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Forord 
NaturErhvervstyrelsen har i forlængelse af Fødevareministeriets Økologivision til udvikling af Dan-

marks økologiske produktion fra februar 2011 igangsat et udredningsarbejde om fremme af eksporten 

af økologiske fødevarer, som kan være styrende for det offentliges indsats og samspil med erhvervet. 

Formål med udredningsarbejdet var, på baggrund af en grundig eksportanalyse og input fra virksom-

heder og organisationer, at udarbejde erhvervets strategi for eksporten af danske økologiske fødeva-

rer. Heri præciseres det hvilke indsatser og værktøjer, der hensigtsmæssigt kan tages i anvendelse for 

at sikre den ønskede positive udvikling af eksporten.  

I Fødevareminister Mette Gjerskovs økologipolitiske udspil fra november 2011, ”En ny stærk økologi-

politik – på vej mod en grøn omstilling,” skriver hun blandt andet, at økologi er en hjørnesten i den 

grønne omstilling, som regeringen ønsker for dansk landbrug, og hun fastholder målsætningen om at 

fordoble det økologiske areal. Ministeren redegør videre i udspillet for, hvordan Fødevareministeriet 

gennem en ny stærk økologipolitik vil medvirke til dette, herunder gennem en styrket eksportindsats. 

I forlængelse heraf blev der med finansloven for 2012 afsat ekstra 10 mio. kr. årligt i 2012 og 2013 til, 

under den eksisterende ”Økologifremmeordning,” at yde tilskud til informations- og markedsførings-

initiativer i Danmark og i det øvrige EU.  

Målet er, at den opdaterede eksportstrategi skal medvirke til at fortsætte den positive udvikling i eks-

porten af danske økologiske fødevarer og dermed øge efterspørgsel efter og produktion af økologiske 

fødevarer i Danmark. Strategien udgør dermed også en del af grundlaget for en fordobling af det øko-

logiske produktionsareal frem mod 2020; et mål, som er højt prioriteret af Regeringen.  

Denne ”håndbog” er tænkt som et konkret værktøj for økologiske virksomheder, der overvejer at etab-

lere sig på eksportmarkedet. ”Håndbogen” præsenterer nogle konkrete værktøjer, som danske økolo-

giske virksomheder kan anvende i deres overvejelser om eksportparathed og muligheder for at eks-

portere deres produkter til nære og fjernere markeder. På denne måde supplerer ”håndbogen” eks-

portstrategien og kan forhåbentlig inspirere flere eksportparate økologiske virksomheder til at tage 

springet ud på eksportmarkederne. 

 

København, 9. marts 2012 

 

Anders Klöcker, NaturErhvervstyrelsen 

Chef i Center for Innovation, formand for følgegruppen 
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Resumé  

I denne rapport præsenteres nogle konkrete værktøjer, som danske økologiske virksomheder kan an-

vende til at vurdere deres eksportparathed og til at skitsere et første udkast til en strategi i forhold til 

et konkret eksportmarked.  

Den danske økologisektors styrker og svagheder på eksportmarkederne er både relateret til instituti-

onelle forhold i Danmark og til egenskaber ved sektoren og virksomhederne selv. Danmarks gode om-

dømme, både generelt og specifikt på det økologiske område, og tilliden til vort kontrolsystem er vigti-

ge, og det samme er stærke landsbrugstraditioner og et højt kompetenceniveau. De væsentligste svag-

heder i forhold til eksportmarkederne er et højt omkostningsniveau, og at de fleste danske økologiske 

virksomheder er forholdsvis små, især i eksportsammenhæng. Den enkelte eksporterende virksom-

heds styrker og svagheder afhænger dog i høj grad af det konkrete marked, som den konkurrerer på. 

Det er illustreret gennem tre udvalgte virksomheds/markedseksempler. En ”prototype SWOT-

analyse” præsenteres som et simpelt et redskab, som den økologiske virksomhed med fordel kan bru-

ge ved den indledende vurdering af virksomhedens strategiske muligheder i forhold til et konkret eks-

portmarked. Desuden introduceres et redskab til virksomhedens selvvurdering af eksportparathed. 

Selvom brancheorganisationer og myndigheder kan støtte op og skabe rammevilkår, der øger sand-

synligheden for succes, er det den enkelte eksporterende virksomheds eget ansvar at udvikle og im-

plementere en bæredygtig eksportstrategi for virksomheden. Det er håbet, at rapporten her, sammen 

med den samtidigt udgivne eksportstrategi, kan anvendes af danske økologiske virksomheder som et 

konkret værktøj i deres overvejelser om virksomhedens egen eksportparathed og muligheder for at 

eksportere til nære og fjernere markeder.  
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1 Virksomhedens eksportstrategi 

I dette kapitel præsenteres nogle overvejelser om, hvad en eksporterende virksomhed skal tage stil-

ling til, før den begynder at eksportere. Et væsentligt element i denne forbindelse er virksomhedens 

vurdering af sin egen eksportparathed. En tjekliste, som virksomheden kan anvende til denne vurde-

ring, indeholdt i kapitel 2.  

1.1 Eksport som proces 

Eksport er for en virksomhed en trinvis proces, som ofte starter med tilfældig eksport – eksport, der 

opstår på baggrund af henvendelse fra udlandet fra kunder, der har hørt om ens produkter (se for ek-

sempel, hvordan Knuthenlund startede eksport til Japan [1]). I praksis sker denne første kontakt i reg-

len på fagmesser, som BioFach i Nürnberg, eller i forbindelse med særlige fremstød for dansk økologi, 

som da 15 økologiske virksomheder profilerede sig på Den Danske Ambassade i Berlin den 8. novem-

ber 2010.  

Hvis virksomheden tager udfordringen op kan denne reaktive måde at eksportere på vendes til proak-

tiv eksport, hvor virksomheden selv opsøger potentielle kunder på eksportmarkederne. Her starter 

man i reglen med de nære markeder, fordi de både kulturelt og logistisk virker mest tilgængelige. Hvis 

det går godt, kan man blive mere modig og række ud efter fjernere markeder. Også måden at eksporte-

re på – eksportkanalen – forandrer sig tit i løbet af processen. Man starter ofte med at sælge til agenter 

eller grossister på eksportmarkedet; når man har fået lidt føling for markedet går man over til at hand-

le direkte med for eksempel detailkæder eller forædlingsvirksomheder. Virksomheder med stor eks-

portaktivitet etablerer dernæst en lokal tilstedeværelse på markedet i form at eget salgskontor. I yder-

ste konsekvens kan den eksporterende virksomhed flytte noget af produktionen (f.eks. forædlingen) 

over til eksportmarkedet, som for eksempel Arla og Friland har gjort det i Tyskland. 

Én af de mest kritiske faser med henblik på at øge eksporten af danske økologiske produkter er over-

gangen fra tilfældig, reaktiv til proaktiv eksport, dvs. en professionalisering af eksportaktiviteterne. 

Det er her især mindre virksomheder skal gøre sig tanker om deres eksportstrategi og om hvilke kom-

petencer, de har behov for, og hvordan disse kan opbygges. 

1.2 Eksportparathed  

International handel er mere kompleks og risikabel end handel på hjemmemarkedet og jo længere 

man når i den proces mod øget eksport som er beskrevet ovenfor, jo flere kompetencer kræves i virk-

somheden. I hvilken grad en virksomhed har de fornødne holdninger og kompetencer, som kan sikre 

en succesfuld eksport, betegnes også som eksportparathed. Det er derfor et vigtigt element i forbere-

delsen og planlægningen af eksportaktiviteter, at virksomheden foretager en grundig vurdering af sin 

eksportparathed.  

Til at understøtte denne vurdering findes der en række tests og tjeklister. Én af dem er Eksportrådets 

selvtest, som evaluerer virksomhedens samlede eksportparathed ud fra faktorerne ressourcer, kon-

kurrencedygtighed og forventninger. Virksomhederne udfylder et spørgeskema på nettet 

(www.vaekstguiden.dk/eksport-selvtest/0/12) og får et computergenereret svar tilbage. Ønsker virk-

somheden at arbejde videre efter testen, kan der tilknyttes en konsulent, der laver en indstilling så 

virksomheden kan blive bevilget Eksportforberedelse.  

http://www.vaekstguiden.dk/eksport-selvtest/0/12
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Eksportforberedelse er en ordning under Eksportrådet med relevans for økologiområdet. Under denne 

ordning kan der ydes individuel rådgivning og sparring med en erfaren konsulent til små og mellem-

store danske virksomheder, der forbereder eksportaktiviteter. Eksportforberedelse er gratis for virk-

somheder, der opfylder kriterierne. Et rådgivningsforløb vil typisk bestå af tre til fire møder, hvor alle 

eksportrelaterede forhold drøftes igennem med konsulenten. Rådgivningen munder ud i en hand-

lingsplan for internationalisering, som også vil kunne danne grundlag for at blive godkendt til Eksport-

rådets eksportstartprogram. Eksportforberedelsen gør virksomhederne bevidste om de problemer, 

der kan opstå, når man starter eksport. Ordningen har en høj succesrate, og størstedelen af de virk-

somheder, der modtager hjælp i form af eksportforberedelse, kommer faktisk i gang med at eksporte-

re. Nogle virksomheder må dog give op på grund af manglende finansieringsmuligheder. 

