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Food Cluster Thy
- en platform for værdiskabende fødevaresamarbejde

• Foreningens formål er at virke som omdrejningspunkt for klyngedannelse inden for udvikling af 
fødevarer i primært Thy og heraf skabe bæredygtig vækst målt på økonomi, arbejdspladser og 
bosætning

• Enhver aktør indenfor fødevareerhvervet i Thy kan deltage

• Fødevareerhvervet består af primærsektoren, den agroindustrielle sektor, forarbejdningssektoren, 
detail- og forbrugersektor, dog eksl. den enkelte private forbruger

• Analyser viser at deltagelse i klynger giver konkurrencemæssige fordele, som den enkelte 
virksomhed ikke kan opnå alene og at virksomheder der deltager i klynger og netværk bliver 60 % 
mere innovative

• Vi skal fra kilo til kroner og Food Cluster Thy vil  understøtte  værditilvækst via

nye forretningsmodeller gerne med  lokale aktører
produktudvikling af kvalitetsprodukter baseret lokale råvarer 
Branding / udvikling af det thylandske brand Thy



Fødevareerhvervet i Thisted kommune i tal

Landbrug* 2017 2016

Antal beskæftigede 1.511 1.484

Antal dyr
- Årskøer
- Slagtekalve
- Årssøer
- Slagtesvin
- Slagtekyllinger
- Mink

10.251
9.066
39.371
865.364
4.219.766
63.587

10.617
12.257
41.892
818.770
3.309.234
95.995

Arealer (ha) i alt
- Omdrift
- Vedvarende græs

76.968
6.766

72.762
5.152

Økonomi (1.000 kr.)
- Omsætning i alt 2.655.249 2.286.595

Fiskeri
• Hanstholm Havn er Danmarks førende havn for 

konsumfisk
• I 2018 blev der landet 37.701 tons konsumfisk til en 

værdi af 621 mio. kr.
• Beskæftigelsen i fiskeriet rundt Hanstholm Havn er 

optil 500 personer

Forarbejdningsindustri
• Antal beskæftigede 1.215

Forsynings- og servicevirksomheder
• Antal beskæftigede 536

Inducerede effekter
• Lønninger som forbruges i nærområdet



Stiftende generalforsamling d. 10. april 2019
- Velkommen 

• 16.00- 16.15 Velkommen v/ Kersti
• 16.15 – 17.30 Stiftende generalforsamling for Food Cluster Thy
• 17.30 – 18.00 Kan man smage at lammekødet er fra Thy 

Nationalpark v/ Rene Langdahl Jørgensen, Nordsøen 
forskerpark

• 18.00 – 18.30 Oplæg om Thy Økobær /v Tine Dahl, PlanThy
• 18.30 – 19.30 Beværtning & Networking
• 19:30 Afslutning af programmet



Food Cluster Thy
- Interviewundersøgelse om udfordringer og behov
• Pt. gennemført 19 kundebesøg 
• Behov for nye forretningsmodeller og innovation i landbruget for merværdi 

– i dag sælges hovedparten som bulkprodukter
• De store fødevarevirksomheder ønsker kontakt med iværksættere, via 

f.eks. ydelsen ”Løvens Hule” hvor unge iværksættere får chancen til at 
præsentere forretningsideen(Succes case Ismejeriet THY og Thy økobær)

• Etablering af ”rugekassemiljø” for madiværksættere 
• StartUpClub Thy Erhvervsforum
• Projektløsninger fra ide til produktlancering 
• Prøvekøkken/udviklingslab (fundraising)
• Etablering af samarbejdsprojekter og opbygning af projekt portfolio
• Mærkningsordning for fødevarer fra Thy



Tak for ordet!

Food Cluster Thy
Den samlende kraft for at få større værdi ud af de råstoffer Thy er kendt for

Kersti Haugan
Tlf. 5367 5880
Email: kersti@foodclusterthy.dk
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