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Klynge-fælleskab gør det
enkelte firma stærkere
Grønt Centers klyngeprojekt ”Fra Clutter2Cluster” er en succes. Projektets aktiviteter
har både medført nye samarbejder mellem virksomheder, men har også betydet nye
produkter og en udvidelse af de enkelte virksomheders netværk.
Samarbejde med andre med beslægtede firmaer
- gør det enkelte firma stærkere.
Det er erfaringen fra
Grønt Centers “Fra Clutter2Cluster”
- Når virksomheder arbejder sammen, så sker der
noget helt fantastisk. Det
giver nytænkning, udvikling
og sparring at åbne op for
sin virksomhed og inddrage
andre i de processer, man
gennemgår. Og netop derfor har projektet haft så stor
effekt, lyder det fra projekt-

leder Tine Vinther Clausen,
Grønt Center.
Engvang Frugt og Specialiteter er en af de virksomheder, som har deltaget i
projektet, og de har netop
færdigudviklet tre nye produkter, der nu skal testes på
markedet.
I udviklingen og prøveproduktionen har Engvang
Frugt og Specialiteter trukket på netværket i projektet.
Bandholm Frugtplantage
har også deltaget i projektet og har undervejs udvi-

det deres virksomhed med
Marmeladekøkkenet, som
de har opført med støtte fra
LAG Lolland.
Det er netop disse faciliteter koblet med viden fra
produktudvikler Lise B. F.
Jensen, Grønt Center, der
har dannet rammen om udviklingen og prøveproduktionen af råsyltede grøntsager og grøntsagsbearnaise.
- Vi kan som virksomheder supplere hinanden, hvis
vi ikke laver det samme alle
sammen. Hvis vi ikke havde
været med i projektet, så

CLUSTER2CLUSTER
Projektet ”Fra Clutter2Cluster” ledes af Grønt Center,
som er en del af Videncenter Råhavegård i Holeby.
Projektet er finansieret af Mål 2 og Vækstforum Sjælland.
Virksomheder, som har deltaget i projektet er Bandholm Frugtplantage, Lolle Frugt, Frederiksdal vin, Engvang Frugt og Specialiteter,Celsius 360, Varpelev Tomater, Nielsen & Nielsen, Musse Købmandshandel, Erik
Lolle, Honningpigen, Planteriet Aps.
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havde vi nok startet med
at lave marmelade af vores
bær. Vi havde ikke tænkt på
at begynde at lave produkter af grøntsager. Vi har også
lært nogle metoder, som giver os en mere professionel
tilgang til produktudvikling.
Det vil vi gerne kunne give
videre til vores kollegaer i
fremtiden, for vi kan jo ligeså godt dele ud af de mange
erfaringer, som vi har fået
gennem det sidste år, siger
Annelise Nielsen fra Engvang Frugt og Specialiteter.
- Vi har fået en ny vinkel på
at drive vores virksomhed.
At deltage i projektet har
været med til at strukturere
tingene og har givet et løft til
at komme videre og ud over
rampen. Det har været rigtig
godt, at projektgruppen fra
Grønt Center er kommet
ud og har stillet en masse
spørgsmål til produktionen,
forarbejdning af råvarer
og salg. Det har gjort, at vi
tænker anderledes, og at vi
sammensætter vores virksomhed på en ny måde nu.
Vi er ikke bare primærproducenter længere, men nu
producerer vi også forarbejdede produkter. Projektet
har også en mere langsigtet
effekt for os. Hvis man skal
tænke et par år frem, er det
ikke urealistisk at vi gerne vil

lave produkter med for eksempel tomater fra Varpelev
Tomater (en anden virksomhed, som også har deltaget
i projektet, red.). Men lige
nu har vi været igennem
en masse udvikling, som
lige skal bundfælde sig, og
så kan vi gå i gang med nye
ting igen om et par år, lyder
det fra Dan Christensen fra
Engvang Frugt og Specialiteter.
- Projektet ”Fra Clutter2Cluster” har fokus på samarbejde om produktudvikling mellem virksomheder.

»

...det drejer
sig om at finde
fælles behov
og udvikle sig
sammen...

Det er ikke meningen, at
virksomhederne skal arbejde sammen på alle områder
i deres drift. De skal stadig
kunne konkurrere. Det drejer sig om at finde fælles
behov og kunne udvikle sig
sammen på nogle specifikke
områder. I projektets første
fase var vi bredt ude, hvor
vi i denne sidste fase af projektet har koncentreret os

Engvang Frugt og Specialiteter har under deltagelsen
i projekt ”Fra Clutter2Cluster” udviklet tre nye
produkter, som her ses
testet på markedet for første
gang på Bondens Marked
i begyndelsen af oktober.
Og der er flere produkter i
støbeskeen.

om forarbejdning af frugt
og grønt, siger projektleder
Tine Vinther Clausen, Grønt
Center.
- Nu afsluttes projektet
ved udgangen af 2010 og de
nye opblomstrende samarbejder mellem virksomhederne skal så bære sig selv
og videreudvikles. Vi har
lagt kimene til noget, som
kan blive rigtig stort og give
lokalområdet en ny indsprøjtning. Jeg er ikke i tvivl
om, at dette bare er begyndelsen, og at vi vil se mange
samarbejder mellem virksomhederne også i fremtiden. Og skulle der blive
behov for lidt sparring efter
1. januar 2011, så er Grønt
Center jo ikke længere væk
end telefonen - også efter
endt projekt, slutter Tine
Vinther Clausen.
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