Gruppen. Eksportandelen til Europa, Fjern- og Mellemøsten udgør cirka 70%. En årlig
omsætning på 1,7 mia. kr. kommer dog ikke af sig selv, og derfor er
deltagelsen på store internationale fødevaremesser højt prioriteret. Alene
i 2016 har SKARE præsenteret sine højkvalitets oksekødsprodukter på
messer i Singapore, Teheran, Amsterdam og Barcelona.
Kunderne spænder vidt – fra store detailhandelskæder til hoteller, restauranter, cateringvirksomheder og slagtere.
For at sikre den fortsatte efterspørgsel af SKARE’s produkter på det
globale marked har SKARE, ud over de danske afdelinger i Vejen, Christiansfeld og Aarhus, også etableret sig med afdelinger og slagterier i en
række andre europæiske lande – og i Beirut i Mellemøsten. Det primære
formål, ud over at kunne håndtere en stadig stigende efterspørgsel, er
desuden at være i stand til at kunne imødekomme specifikke kundeønsker og -krav til fødevaresikkerheden. Virksomheden er BRC-, IFS- og
QS certificeret, hvilket betyder, at SKARE lever op til de højeste krav til
produktkvalitet og fødevaresikkerhed.

”Almelo, Barcelona, Beirut,
Christiansfeld, Madrid, Málaga,
Niebüll, Paris, Stockholm, Vejen og
Aarhus – i SKARE Gruppen arbejder
vi fokuseret på at være tæt på vores
kunder – uanset om det er i Nordeuropa eller i Mellemøsten.”
Ejerleder Kurt Skare, SKARE Gruppen
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Selskabet bliver ikke bedre. Landets
bedste fødevarevirksomheder og deres
leverandører er her allerede, bl.a.:
■

AQUAGAIN FOLDING SMED A/S

■

A/S C.F. CERVERA

■

ALFLOW SCANDINAVIA A/S

■

ALMONDELI

■

AQUAPRI A/S

■

AGRI-NORCOLD A/S

■

BIG DUTCHMAN SKANDINAVIEN A/S

■

BIOFIBER-DAMINO A/S

■

COOP REGION SYD TØRCENTER

■

DANSK SMEDE- OG MASKINTEKNIK A/S

■

DANISH CROWN A/S

■

DINA FOOD APS

■

EUROFINS STEINS LABORATORIUM A/S

■

FOLMERS PØLSER

■

FORCE TECHNOLOGY

■

GRØNDANSK APS

■

HOLSTED SLAGTERHUS APS

■

KAGERIGET

■

KE FIBERTEC AS

■

NGF NATURE ENERGY HOLSTED A/S

■

OTV PLAST A/S

Hvis du vil vide mere

■

P. LINDBERG A/S

■

RABEL PROTEIN PRODUCTS APS

■

ROBO TOOL A/S

■

RØ-KA INDUSTRI A/S

Vi kan hjælpe dig, hvis du:
Ønsker at flytte din virksomhed til kommunen
Ønsker at etablere ny afdeling af din virksomhed i kommunen
Står over for en større udvidelse af din
virksomhed i kommunen
Skal flytte din virksomhed til en ny lokalitet
i kommunen

Vores samarbejdspartnere:

■

■

■

■

SB PORK A/S

■

SCAGRO A/S

■

SKARE MEAT PACKERS K/S

■

SPF-DANMARK A/S

■

STYROPACK A/S

■

UHRENHOLDT A/S SKODBORG MEJERI

■

URTEFARM APS

■

Kontakt Udviklingschef Peer M. Rexen
tlf. 79 96 61 00 eller pmr@vejen.dk

ET CENTRUM FOR
FØDEVAREPRODUKTION