Eksportrådets selvtest kan også munde ud i, at konsulenten fra Eksportrådet råder virksomheden til 

f.eks. at øge afsætningen på hjemmemarkedet for at skaffe kapital inden eksport påbegyndes. Et ek-

sempel på en tjekliste til selvvurdering af virksomhedens eksportparathed findes i kapitel 2. 

Et væsentligt aspekt af virksomhedens eksportparathed er dens holdning til eksport. Både ledelsen, 

ejere og personale på alle niveauer i virksomheden skal være indstillet på at yde den nødvendige ind-

sats for at gøre eksportbestræbelserne til en succes. Hvis en virksomhed vil eksportere, skal den ar-

bejde målrettet med det og ikke give op første gang, der er noget, der går galt. Og den skal være indstil-

let på, at det tager tid at bygge eksport op.  

De ressourcer, virksomheden har til rådighed og er villig til at satse på etablering af eksport, spiller og-

så en stor rolle. Det er nødvendigt, at virksomheden har tilstrækkelige finansielle reserver til at udvik-

le eksportmarkeder, og at virksomheden har et tilstrækkeligt antal ansatte – eller muligheden for at 

øge antallet af ansatte – til at håndtere en stigning i virksomhedens aktivitetsniveau. Dertil kommer 

produktionskapacitet og administrative systemer.  

I vurderingen af en virksomheds eksportparathed indgår også en markedsvurdering, først af salget på 

hjemmemarkedet og hvorvidt alle vækstmuligheder på hjemmemarkedet er udnyttet. Hvis det er til-

fældet, kan en markedsanalyse danne basis for valg af eksportmarked.  

En anden essentiel del af virksomhedens eksportparathed er dens eksportrelaterede kompetencer. Er 

der i virksomheden tilstrækkelig viden om bl.a. eksportsalg, eksportmarkeder, eksportlogistik og 

fremmedsprog? Hvis virksomhedens viden synes utilstrækkelig, må det overvejes, om personalet skal 

uddannes til at varetage eksportrelaterede funktioner, og/eller om der er behov for at rekruttere per-

sonale med eksporterfaring. Derudover skal det overvejes, om virksomheden har behov for at søge 

eksportvejledning udefra.  

Vigtigt er også overvejelser vedrørende virksomhedens produkter. Virksomheden må tage stilling til, 

om produkterne skal modificeres for at gøre dem eksportegnede, og om forskellige eksportmarkeder 

kræver forskellige produkter, samt om der er forhindringer knyttet til mulige eksportmarkeder for 

virksomhedens produkter.  

Særlig relevant i forhold til eksport af fødevarer er, om virksomhedens leveringstider til eksportmar-

kederne er acceptable. Samtidig skal virksomheden træffe beslutning om, hvordan produkternes di-

stribution skal håndteres på de valgte eksportmarkeder. Her er det nødvendigt, at virksomheden har 

kendskab til de kulturelle, finansielle, lovmæssige og markedsmæssige konsekvenser, der knytter sig 

til de forskellige distributionsformer.  
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I en eksportsituation spiller virksomhedens markedsføringskompetencer en væsentlig rolle. Der skal 

tages stilling til hvilke markedsføringsparametre, der skal benyttes i relation til de udvalgte eksport-

markeder, og virksomheden skal være opmærksom på lokale kulturelle forhold, der kan påvirke valget 

af indhold i en reklamekampagne. Overvejelser om omfanget af kontakt til eksportmarkederne er også 

væsentlige, og det skal besluttes, i hvilken udstrækning repræsentanter fra virksomheden skal besøge 

eksportmarkedet for at sikre at markedsføringen foregår i overensstemmelse med virksomhedens øn-

sker.  

De krav, som producenter af økologiske fødevarer skal opfylde for at opnå en nødvendig certificering 

på et givent eksportmarked, kan være indviklede og kan i sidste ende afgøre, om eksport til det givne 

marked er rentabelt. Det stiller krav om, at virksomheden har tilstrækkelig indsigt i krav og forordnin-

ger på de enkelte eksportmarkeder, og kan opfylde dem.  

Alt i alt skal virksomheden være meget bevidst om sine svagheder i forbindelse med eksport og være i 

stand til at overvinde eller kompensere for dem, herunder vide hvem, der kan hjælpe dem med at gøre 

det.  

1.3 Strategiske overvejelser i den eksporterende virksomhed  

Fire strategiske spørgsmål er særlig relevante i forbindelse med eksport af økologiske fødevarer. Disse 

vedrører valg af marked, tilpasning af produkt, valg af eksportkanal og etablering af samarbejde. 

1.3.1 Valg af marked 

Den måske vigtigste beslutning i en eksportstrategi er valg af eksportmarkedet. Alt for tit er valg af 

eksportmarked bestemt af tilfældigheder, og alt for ofte spreder især små virksomheder deres eks-

portaktiviteter over for mange markeder. Eksport kræver altid en investering i markedet – i form af 

opbygning af markedskendskab, opbygning af kontakter til mulige kunder, indsigt i regler og lovgiv-

ning og oparbejdelse af kommunikationskompetencer.  

Et potentielt eksportmarkeds attraktivitet bedømmes oftest ud fra markedets størrelse, vækst, stabili-

tet, konkurrenceintensitet, handelsbarrierer og distributionsforhold. Et attraktivt marked ud fra disse 

kriterier er imidlertid ikke ensbetydende med, at det vil være en god idé for alle virksomheder at kaste 

sig over dette marked. Virksomheden skal også have den rigtige kompetenceprofil. De vigtigste fakto-

rer i denne sammenhæng er: 

 Produktet – matcher det kravene på eksportmarkedet? Et svar på dette spørgsmål kræver en 

vis indsigt i kundernes ønsker og vaner på eksportmarkedet. Dette gælder både direkte kunder 

– typisk detaillister, foodservice eller forædlingsvirksomheder – og forbrugerne. For uforar-

bejdede produkter kan der være mindre afvigelser fra hjemmemarkedet – grøntsager der em-

balleres på en anden måde, kød der bliver skåret på en anden måde, mejeriprodukter hvor de 

foretrukne størrelser eller smagsvarianter er andre. Jo mere forarbejdet produktet er, jo større 

er sandsynligheden for, at produkter skal tilpasses. Dertil kommer forskelle i relevant regule-

ring på de forskellige markeder. Produkter med det største potentiale er unikke og/eller pro-

dukter hvor det pågældende marked er underforsynet. 

 Adgang til lokal distribution – hvor let eller vanskeligt er det at få adgang til f.eks. detailkæder 

og foodservice grossister? Dette hænger bl.a. sammen med, om man kan kommunikere på lan-

dets sprog, om man er villig til at investere i optræden på messer og lignende, og om man er 
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villig til at oprette en minimal form for lokal tilstedeværelse på markedet, f.eks. gennem en lo-

kal agent. 

 Omkostningsniveau – er ens priser konkurrencedygtige i forhold til det lokale prisniveau? 

 Kommunikationsevne – kan man begå sig på markedet? Relevante sprogkundskaber er det før-

ste og vigtigste punkt, men dertil kommer også evnen til at begå sig i forhold til lokal kultur og 

forretningsskik. 

1.3.2 Tilpasning af produkt 

Som allerede nævnt vil der ofte være et behov for en tilpasning af produktet til de enkelte markeder. 

Standardprodukter kan muligvis sælges uforandret over hele verden, men økologiske fødevarer kræ-

ver forklaring og oparbejdning af tillid, og derfor skal som udgangspunkt i hvert fald emballage og 

kommunikation tilpasses, medmindre man vælger en ren business-to-business (B2B) strategi. Dertil 

kommer, at fødevarer er produkter, der indgår i en kulturel kontekst, hvilket betyder, at det fysiske 

produkt også nogle gange skal tilpasses. Jo mere differentieret og forædlet produktet er, jo mere sand-

synligt er det, at produktet skal tilpasses eksportmarkedet, fordi præferencerne i detailhandel og hos 

forbrugerne er forskellige fra hjemmemarkedet. At eksportere økologisk mel kræver muligvis kun en 

forandring af emballagen, men at eksportere økologiske færdigretter vil kræve en omfattende indsats 

for at sikre, at produktet passer til målmarkedet. 

