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FØDEVAREDANMARK

”Vores succes afhænger af  
vores medlemmers succes, og 
det har den gjort i mange år!”

Formand for FødevareDanmark
Leif Wilson Laustsen

Det er helt essentielt for FødevareDanmark at skabe langvarige  
relationer til vores medlemmer, med udgangs punkt i ekstraordi-
nær god service, de bedste samarbejdsaftaler, politisk interesse - 
varetagelse og konsulent ydelser, der bidrager til at kunne drive en sund 
og sikker virksomhed.  

De store resultater er summen af de små og mellemstore virksom-
heder. Vi tror på fremtiden, og at udvik lingen kommer fra SMV´erne 
i Danmark. Vi har smagen og duften fra hele verden - det vil sige, det 
har vores medlemmer, vi har importører, vi har slagtere, vi har kokke, vi 

har catere, vi har grøntgrossister, vi har købmænd. Vi er Danmarks mest 
velsmagende branche og interesseorganisation.

Købekraften i Danmark er steget, og behovet for gode fødevarer er 
også stigende, vi spiser mere ude og mere take-away. Det betyder, at 
behovet for fødevarehåndværkere bliver større og større. Vi følger med 
tiden og tilpasser organisationen med varetagelse af netop medlem-
mernes interesser og med services, der gør det nemmere at drive en 
sund og sikker fødevarevirksomhed.

4 5
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FØDEVAREDANMARK

Vi tror på fremtiden, og 
at udviklingen kommer 
fra små og mellemstore 
virksomheder i Danmark. 

FødevareDanmark er en paraplyorganisation for 
navnlig små og mellemstore virksomheder inden for 
fødevaresektoren. Den blev grundlagt i 2015 af Dan-
ske Slagtermestre, Ostehandlerforeningen for Dan-
mark, Danmarks Fiskehandlere og SMV Fødevarer.

Der er ikke altid sammenfald mellem de store og de 
små virksomheders interesser. Den mindre fødevare-
producent med måske 30 ansatte på en fabrik, hvor 
håndværket præger produktionen, og med en god 
og stabil kundekreds inden for en almindelig lastbils 
køreradius, er ikke særligt optaget af markedsudvik-
lingen i det fjerne østen. Det er de nære ting, der op-
tager disse virksomheder.

Lovgivningen omkring fødevareproduktion i Danmark 
er typisk også lavet til fordel for de store virksom-
heder. Derfor mener stifterne, at der er behov for en 
organisation, som særligt kan tale de små og mel-
lemstore fødevarevirksomheders sag – både i pressen 
og over for politikere, myndigheder og andre beslut-

ningstagere. Der er mange andre steder i verden, hvor 
de kan lave billigere produkter. De mindre virksomhe-
der i Danmark kan ikke konkurrere på prisen – men 
i kraft af deres mangeårige fokus på håndværket har 
de udviklet et dygtigt håndværk, som ikke mange kan 
matche ude omkring i verden.

FødevareDanmark mener, at det har meget stor be-
tydning, at vi fortsat producerer fødevarer i Danmark, 
fordi det først og fremmest er i den daglige produk-
tion, at håndværk og kvalitet vedligeholdes og ud-
vikles. Derfor er vi i FødevareDanmark triste over, at 
en betydelig del af fødevareproduktionen er flyttet 
ud af landet, og vi forsøger at påvirke politikerne til 
at lave regler, der gør det mindre besværligt at pro-
ducere fødevarer i Danmark. FødevareDanmark vil 
også gerne arbejde for, at vi får en bedre madkultur i  
Danmark, så flere danskere slår vejen forbi special-
butikker som f.eks. slagteren, ostehandleren, fiske-
handleren og bagerne.

Festaften og netværksmøde, Foodexpo 2018

FødevareDanmark

FødevareDanmark, 
ejet af medlemmerne
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FØDEVAREDANMARK

En branche- og  
interesseorganisation  
med hylderne fyldte...