Danske økologiske virksomheder bør fremadrettet blive bedre til at tilpasse og udvikle deres produk-

ter rettet mod relevante eksportsegmenter for at kunne ramme de lokale præferencer for smag, kvali-

tet, anvendelse osv. For eksempel efterspørges blomkål i forskellige størrelser på forskellige marke-

der. Produkter, der er tilpasset eller ligefrem udviklet til et specifikt eksportmarked, vil stå stærkere i 

konkurrencen med de lokale producenter. På sigt vil det formentlig være mere fordelagtigt for danske 

økologiske primærproducenter at satse på kvalitets- eller specialproduktioner end at sælge økologiske 

standardvarer som f.eks. foderkorn eller industribær [2]. Men det kræver, at virksomheden har en vis 

kompetence inden for innovation og produktudvikling, hvor indsigt i de lokale kunders præferencer 

kan kædes sammen med tilrettelæggelse af produktionen på en lønsom måde. 

1.3.3 Valg af eksportkanal 

Udvælgelse af de rette samarbejdspartnere og afsætningskanaler for de enkelte eksportører er af cen-

tral betydning. Store virksomheder som Arla og Danish Crown kan satse på bred afsætning til store 

kæder som supplement til afsætningen af deres konventionelle produktudvalg. Små virksomheder er 

som følge af mængdemæssige begrænsninger nødsaget til i højere grad at satse på mere lokal afsæt-

ning, specialforretninger, gastronomi og foodservice. I store lande som Tyskland kan eksportindsatsen 

med fordel opdeles i regioner undtagen i relation til de landsdækkende kæder. I store lande arbejder 

landsdækkende kæder dog også med regionalt afgrænsede udbud. Hvis virksomheden har styrker in-

den for kvalitetskontrol og fleksibel opfyldelse af kundekrav, kan en B2B kanal være en god løsning, 

især i de tilfælde hvor eksportmarkedet er underforsynet med den specifikke råvare. Det er forbundet 

med væsentlige fordele at have en stor kontaktflade i det land, man gerne vil eksportere til. Virksom-

heden skal undersøge markedet, tilpasse produktet og finde en lokal partner, den kan stole på. Med 

hensyn til deltagelse på messer og i fremstød er det vigtigt, at virksomheden handler velovervejet og 

deltager i de rette.  
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1.3.4 Etablering af samarbejde  

For at stå stærkere bør danske økologiske virksomheder samarbejde om eksportarbejdet. For eksem-

pel kan virksomheder dele udgifter til bl.a. eksportkonsulenter på de enkelte markeder. Fælles eks-

portfremstød, hvor en gruppe af virksomheder går sammen om at tilbyde en bred vifte af kategorier 

målrettet mod detailkæder eller foodservice, som så kan vælge hvilke produkter, der passer til deres 

sortiment, er også en mulighed. 

En anden mulighed er at samarbejde med andre virksomheder med (typisk) komplementære produk-

ter om at opbygge et fælles distributions- og logistiksystem med henblik på at trænge ind på ét eller 

flere udvalgte eksportmarkeder. Det kan ske enten ved, at man udnytter eksisterende faciliteter, eller 

at man etablerer et helt nyt logistiksystem. Herved kan man sammensætte et sortiment, som er attrak-

tivt for kunderne på eksportmarkedet og opnå kritisk masse i distributionen af produkterne. 

For mindre virksomheder uden eksporterfaring er ”piggybacking” en mulighed for relativt nemt og 

risikofrit at opnå distribution på udenlandske markeder [3]. Denne eksportform indebærer, at den 

mindre og eksportuerfarne virksomhed så at sige rider ud på eksportmarkederne på ryggen af den 

store virksomhed, der enten agerer som agent eller som uafhængig distributør for den lille virksom-

hed. Et eksempel er Thises salg af økologiske oste fra Løgismose, Kirk Søvind og Tebstrup Gedeosteri 

på forskellige europæiske eksportmarkeder. For den virksomhed, som agerer ”bærer,” giver piggy-

backing muligheder for at fylde et hul i sit produktsortiment og for at udnytte sin eksportorganisation 

mere effektivt. Nogle vigtige forudsætninger for den ”bærende” virksomhed er, at den ”bårne” virk-

somheds produkter kvalitetsmæssigt lever op til kundernes forventninger, og at virksomheden på sigt 

er i stand til og interesseret i at levere de nødvendige mængder. For den ”bårne” virksomhed er forde-

len ved piggybacking, at den relativt nemt kan komme i gang med at eksportere og kan lære af den sto-

re virksomheds erfaringer og derved måske på sigt bliver i stand til selv at etablere direkte eksport. De 

væsentligste ulemper er, at den afgiver kontrol over markedsføringen af sine produkter og kan gå glip 

af salgsmuligheder, hvis den ”bærende” virksomhed ikke gør en aktiv indsats for at sælge produkterne. 

1.4 Sammenfatning  

Det er den enkelte eksporterende virksomheds eget ansvar at udvikle og implementere en bæredygtig 

eksportstrategi for virksomheden. Brancheorganisationer og myndigheder kan dog støtte op på for-

skellig vis og skabe rammevilkår, der øger sandsynligheden for succes. Der findes forskellige redska-

ber til virksomhedens selvvurdering af eksportparathed. I kapitel 2 er vist et eksempel på en tjekliste, 

som kan anvendes af danske økologiske virksomheder som et konkret værktøj i deres overvejelser om 

virksomhedens egen eksportparathed og muligheder for at eksportere sine produkter til nære og fjer-

nere markeder.  

Eksport er for en virksomhed en trinvis proces, som ofte starter med tilfældig eksport. For de fleste 

virksomheder er trin to proaktiv eksport, hvor virksomheden selv opsøger potentielle kunder på eks-

portmarkederne. Virksomheder med stor eksportaktivitet etablerer dernæst eget salgskontor og kan i 

yderste konsekvens flytte noget af produktionen over til eksportmarkedet. En kritisk fase er overgan-

gen fra tilfældig, reaktiv til proaktiv eksport, dvs. en professionalisering af eksportaktiviteterne. Det er 

her især mindre virksomheder skal gøre sig tanker om deres eksportstrategi og om hvilke kompeten-

cer, de har behov for, og hvordan disse kan opbygges. For at stå stærkere bør danske økologiske virk-

somheder samarbejde om eksportarbejdet. 
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2 Tjekliste – Eksportparathed 

Dette eksempel på en tjekliste til vurdering af virksomhedens eksportparathed er en let modificeret 

udgave af den, som kan findes på Startvækst, en portal til iværksættere og virksomheder i vækst, som 

drives af Erhvervsstyrelsen i samarbejde med Væksthusene.1 

1) Virksomhedens holdning til eksport 
a) Er følgende indstillet på, at yde den nødvendige indsats for at gøre eksportbestræbelser til en 

succes? 
i) Ledelsen/ejer 
ii) Administrativt personale 
iii) Produktionspersonale 
iv) Kreativt personale 

 
2) Virksomhedens ressourcer 
Er følgende tilstede i virksomheden: 

a) Tilstrækkelige finansielle reserver til, at udvikle eksportmarkeder? 
b) Tilstrækkeligt antal ansatte til, at håndtere en stigning i virksomhedens aktivitetsniveau? Eller 

mulighed for, at øge antallet af ansatte? 
c) Tilstrækkelig produktionskapacitet til, at håndtere en stigende efterspørgsel? 
d) De rette administrative systemer til, at håndtere en stigning i virksomhedens aktivitetsniveau? 
e) Er der et behov for, at forbedre/justere den operationelle indsats før virksomheden påbegyn-

der eksport? 
 
3) Eksportvurdering 

a) Sælger virksomhedens produkter godt på hjemmemarkedet? 
b) Er alle vækstmuligheder, der kunne være mere attraktive end at eksportere, udnyttet på 

hjemmemarkedet? 
c) I tilfældet af et allerede identificeret marked for eksportbestræbelser, hvor sikkert er salgspo-

tentialet for virksomhedens produkter på dette marked? 
d) Hvor sikkert er salgspotentialet for virksomhedens produkter på eksportmarkeder generelt? 
e) Er der behov for at lave en markedsanalyse som grundlag for valg af eksportmarked? 
f) Er der behov for at lave en markedsanalyse til vurdering af konkurrenter på det valgte eks-

portmarked? 
 