Direktøren med et 
årti af forandringer
Torsten Buhl er direktør i FødevareDanmark og har siden 2005 
været direktør i Danske Slagtermestre. Han var i 2015 med til 
at etablere FødevareDanmark og har været med til at skabe 
masser af services på hylderne. Torsten Buhl er organisationens 
politiske drivkraft og løfter sager og problemstillinger ind på 
Christiansborg og til relevante myndigheder.
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Hvad FØDEVAREDANMARK

Jeres problemer, vores ansvar. 
Vores politiske mærkesager og styrke på Christiansborg 

og hos myndighederne gør at, du bliver hørt. 
Vi har principielle sager, som vi får løst, og vi har 

komplekse sager, vi arbejder på i årevis. Ved at få
 ministre til at lytte og gøre noget ved sagen.

er det egentlig 
vi taler om …

EU godkender dansk 
spildevandsafgift

FødevareDanmark:

Fødevarestyrelsens 

tilbagekaldelser af 

fødevarer risikerer at 
blive tom luft.

Mangel 
på arbejdskraft i  

fødevarebranchen

Ministerenkaldt i samråd om 
fødevareudbud

Fødevarebranchen erhvervsfremmemidler når ikke ud til virksomhederne

Forhandlinger om illoyal handels-
praksis går ind i slutspillet.

FødevareDanmark arbejder for  
lavere betalingsbetingelser for 

SMV'erne i Danmark.

Vi står med en rigtig 
stor udfordring: 

Postbesparelse presser 
små virksomheder

Kronik: Stands forfølgelsen 
af fødevarebranchen

FødevareDanmark: 
Genopret retssikkerheden 

 i fødevarebranchen

Erhvervsministeren anerkender problemer med udbudsloven efter møde med FødevareDanmark

FødevareDanmark siger fra 
for Danmarks statistiks  
bureaukratiske krav om  

indberetninger – Det koster 
virksomhederne alt for  

mange timer i unødvendige 
indberetninger.
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Vi er medlem, fordi vi bruger FødevareDanmark og deres føde-
varekonsulenter, eksterne kontakter og netværk til bl.a. vores 
ønsker om opstart af eksport. Vi er et mindre start-up selskab, 
og vores kontakt til omverden er derfor afgørende for, hvordan 
vi performer de næste par år. Samtidig er vi glade for,   der er  

nogen til at hjælpe os med myndighedskontakt, vi har  
været kilet fast i et afgiftssystem, der overhovedet ikke  

forstod vegansk is. 

Christina Jørgensen Chriis is

Vi bliver hørt og taget alvorligt, når vi sammen med andre  
ligesindede kollegaer i branchen står sammen og rejser  

de sager, som skal sikre ordentlige betingelser for  
fødevarevirksomheder i Danmark. 

Samtidig er det et fremragende netværk, hvor der er en god 
sparring omkring valg af materiel til sin drift. Så gør det heller 

ikke noget, at vi sparede ret mange penge ved at flytte for-
sikring, og de nu overvåges af FPR Forsikingsmægler, samt at 
FødevareDanmarks juridiske afdeling for nylig hjalp os med de 

indviklede regler for GDPR, (persondatalovgivning).

Henrik Djurhuus, Frisksnit

Vi har egentlig aldrig været i en organisation, men vi kan se, 
hvor vigtigt det er, at der er nogle som sikrer at lovgivning til 
fødevarevirksomhederne også skabes i øjenhøjde med virk-

somhederne, der skal praktisere dem. Jeg er optaget af, at der 
både er regler og tilsyn, men de skal praktiseres på lige vilkår i 

virksomhederne. Det hjælper FødevareDanmark med. 

Jesper, J.CHR. JUHL

Vi har meget ud af at være med i  SMV Fødevarer,  
da det er vigtigt for os at være organiseret i både en forening, 

men også en organisation som FødevareDanmark, 
der står vagt for, lovgivning og bureaukrati ikke tager overhånd. 

Vi ser samtidig netværket i FødevareDanmark som en fordel, 
hvor vi har etableret flere forretningsforbindelser og kontakter på 

tværs i paraplyorganisationen. Vi ser det lidt som en forsikring, 
og at vores tilhørsforhold hertil er stærkt, da andre organisationer i 

fødevaresektoren ikke tilbyder samme interessevaretagelse.