4) Virksomhedens eksportrelaterede kompetencer 

a) Er der i virksomheden tilstrækkelig viden om: 
i) Eksportsalg 
ii) Eksportmarkeder 
iii) Eksportlogistik 
iv) Eksportbetalingsformer 
v) Fremmedsprog 

b) Er der i virksomheden et behov for at uddanne personalet til at varetage eksportrelaterede 
funktioner? 

c) Er der i virksomheden et behov for at rekruttere personale med eksporterfaring? 
d) Er der i virksomheden et behov for at søge eksportvejledning udefra? 

 
5) Virksomhedens produkter 

                                                             
1 Se http://www.startvaekst.dk 
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a) Skal virksomhedens produkter modificeres for at gøre dem eksportegnede? – Hvis ja, i hvilket 
omfang? 

b) Er der konkurrencemæssige fordele knyttet til virksomhedens produkter, der også vil være 
gældende på eksportmarkeder? 

c) Er der eksport-/importforhindringer knyttet til mulige eksportmarkeder for virksomhedens 
produkter? 

d) Er virksomhedens leveringstider acceptable for de udvalgte eksportmarkeder? 
e) Er den garanti virksomheden yder på produkterne acceptabel på eksportmarkederne? 

 
6) Kundepotentiale 

a) Er antallet af potentielle kunder på det enkelte eksportmarked tilstrækkelig til at berettige en 
salgsindsats på det pågældende marked? 

b) Har de potentielle kunder kendskab til virksomhedens produkter? 
c) Har de potentielle kunder kendskab til tilsvarende/konkurrenters produkter? 
d) Er virksomheden i stand til at modtage og behandle klager fra de enkelte eksportmarkeder? 

 
7) Prissætning 

a) Har virksomheden kendskab til prisniveauet på det enkelte eksportmarked for den type vare 
virksomheden ønsker at eksportere? 

b) Er virksomhedens produkter konkurrencedygtige på de udvalgte eksportmarkeder? 
c) Er der i prissætningen taget højde for udgifter til transport til de udvalgte eksportmarkeder? 
d) Har virksomheden truffet beslutning om leveringsbetingelser for eksport? 
e) Har virksomheden truffet beslutning om betalingsbetingelser samt betalingsmetode for eks-

port? 
 
8) Distribution 

a) Har virksomheden truffet beslutning om hvordan virksomhedens produkter skal distribueres 
på de udvalgte eksportmarkeder? 

b) Har virksomheden indsigt i kulturelle, finansielle, lovmæssige samt markedsdækningsmæssige 
konsekvenser, der knytter sig til følgende mulige distributionsformer? 
i) B 2 B 
ii) Agent 
iii) Importør/distributør 
iv) Eget salgskontor 

 
9) Virksomhedens markedsføringskompetencer 

a) Er virksomheden klar over hvilke markedsføringsparametre, der skal benyttes i relation til ud-
valgte eksportmarkeder? 

b) Er virksomheden klar over effektiviteten og egnetheden lokalt af de valgte markedsføringspa-
rametre? 

c) Har virksomheden kendskab til prisen på de valgte markedsføringsparametre i forbindelse 
med oprettelse og brug? 

d) Er virksomheden opmærksom på lokale kulturelle forhold, der kan påvirke valget af indhold i 
en reklamekampagne? 

e) Er virksomheden opmærksom på at produktemballagen er kulturelt, kvalitetsmæssigt samt 
udformningsmæssigt acceptabelt til de udvalgte eksportmarkeder? 

 
10) Kontakt til eksportmarkederne 

a) Er virksomheden bekendt med omfanget af de omkostninger, der knytter sig til rejser i forbin-
delse med eksport? 

b) Er virksomheden bekendt med omfanget af rejser til udvalgte eksportmarkeder for at sikre at 
markedsføringen foregår i overensstemmelse med virksomhedens ønsker? 
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c) Har virksomheden modtaget forespørgsler fra potentielle eksportmarkeder inden påbegyndel-
se af eksport? 

d) Hvilke skridt har virksomheden taget med henblik på at undersøge disse forespørgsler? 
 
11) Forhandling af kontrakt 

a) Har virksomheden erfaring med at forhandle internationale kontrakter? 
b) Er virksomheden opmærksom på forskellige landes forhold til kontraktindhold samt hvem der 

kan accepteres som forhandlingspartner? 
 
12) Sikkerhedskrav, mærkning, certificering og risici 

a) Har virksomheden kendskab til udvalgte eksportmarkeders sikkerhedskrav? – Hvis nej, ved 
virksomheden hvor disse findes? 

b) Hvilke krav til certificering og mærkning er der for virksomhedens produkter på de udvalgte 
eksportmarkeder? 

c) Er virksomheden opmærksom på omkostninger i forbindelse med forsikring imod skader virk-
somhedens produkter måtte forvolde på personer på eksportmarkederne? 

 
13) Selverkendelse  

a) Er virksomheden opmærksom på virksomhedens svagheder i forbindelse med eksport? 
b) Er virksomheden klar over hvem der kan hjælpe med disse svagheder i relation til eksportop-

gaven? 
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3 ”Prototype SWOT” – redskab til selvvurdering i den enkelte virksom-

hed 

SWOT-analysen2 er et simpelt redskab til strategiudvikling i virksomheder og organisationer i forhold 

til et specifikt marked. SWOT-analysen er tilstrækkelig enkel og overskuelig til at være anvendelig som 

redskab til selvvurdering i den enkelte virksomhed. SWOT er en forkortelse af ordene: Strengths, 

Weaknesses, Opportunities og Threats (styrker, svagheder, muligheder og trusler). Styrker og svaghe-

der er de interne forhold, mens muligheder og trusler er eksterne forhold i virksomhedens omverden, 

sædvanligvis afgrænset til et konkret marked. I praksis vil i hvert fald større virksomheder altid bruge 

SWOT-analysen i sammenhæng med andre strategimodeller og -metoder. Et eksempel på en (simpel) 

SWOT-matrix er vist i Tabel 1. SWOT analysen skal bruges til at skabe et fundament for at identificere 

handlingsalternativer og træffe en beslutning om en eksportstrategi, som vist i Figur 1. 

Det skal bemærkes, at der ikke findes nogen éntydig metode til at identificere faktorerne i SWOT-

analysen. Kvaliteten af analysen afhænger i høj grad af analysandens indsigt i både virksomhedens in-

terne forhold og i det marked, som analysen udføres med henblik på. Der er med andre ord et ikke 

ubetydeligt subjektivt element i udvælgelsen og vurderingen af faktorerne. Derfor er en SWOT-model 

heller ikke endegyldig – og bør ikke betragtes som et færdigt beslutningsgrundlag. Den bør snarere 

opfattes som et oplæg til diskussion mellem de ansvarlige i virksomheden og dens interne og eksterne 

rådgivere om modellens indhold og implikationer. 

 

Tabel 1. SWOT-matrix med eksempler på faktorer 

 POSITIVE FORHOLD NEGATIVE FORHOLD 

INTERNE FORHOLD Styrker 

 Et stærkt brand  
 Kompetent ledelse 
 Overlegen teknologi  
 Store kapitalreserver 
 Stordriftsfordele 

Svagheder 

 Manglende adgang til distributi-
onskanaler    

 Et svagt brand 
 Høje omkostninger 

 

EKSTERNE FORHOLD Muligheder 

 Højkonjunktur  
 Fjernelse af handelshindringer 
 Ændringer i forbrugerpræfe-

rencer  
 Markedsfremmende ændringer 

i politik  
 Teknologiske fremskridt  
 Nye distributionskanaler    
 Ændringer i skattesystemet  

 

Trusler 

 Lavkonjunktur  
 Nye handelsbarrierer  
 Markedsindskrænkende ændrin-

ger i politik  
 Ændringer i forbrugerpræferencer  
 Teknologiske fremskridt hos kon-

kurrenter 

 

 

 

                                                             
2 Denne korte introduktion til SWOT analysen er i høj grad baseret på [4] 
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Figur 6: SWOT analyse og formulering af eksportstrategi 

 

 

 

Proceduren for en SWOT-analyse illustreres her for en fiktiv virksomhed indenfor grønsagsprodukti-

on. Virksomheden, som organiserer ca. 20 større avlere, ser en mulighed i at eksportere økologiske 

gulerødder til det italienske marked. 

3.1 Trin 1: Identifikation af de forhold, som er væsentlige  

Denne hypotetiske analyse begrænser sig til det korte sigt. På længere sigt er f.eks. det beskedne om-

fang af forskning og udvikling i gartnerisektoren en alvorlig trussel for vores fiktive producent af øko-

logiske gulerødder, idet det mindsker indsatsen for at udvikle nye unikke konkurrenceparametre. Må-

let om, at brugen af konventionel gylle i økologisk drift skal udfases i årene 2015 til 2021, som skønnes 

at medføre betydelige omkostninger for især økologiske planteavlere [5], er en anden væsentlig ud-

fordring på længere sigt, også i forhold til det italienske marked.  

3.1.1 Muligheder 

 Mange italienske kommuner har vedtaget, at skolemaden så vidt som muligt skal være økolo-
gisk, hvilket har skabt et stort marked indenfor foodservice, som endnu ikke er dækket af in-
denlandsk produktion.  

 Italienske producenter kan ikke selv levere tilstrækkelige mængder af økologiske gulerødder i 
perioden august til februar. 

3.1.2 Trusler 

 Den økonomiske krise har påvirket salget af økologiske grøntsager i Italien negativt, og det er 
ikke til at se, hvornår den ender.  

 Lokale avlere har ”opdaget” markedet for økologiske gulerødder og er derfor selv i gang med at 
ekspandere produktionen. Det vurderes, at Italien kan være selvforsynende med økologiske 
gulerødder om 2-3 år.  

 Forbrugerne foretrækker generelt lokalt producerede varer.  
 Der er stor risiko for svindel på det italienske marked, hvor f.eks. falske virksomheder efter le-

vering ikke betaler regningen.  

Eksport-

mulighed 

Handlings-

alternativer 

Valg af  
eksport- 
strategi 

Implemen-

tering 

Intern  

analyse:  
Styrker og 
svagheder 

Ekstern 
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Muligheder 

og trusler 

SWOT analyse 
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3.1.3 Styrker 

 Italienske importører opfatter den énstrengede og effektive danske kontrol og at økologi er 
statskontrolleret som noget meget positivt.  

 Virksomheden er i stand til at dokumentere produktionen ned til mindste detalje og levere 
sporbarhed helt tilbage til den enkelte mark.  

 Virksomheden er i stand til at dokumentere, at grænsen til ikke-økologiske marker er tydelig 
og afskærmet med træer eller buske.  

 Virksomhedens økologiske gulerødder er af anerkendt høj kvalitet.  
 Virksomheden har en høj effektivitet. Udbyttet per arealenhed og per arbejdskraftenhed er re-

lativt højt, især når klimaet tages i betragtning. 
 Virksomheden evner at levere friske gulerødder ni måneder af året. 
 Skadedyrstrykket i Danmark er mindre end i Italien p.g.a. klimaet. 
 Virksomheden har erfaring fra andre eksportmarkeder og kan præsentere solide referencer, 

som vil bekræfte, at virksomheden altid overholder aftaler om levering.  
 Virksomheden har gode kontakter på det italienske marked, som den har etableret ved at im-

portere gulerødder fra Italien de måneder af året, hvor Danmark ikke kan producere dem.  

3.1.4 Svagheder 

 Virksomhedens væsentligste svaghed i forhold til det italienske marked er højere omkostnin-
ger end de lokale producenter, især de høje transportomkostninger, men også et væsentlig hø-
jere lønniveau. 

 Konkurrenter i udlandet anvender omkostningsbesparende teknologi, masseproduktion m.m., 
som virksomheden ikke har investeret tilstrækkeligt i. 

 De danske etablerings- og investeringsomkostninger i anlæg, jord, m.m., er relativt høje i for-
hold til Italien og flere andre lande i Europa. 

3.2 Trin 2: Prioritering af faktorernes betydning  

I næste trin bør man prioritere de enkelte faktorer i forhold til deres betydning ved at tilføje en vægt 

til hver enkelt faktor, hvilket kan gøres systematisk eller mere kvalitativt. I det fiktive eksempel er det 

antaget, at virksomheden lavede SWOT-analysen, fordi den spottede en konkret mulighed på det itali-

enske marked. Derfor er kun nævnt de specifikke faktorer, der vurderes at skabe muligheder i det 

konkrete tilfælde. På trusselsiden vil den give størst vægt til den stigende konkurrence fra indenland-

ske producenter, som betyder, at markedsåbningen vurderes at være forholdsvis kortvarig. Det har 

implikationer for omfanget af virksomhedens investeringer i markedet, og hvor permanent den vil 

etablere sig.  

På kort sigt har virksomheden væsentlige styrker, som gør, at den står godt i forhold til at udnytte den 

identificerede mulighed. For eksempel giver de gode kontakter på markedet mulighed for at afværge 

truslen fra den omfattende svindel på dette marked. På lidt længere sigt betyder virksomhedens iden-

tificerede svagheder, at den ikke kan konkurrere med de lokale producenter, når de har ekspanderet 

produktionen tilstrækkeligt til at forsyne markedet.  

3.3 SWOT-modellens anvendelse til formulering af eksportstrategi 

En SWOT analyse vil for det første synliggøre og skabe forståelse for en virksomheds styrke- og kon-

kurrencesituation på et givet marked gennem fokus på de fire kategorier, nemlig virksomhedens in-

terne styrker og svagheder samt virksomhedens eksterne muligheder og trusler. 
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For det andet er selve processen m.h.t. identifikation af faktorer i de fire kategorier vigtig og udbytte-

rig. Ved hjælp et fælles brainstorming i virksomheden kan nye muligheder eller trusler identificeres. 

På basis af SWOT analysen kan der formuleres handlingsalternativer. Typisk vil en SWOT analyse ikke 

pege mod én bestemt eksportstrategi. For det første kan elementerne i SWOT analysen vægtes forskel-

ligt, som diskuteret ovenfor. For det andet vil det afhænge af virksomhedens prioritering, om de iden-

tificerede svagheder skal opfattes som givne, eller om man skal arbejde mod at overvinde dem. I oven-

stående fiktive eksempel kunne SWOT analysen føre til formulering af følgende handlingsalternativer: 

1. Virksomheden satser på en kortvarig eksport til det italienske marked, som forventes at vare 

de 2-3 år, indtil det italienske marked er selvforsynende. Der skal derfor ikke investeres for 

meget i markedet. Eksporten kan foregå gennem italienske importører, som sørger for videre 

salg og distribution. Kontakten til importørerne skabes direkte ved hjælp af statskonsulenten 

på Den Danske Ambassade i Rom. Der laves ikke nogen produkttilpasning til det italienske 

marked. 

2. Virksomheden satser på en længerevarende eksport til det italienske marked, fordi vurderin-

gen er, at fordelene som følge af det stærke danske kontrolsystem, den høje kvalitet og den ud-

strakte leveringsevne vil muliggøre at fastholde eksporten, også efter de lokale avlere har op-

daget markedet. Eksporten kan foregå via importører i begyndelsen, men der sigtes mod at 

etablere direkte kontakter til de italienske grossister, som leverer til skolemadsordninger. 

Virksomheden er parat til mindre former for produkttilpasning, og der skal etableres en fast 

repræsentant på det italienske marked, muligvis i samarbejde med andre danske eksportører. 

SWOT analysen hjælper med at formulere strategiske handlingsalternativer som de to ovenstående, 

men peger almindeligvis ikke direkte på én af dem. I det konkrete tilfælde vil det afhænge af virksom-

hedens vurdering af betydning af egne styrker, især med henblik på kvalitet og troværdighed, skøn 

over hvor hurtigt de italienske konkurrenter vil reagere, virksomhedens vilje til at investere i eks-

portmarkedet, og ikke mindst virksomhedens risikovillighed. 

3.4 Sammenfatning  

Danske økologiske virksomheders styrker og svagheder på eksportmarkederne er både relateret til 

institutionelle forhold i Danmark og til egenskaber ved virksomhederne selv. Danmarks gode om-

dømme og tilliden til vort kontrolsystem er vigtige, og det samme er stærke landsbrugstraditioner og 

et højt kompetenceniveau. Svaghederne er mest knyttet til et højt omkostningsniveau, og størrelsen og 

få ressourcer er svagheder for de fleste danske økologiske virksomheder, især i eksportsammenhæng. 