Steffen Bagge, Smartbake

Vi er medlem, fordi vi passer naturligt ind i en organisation, der 
varetager vores interesser på fødevareområdet, og de samtidig 
har et godt forsikringssamarbejde med FPR Forsikringsmægler. 
Rent faktisk skete der det, blot 2 uger efter vi havde tegnet en 
tilbagetrækningsforsikring, at vi fik brug for den. Jeg tør ikke 

tænke på, hvis ikke vi havde haft den. 

Britta, Skarø is

Vi er kommet med på grønt-branchekoden og fået digitalise-
ret vores egenkontrol. Det er super godt, og nu ved vi, vores 

program altid er ajourført centralt igennem FødevareDanmark. 
Hvorfor vi også har valgt SMV Fødevarer og FødevareDanmark 
er, at vi er godt frustreret over udbudsloven, som den er i dag. 
Vi tilsidesættes igen og igen pga. lovgivning, der er til fortolk-
ning. Vi er derfor glade for, der er en organisation, der italesæt-

ter den slags problemer og gør noget ved det.

Michael Johansen, A&C Catering

Vi importerer oste fra hele Europa og dressinger fra Tyskland 
og meldte os ind i SMV Fødevarer og FødevareDanmark, fordi 
vi har behov for at have en berøringsflade med de butikker og 

grossister, der er i organisationen. Ydermere er der stor hjælp at 
hente hos FødevareDanmark i Odense; HR – Marketing – Jura 
– Sparring/Netværk. Jeg følger med i de politiske mærkesager 
i Fødevaremagasinet, og det er en fremragende platform at 

branchen forenes på.

Henrik Nørby, BIGFOOD Danmark

Jeg var med i startfasen af SMV Fødevarer i 2015, da jeg ikke 
følte, at den organisation, jeg var i forinden, tilgodeså de små 

og mellemstores interesser, og må sige, jeg kan mærke, vi her er 
blevet et forum i øjenhøjde. Det er meget vigtigt at lovgivning 
tilvejebringes i øjenhøjde med fødevarevirksomhederne, og det 
ikke er skrivebordsarbejde, der ikke kan praktiseres i virksom-

hederne. Jeg har også via netværket haft fordel af sparring om-
kring køb af materiel til virksomheden og er i den forbindelse 
en del af SMV Mentor-korpset, der står til rådighed med viden 
og erfaringer til andre fødevarevirksomheder og iværksættere.

Gert Nielsen

700 GLADE MEDLEMMER
der bliver hørt, når vi står 

sammen!

Vi er medlemVi er
fordi ...

http://
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Vores kunder møder os på nettet i dag, og vi stod med den udfordring, at vi jo har 
uendeligt meget at friste med i butikken, og derfor måtte vi transformere butik-
ken over på det digitale i form af vores hjemmeside. Det må vi sige, at CIBUS har 
hjulpet os med, og at deres kompetencer inden for fotostyling af mad har givet 
vores butik en ny vinkel. Vi kan anbefale andre at gå samme vej, hvis de vil klare 
sig i den digitale tidsalder, vi er kommet til i dag.

FØDEVAREDANMARK

”Vi stod med en udfordring i  
forhold til vores billed- og video-

materiale og gjorde brug af CIBUS, 
som er en del af FødevareDanamrk

Digitaltransformation med
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Hovedbestyrelse

Direktion & sekretariat

Sekretariat, økonomi, IT, 
juridisk & administration
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Politik & public affairs

Marketing, markeds- &
forretningsudvikling

Interessenter, myndigheder, 
fonde & partnerskaber

Medlemmer, netværk &
lokalt samarbejde

Udvalg & bestyrelser

CIBUS

Ostehandler-
foreningen

for Danmark
Danmarks

Fiskehandlere
SMV 

Fødevarer
Smagen af
Danmark

Danske
Slagtermestre

Mad Med Mere

Mesterslagteren

Slagtehuse

Sammark

Smagen af Danmark
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VERDENSMÅLENE
FOR BÆREDYGTIG U dvikling