Den enkelte eksporterende virksomheds styrker og svagheder afhænger i høj grad af det konkrete 

marked, som den konkurrerer på. SWOT analysen er et simpelt redskab for den økologiske virksom-

hed til brug ved den indledende vurdering af virksomhedens strategiske muligheder i forhold til et 

konkret eksportmarked.  
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4 Eksempler på danske økologiske virksomheders eksport til et konkret 

marked – til inspiration 

I dette kapitel præsenteres tre konkrete eksempler på, hvordan danske virksomheder med forskellige 

styrker og svagheder i forhold til markedet, har grebet eksporten af økologiske fødevarer an i forhold 

til et specifikt marked. Eksemplerne skal illustrere forskellige tilgange til eksport af økologiske fødeva-

rer og de udfordringer og muligheder, som eksisterer på forskellige markeder. Det er forhåbningen, at 

de kan inspirere andre økologiske virksomheder, som er parate til eksport, til at kaste sig ud i det.  

4.1 Mejeriprodukter – Thise Mejeri på det hollandske marked 

Med sine 120 ansatte, 82 andelshavere og 88 mio. liter indvejet (økologisk) mælk i 2011 er Thise Me-

jeri et forholdsvis lille mejeri i eksportsammenhæng. Thises omsætning er på ca. 500 mio. kroner 

(2010) med en eksportandel på ca. 20%. Godt halvdelen af omsætningen er konsummælksprodukter, 

cirka en fjerdedel ost og smør, og resten salg af mælk, fløde og valle til andre virksomheder. 

Thise Mejeri blev grundlagt 1988 og fusionerede med Grindsted Mejeri i 1997 efter en periode med 

tæt samarbejde mellem de to mejerier. Ved fusionen overtog Thise endvidere en samhandelsaftale 

med Gedsted Mejeri, som producerer økologisk blåskimmelost. Thise Mejeri leverer mælken til Ged-

sted Mejeri og har eneansvaret for salget af osten. Derudover sælger Thise økologiske oste fra Lø-

gismose, Kirk Søvind og Tebstrup Gedeosteri på forskellige europæiske eksportmarkeder. Thise eks-

porterer aktuelt til Tyskland, Holland, Sverige, Finland, England, Belgien og Frankrig, primært smør og 

ost, men siden 2009 også mælk og mælkeprodukter. 

Thise Mejeris næststørste eksportmarked, men det hvor mejeriet har det mest vidtgående engage-

ment, er Holland. I 2009 etablerede Thise et salgsselskab i Holland, og det har været en god investe-

ring. Selskabet sælger økologiske mejeriprodukter under mærket Vechtenaer. Produkterne sælges 

blandt andet i Hollands største supermarkedskæde, Albert Heijn, samt i helsekostbutikker og i en re-

staurantkæde. Ud over at sælge egne produkter samarbejder Thise med et hollandsk mejeri, som pro-

ducerer mejeriprodukter af Thises råmælk, blandt andet en Gouda ost. Osten sælges både i Holland og 

i Danmark.  

4.1.1 Muligheder 

Der er et stort uudnyttet potentiale i Holland, hvor efterspørgslen er stigende, men udvalget af økolo-

giske mejeriprodukter væsentligt mere snævert end i Danmark. For eksempel kunne den indenlandske 

produktion ikke holde trit med efterspørgslen efter økologisk mælk i Holland i 2011, og der forventes 

fortsat underforsyning af økologisk mælk i de kommende år.3 Det hollandske marked passer godt til 

Thise, blandt andet fordi de bruger samme typer kartoner og fordi hollændernes indkøbsmønster ved-

rørende mejeriprodukter minder meget om danskernes. I modsætning til tyske og franske forbrugere 

er de for eksempel vant til at købe frugtyoughurt i literkartoner.  

Eksport af råmælk til forædling på et lokalt mejeri er en vej til at omgå den modvilje, mange forbrugere 

føler mod importerede økologiske produkter, ikke mindst drikkemælk. Fordi Thise Mejeri har etable-

ret et samarbejde med et hollandsk mejeri, har man bedre muligheder for at drage nytte af en stigende 

efterspørgsel på dette marked.  

                                                             
3 www.bionext.nl. 
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I øvrigt ser Thise Mejeri mest muligheder for forædlede produkter på eksportmarkederne, inklusiv 

Holland. Der er underforsyning med økologisk smør på mange eksportmarkeder, så smør fungerer of-

te som døråbner hos nye kunder. Thises Vesterhavsost har også åbnet mange døre i Holland, såvel som 

på andre eksportmarkeder. 

4.1.2 Udfordringer 

Thises væsentligste udfordring på det hollandske marked er stigende konkurrence fra indenlandske 

producenter. I 2011 skiftede 35 hollandske mælkelandbrug til økologisk produktion, og de vil kunne 

levere fra begyndelsen af 2013. Den hollandske producentorganisation arbejder på at få flere til at 

lægge om.4 

Thise oplever en stigende lokalpatriotisme blandt forbrugere og indkøbere i mange lande, inklusiv 

Holland. Ikke mindst i forhold til økologiske varer er der stigende krav om nærhed, om lokal oprindel-

se. Det giver en konkurrencemæssig fordel til indenlandske producenter.  

Eksporten til større detailkæder vanskeliggøres desuden af, at kravene til den eksporterende virk-

somhed (bl.a. i form af egenkontrol, certificeringer og kædernes egne standarder) stiger med detail-

kædens størrelse.  

Der er stigende fokus på bæredygtighed og ikke mindst klimapåvirkningen fra køernes udledning af 

metangas (også) på det hollandske marked. Store konkurrenter, som Unilever, Friesland Campina og 

Arla, er allerede i gang med at se på, hvordan de kan reducere klimabelastningen hos deres leverandø-

rer, så det forventes at blive en betingelse for at være med i markedet i fremtiden. For at håndtere 

denne udfordring og bidrage til at mindske klimabelastningen følger Thise Mejeri en klimamålsætning, 

som Økologisk Landsforening har udstukket. Alle Thises leverandører får lavet en miljø- og klimaplan 

for bedriften i løbet af 2012-13.  

4.1.3 Styrker 

Generelt oplever Thise Mejeri det som en styrke på eksportmarkederne, at Danmark har en lang tradi-

tion for eksport af fødevarer, at der internationalt er tillid til dansk fødevarekontrol, og at Danmark 

betragtes som et forgangsland i produktionen af økologiske fødevarer. Thise oplever, at danske føde-

varer har en høj status på de nære eksportmarkeder, og at det danske Ø-mærke respekteres som et 

mærke, der sikrer statslig kontrol, kvalitet og sikkerhed. 

Thise Mejeri har bevidst arbejdet på at sprede afsætningen til mange kunder på mange markeder. På 

den måde mindskes afhængigheden af enkelte kunder og produkter og dermed virksomhedens sår-

barhed. 

Thise Mejeri har gradvist ekspanderet sin produktionskapacitet og øget sin fleksibilitet ved at investe-

re i en bred vifte af fuldautomatiske produktionslinjer. Thise har derfor kapacitet og fleksibilitet til at 

imødekomme kundernes behov og er i stand til at producere stort set hele spektret af drikkelige meje-

riprodukter, fermenteret mælk, ost og smør. Thise Mejeri er fleksibelt nok til at reagere hurtigt, når 

der er behov for det, og til at kunne producere små produktserier. Samtidig er de store nok til at kunne 

levere tilstrækkelige mængder til selv større kæder.  

Thise Mejeri har ry for at være et innovativt mejeri, som konstant arbejder på udvikling af nye kvali-

tetsprodukter, og som ikke er bange for at gå nye veje. Thise har ingen formaliseret udviklingsafdeling, 

                                                             
4 www.bionext.nl. 
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men har alligevel fået mange priser for nye produkter. Det ligger i mejeriets selvopfattelse, at det er et 

udviklingsmejeri. I tæt samarbejde med store kunder har Thise for eksempel udviklet velsmagende 

fedtfattige produkter, som Jersey Skummetmælk.  

I de kommende år vil Thise Mejeri især satse mere på ost. Ud over at svare til, hvad eksportmarkeder-

ne efterspørger, giver osteproduktion, sammen med smørproduktion, en fleksibel ”buffer” i forhold til 

svingninger i den aktuelle efterspørgsel. Én af Thises store successer er Vesterhavsost, som blev intro-

duceret i 2009. Siden har Thise udviklet flere faste oste, som adskiller sig meget fra den danske 

ostetradition, og som vurderes at have et stort eksportpotentiale [6]. Holland anses for at være ét af de 

mest interessante markeder for et øget salg af ost. 

En nøglefaktor i forhold til at sikre god produktkvalitet er at behandle råvaren så nænsomt som mu-

ligt. For eksempel har Thise Mejeri udviklet et vakuumsystem, så man suger mælken fra landmandens 

mælketank til tankbilen i stedet for at pumpe den, da pumpning er hårdt ved mælken. Thise Mejeri op-

fatter i det hele taget råvarekvaliteten som én af sine væsentligste styrker. Thises andelshavere leverer 

ni forskellige slags øko-mælk til mejeriet.  

4.1.4 Svagheder 

Specifikt i forhold til det hollandske marked er det en svaghed for Thise, at transportomkostningerne 

er højere end for de nationale producenter. En anden svaghed er, at Thise ikke er lokal, da der i Hol-

land, som i de fleste andre lande, er en præference for lokale produkter og producenter. 

I de år, hvor efterspørgslen efter økologiske varer steg stærkt, blev Thise Mejeri udsat for pres af sine 

kunder til at sikre, at mejeriet altid var i stand til at levere de efterspurgte mængder. For et andelssel-

skab som Thise Mejeri er det vanskeligt at tilpasse produktionen i nedadgående retning, når væksten i 

efterspørgslen falder, som det er sket på Thises væsentligste markeder i de senere år. Det har ført til 

en overproduktion af økologisk mælk, som har måttet afsættes på engrosmarkedet til relativt lave pri-

ser.5 

Oven i dét er Thise Mejeris økonomi belastet af, at virksomheden i 2008 fastlåste sin rente med en 

fastrente-swap. Det indebærer, at Thise ikke får gavn af de aktuelle lave renter, hvilket rammer virk-

somhedens indtjening og hæmmer konkurrenceevnen.6 

4.2  Frugt og grønsager – DanOrganic på det italienske marked 

DanOrganic blev stiftet i 1990 af lokale økologiske grønsagsavlere og var på et tidspunkt i 1990´erne 

oppe på at være 100 avlere. I dag består virksomheden af knap 20 avlere, der er større og mere specia-

liserede. DanOrganic beskæftiger 12 fuldtidsansatte i pakkeriet og på kontoret. Dertil kommer anslået 

25 fuldtidsstillinger hos DanOrganic’s leverandører/aktionærer. Omsætningen varierer fra 40-50 mio. 

kr. årligt, afhængig af prisniveauet. Tidligere kom 85% af DanOrganic´s omsætning fra en enkelt dansk 

kunde. En væsentlig fordel for virksomheden ved at eksportere er mindsket afhængighed af enkelte 

kunder og dermed mindsket sårbarhed. DanOrganic eksporterer aktuelt til Tyskland, Italien, Sverige, 

Frankrig og (uregelmæssigt) Norge. Eksportandelen varierer fra 15 til 25%. 

Italien er DanOrganic’s næst-vigtigste eksportmarked, efter Tyskland. DanOrganic kom ind på det ita-

lienske marked ved først at importere gulerødder fra Italien de måneder af året (maj og juni), hvor 

                                                             
5 Attrup, L. (2012, 7. februar). Overskudsproduktion truer Thise Mejeri. Morgenavisen Jyllands-Posten, Erhverv, p. 5.  
6 Attrup, L. (2012, 7. februar). Renteaftaler belaster Thise. Morgenavisen Jyllands-Posten, Erhverv, p. 5.  
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Danmark ikke kan producere dem. I 2001, da økologien begyndte at blomstre i Italien, begyndte Da-

nOrganic at eksportere gulerødder til Italien de måneder af året (august-februar), hvor italienerne ik-

ke selv kan producere økologiske gulerødder. Afgørende faktorer for at etablere eksport til Italien var 

de kontakter, DanOrganic havde i forbindelse med importen, og det faktum, at de allerede eksportere-

de til andre markeder. DanOrganic afsætter også andre grøntsager på det italienske marked, men det 

er gulerødder, der driver eksporten. 

DanOrganic sælger til grossister på det italienske marked. Fra grossisterne bliver produkterne pakket 

og solgt til primært supermarkedskæder. DanOrganic har dog selv pakket de varer, der går ud til cate-

ringsektoren (til skolebespisning). 

DanOrganic´s produkter sælges kun i det velstillede Norditalien, hvor forbrugernes købekraft er høj 

nok til, at der bliver efterspurgt økologiske produkter. 

4.2.1 Muligheder 

Mange italienske kommuner har vedtaget, at skolemaden så vidt som muligt skal være økologisk, hvil-

ket har skabt et stort marked indenfor foodservice.  

Salget af især gulerødder på det italienske marked åbner muligheder for også at afsætte andre grønt-

sager. Der har været forespørgsler efter blomkål, rødkål og hvidkål, men da der ikke produceres nok i 

Danmark, har det indtil nu ikke været muligt for DanOrganic at honorere denne efterspørgsel.  

4.2.2 Udfordringer 

Italien er nettoeksportør af grøntsager og markedet er derfor svært at komme ind på. Den økonomiske 

krise har påvirket salget af økologiske grøntsager i Italien negativt.  

Der er ved at ske det samme på det italienske marked, som tidligere skete på det engelske, at lokale 

avlere har ”opdaget” markedet for økologiske gulerødder og derfor selv ekspanderer produktionen. 

DanOrganic vurderer, at Italien vil være selvforsynende med økologiske gulerødder om 2-3 år. For-

brugerne foretrækker generelt lokalt producerede varer. For at de skal vælge en importeret vare frem 

for en lokal skal den være helt unik. 

Der er mange brodne kar på det italienske marked. Der er megen svindel, hvor man f.eks. risikerer at 

sælge varer til falske virksomheder, der efter levering ikke betaler regningen.  

4.2.3 Styrker 

Den énstrengede og effektive danske kontrol, og at økologi er statskontrolleret, og dermed sikkerhe-

den for, at de varer DanOrganic leverer rent faktisk er økologiske, ses som noget meget positivt i Itali-

en. Det skyldes blandt andet, at der i Italien er mange skandaler vedrørende økologi. Ét af problemerne 

er, at der er mange certificerende organer. Hvis en virksomhed får problemer med én kontrolinstans i 

Italien, kan den bare opsige aftalen og henvende sig til et andet certificeringsorgan.  

Nogle af DanOrganic’s væsentligste salgsargumenter på det italienske marked er sporbarhed helt til-

bage til den enkelte mark, at grænsen til ikke-økologiske marker er tydelig og afskærmet med træer 

eller buske og evnen til at levere friske varer (gulerødder) af høj kvalitet ni måneder af året.  

Andre, væsentlige styrker er produkternes høje kvalitet, og at aftagerne véd, at DanOrganic overholder 

aftaler om levering.  
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4.2.4 Svagheder 

DanOrganic’s væsentligste svaghed i forhold til det italienske marked er højere omkostninger end de 

lokale producenter, især de høje transportomkostninger.  

4.3 Akvakultur – Danforel på det tyske marked 

Danforel blev etableret for over 70 år siden og er i dag, med ca. 120 ansatte, én af Europas største pro-

ducenter af røgede ørredfiletprodukter. Danforel startede produktionen af økologiske røgede ørredfi-

leter i 2007 og er stadig den eneste danske producent på området. Alle råvarer til denne produktion 

kommer fra danske økologiske dambrug, som arbejder under Europas strengeste miljøkrav. I det øko-

logiske opdræt er der strenge krav til fiskepleje og vandkvalitet. Der må kun anvendes GMO-frit foder, 

som ikke må være tilført kunstige farvestoffer eller indeholde råvarer, der kommer fra truede fiskear-

ter. Opdrættet er også omfattet af strenge krav til brug af medicin og kemikalier. De økologiske ørred-

produkter er mærket med såvel EU’s økologimærke som det danske økomærke. Danforel er tillige cer-

tificeret af den tyske organisation Naturland, hvis logo anvendes på det tyske marked. Selvom Tysk-

land er blandt de vigtigste eksportmarkeder for danske akvakulturprodukter [7] og er den største im-

portør af økologiske akvakulturprodukter, er eksporten af økologiske akvakulturprodukter til Tysk-

land beskeden [8]. Danforel begyndte at eksportere økologiske ørreder til Tyskland i 2010. Aktuelt er 

Danforels vigtigste eksportmarked Schweiz, men Tyskland anses for at have et stort potentiale, blandt 

andet i lyset af høje forventninger til markedsvæksten [7, 8].  

Det tyske marked for økologiske fiskeprodukter er estimeret til 10.000 t per år (levende vægt i 2008) 

hvoraf den indenlandske produktion er beskedne 200 t. De mest solgte fisk er laks (mest fra Storbri-

tannien og Irland) med 51%, rejer (mest fra Ecuador og Costa Rica) og Pangasius (fra Thailand) hver 

med 12%. Ørred er på femtepladsen med 7% af importen (mest fra Italien). Hovedparten af økologisk 

fisk solgt i Tyskland er frosne (33%), røgede (27%) eller friske (19%) filetter, solgt gennem detailhan-

delen (76%). Producentmærker står for 73% af salget, mens detailkædernes egne mærker udgør 27% 

[8]. De fleste producenter er medlem af producentorganisationen Naturland og certificeret af IMO.  

Danforel deltager i Biofach i Nürnberg og bruger deltagelsen til at få kendskab til og som trinbræt til at 

komme ind på det tyske marked. Det store gennembrud kom i 2011, hvor Danforel deltog i ’Bio aus 

Dänemark’s stand. Efter messen oplevede Danforel en kraftig stigende efterspørgsel efter sine produk-

ter.  

Det er ikke ambitionen at sælge til hver enkelt naturkostbutik på markedet, hvilket Danforel ikke har 

logistikken til. Strategien er at etablere kontakt til relevante kæder eller et mellemled, der forhandler 

andre økologiske varer, og udforske mulighederne for strategiske alliancer. Indtil videre har Danforel 

lanceret økologiske foreller under eget mærke i Rewe Dortmund, men der forhandles aktuelt med an-

dre kæder. For at sprede risikoen arbejder Danforel på at komme ind hos flere mindre kæder til at 

starte med. Dernæst er planen at gå videre til de større kæder. I forhold til de større kæder ser Danfo-

rel økologisk ørred som en mulig døråbner hvor kunder, som aftager de mere unikke økologisk ørred-

produkter, dernæst tilbydes konventionelle varer som en udvidelse af produktsortimentet.  

4.3.1 Muligheder 

Der er stigende efterspørgsel efter økologisk fisk på mange markeder, inklusive det tyske. Det hænger 

blandt andet sammen med en positiv tendens for fisk generelt, afledt af sundhedshensyn og frygt for 

sygdomme relateret til andre fødevarer, og med en stigende interesse for dyrevelfærd. Generelt stiller 
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forbrugerne stadig større krav til både råvarer og færdige produkter. Kvalitetsbeviste forbrugere, især 

i de større byer, er villige til at betale mere for produktet, når virksomheden opfylder krav til økologisk 

mærkning, sporbarhed og foder.  

Det tyske marked for økologisk akvakultur er stadig beskedent, men handelen forventer en stærk 

vækst, omkring 14% per år. Forventningen er, at efterspørgslen vil stige mere end den indenlandske 

produktion. Ikke mindst økologiske foreller forventes at have et væsentligt større potentiale end det 

aktuelle marked.  

På grund af det tyske markeds størrelse kan eksportindsatsen med fordel opdeles i regioner. I forhold 

til de store kæder kan der arbejdes frem imod landsdækkede aftaler, men de arbejder også med regio-

nalt afgrænsede udbud. Via regionale grossister kan Danforel desuden komme ud til specialhandlen, 

der kun sælger økologi. Danforel ser også et potentiale i at deltage i projekter, hvor virksomheden le-

verer økologisk halvfabrikata til videre forarbejdning. 

4.3.2 Udfordringer 

Den væsentligste udfordring er, at producenter fra andre lande i fremtiden lancerer samme produkt og 

udfordrer Danforel på markedet. Indenfor konventionelle varer oplever Danforel for eksempel hård 

konkurrence på det tyske marked fra tyrkiske producenter, der kan levere varerne billigere, blandt 

andet fordi branchen får statsstøtte i Tyrkiet. De tyrkiske producenter kan dog af logistikmæssige 

grunde ikke levere varen frisk og Danforels produkter er af bedre kvalitet end de tyrkiske. Hvis tyrki-

ske ørredproducenter begynder at producere økologiske varer til en lavere pris, vil det alligevel være 

en væsentlig udfordring for Danforel. 

4.3.3 Styrker  

I international sammenhæng har Danmark generelt og Danforel specifikt en veludviklet akvakulturin-

dustri, hvilket giver stordriftsfordele, som også smitter af på produktionen af økologiske foreller. De 

strenge danske krav til økologisk produktion og danske fødevarers gode ry på eksportmarkederne er 

væsentlige styrker også for eksporten af økologiske foreller. Danforel er Naturland-certificeret, hvilket 

er en styrke på det tyske marked. Tyske indkøbere kender Danforels produkter, og det giver tryghed, 

når de køber produktet. De ved, at de strengeste krav er opfyldt.  

Danforel er en innovativ virksomhed, som evner at tilpasse sig de forskellige kunders krav og forvent-

ninger. Danforel er tillige en tilstrækkelig stor virksomhed til at kunne mobilisere de nødvendige res-

sourcer til at honorere krav og udfordringer i forbindelse med eksport. 

4.3.4 Svagheder  

Danforels levering af råvarer er klimabetinget. Under normale vejrforudsætninger er en ørred udvok-

set og klar til slagtning efter 12-14 måneder. Når temperaturen er under 2-4 grader, vokser fisken ik-

ke, og strenge vintre reducerer derfor virksomhedens adgang til råvarer. På grund af mangel på råva-

rer efter de senere års strenge vintre har Danforel ikke haft mulighed for at udnytte markedsmulighe-

der, men har haft nok at gøre med at levere til eksisterende kunder.  

Økologisk fisk er endnu en forholdsvis lille del af Danforels produktion og afsætning, og volumen be-

grænses (endnu) af en utilstrækkelig tilgang af råvarer, selvom der fokuseres meget på dette særlige 

område. Den aktuelle råvaremangel er blandt andet en følge af, at det fra sommeren 2010 til starten af 

2012 ikke var muligt at søge om støtte til omlægning af danske akvakulturanlæg til økologi, fordi be-
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kendtgørelsen var under revidering. Siden februar 2012 har det igen været muligt at søge om omlæg-

ningsstøtte. 

På de fleste eksportmarkeder kan det regionalt være en svaghed, at Danforel ikke er en lokal virksom-

hed. Regionale producenter foretrækkes generelt frem for udenlandske. I Tyskland fanges det for ek-

sempel i sloganet, ”Aus der Region für der Region”. Dog udlignes det på det nationale tyske marked af, 

at Danforel er én af Europas største og mest effektive producenter af røgede ørredfileter af høj kvalitet. 

4.4 Sammenfatning  

De tre eksempler illustrerer, at den enkelte eksporterende virksomheds styrker og svagheder i høj 

grad afhænger af det konkrete marked, som den konkurrerer på. På denne måde uddyber de også for-

ståelsen af SWOT analysen, som i kapitlet før blev præsenteret som et simpelt redskab for den økolo-

giske virksomhed til brug ved den indledende vurdering af virksomhedens strategiske muligheder i 

forhold til et konkret eksportmarked. Eksemplerne illustrere ligeledes betydningen af strukturelle og 

institutionelle forhold i Danmark for danske økologiske virksomheders styrker og svagheder, og der-

med konkurrenceevne, på eksportmarkederne. De illustrerer også, hvor forskellige danske økologiske 

virksomheder er i forhold til eksportmarkederne og dermed betydningen af egenskaber ved den kon-

krete sektor og virksomheden selv.  

5 Samlet sammenfatning og afrunding  

I denne rapport har vi kort præsenteret den situation, en dansk økologisk virksomhed står overfor, 

når den planlægger at gå i gang med eksport. Desuden har vi præsenteret et par nyttige værktøjer, 

som virksomheden kan benytte sig af i den situation. Det drejser sig for det første om redskaber til 

virksomhedens selvvurdering af eksportparathed. I kapitel 2 er vist et eksempel på en tjekliste, som 

kan anvendes af danske økologiske virksomheder som et konkret værktøj i deres selvvurdering af 

virksomhedens eksportparathed. Som allerede nævnt afhænger den enkelte eksporterende virksom-

heds styrker og svagheder i høj grad af det konkrete marked, som den konkurrerer på. Derfor præsen-

teres, for det andet, en simpel SWOT analyse, som den økologiske virksomhed kan bruge ved den ind-

ledende vurdering af virksomhedens strategiske muligheder i forhold til et konkret eksportmarked. 

Med tre konkrete eksempler illustreres til slut, hvor forskellige danske økologiske virksomheder er i 

forhold til eksportmarkederne og at ikke blot generelle strukturelle og institutionelle forhold i Dan-

mark har betydning for virksomhedernes konkurrenceevne på diverse markeder, men i høj grad også 

egenskaber ved den konkrete sektor og virksomheden selv.  
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