FødevareDanmark &

18

I disse år oplever vi en stor og vigtig debat om bæ-
redygtighed. Klimaet er på dagsordenen, det sam-
me med dyrevelfærd, sundhed, velfærd og en an-
stændig levevis for alle på Jorden - for mennesker 
såvel som dyr og planter. Der skal være plads til os 
alle, lyder parolen. Ellers har vi ikke en jordklode i 
fremtiden, vi kan leve af og på og sammen med.
Og netop vores verden i FødevareDanmark er en 
vigtig del af debatten i disse år. For fokus på klima-
indsatsen har flyttet sig fra olie, kul og transport til 
i høj grad også at handle om fødevarer. For hvilken 
indflydelse har fødevarerne på vores planets frem-
tid? Hvor meget kød, skal man spise? Hvor me-
get påvirker transporten af madvarerne det store 
regnskab? Og hvad er bedst for bæredygtigheden: 
En dansk eller en spansk tomat?

Hos FødevareDanmark tror vi på, at bæredygtig-
hed er vejen frem - også når det kommer til føde-
vareproduktion. Vi tror på, at kvalitet og nærhed 

er vigtige parametre for at sikre så bæredygtige 
fødevarer som muligt. Det handler om omsorg og 
respekt -  for råvarerne, jorden, dyrene og de men-
nesker, der i sidste ende skal nyde produkterne. 
Det handler ikke om fuldstændigt at give afkald 
på bestemte produkter.

Vi tror ikke på, at vi alle skal være vegetarer og 
veganere - det har ingen gang på jord. Men vi tror 
på, at man med omtanke kan komme langt - og så 
hellere satse på fx at spise mindre og bedre kød. 
Det er nemlig til gavn og glæde for forbrugere, 
producenter og de slagtere, der lever af at sælge 
det gode kød.

Samtidig tror vi ikke på, at et blindt fokus på 
bæredygtighed uden omtanke er vejen frem. Det 
handler også om bundlinjer - både den sorte og 
den grønne. Bæredygtighed handler også om at 
sikre en fornuftigt indtægt til dem, der hver dag 

knokler for at lave de ypperste produkter - både 
i Danmark og i lande langt væk. Det skal kunne 
betale sig at satse på kvalitet og bæredygtighed.
For at sikre, at kloden og alle mennesker har en 
anstændig fremtid, har FN opstillet 17 verdensmål 
for bæredygtig udvikling. De handler om alt fra 
afskaffelsen af fattigdom og sult til økonomisk 
vækst og gode forhold for livet på land såvel som 
i vand. Hos FødevareDanmark støtter vi op om dis-
se verdensmål, og på de områder, hvor vi kan gøre 
en forskel, arbejder vi for, at vores medlemmer 
kan være med til at sikre målene. Mange af vores 
medlemsvirksomheder er allerede i dag langt med 
initiativer, og vi styrker og rådgiver hver dag de 
enkelte fødevarevirksomheder, så vi i fællesskab 
kan sikre os en fremtid for alle.

Vi vil gerne sikre en bæredygtig udvikling for alle. 
Også for os på fødevareområdet.

4. Kvalitetsuddannelse
Vi sikrer erhvervsuddannelser af høj kvalitet til vores 
medlemmer. Det gør vi blandt andet med vores  
arbejde med faglige udvalg og ved at afholde 
skills-konkurrencer.

7. Bæredygtig energi
Vi arbejder for, at vores medlemmer kan understøtte 
en bæredygtig energiproduktion. Det gør vi blandt 
andet ved at bidrage til projekter og transportløsnin-
ger, som fokuserer på udnytte vedvarende energi.

8. Anstændige jobs og økonomisk vækst
Gennem vores arbejde og rådgivning bidrager vi til, 
at fødevarevirksomhederne i Danmark driver en  
sund og sikker virksomhed. Det fremmer vedvarende 
vækst og produktivitet - og dermed også stabile 
arbejdspladser og stabile indkøb hos leverandører  
i andre lande.

12. Ansvarligt forbrug og produktion
Vi rådgiver vores medlemmer om at producere på 
den mest energieffektive og ansvarlige måde. Og vi 
hjælper dem til blandt andet at reducere madspild og 
på at optimere produktions- og forsyningskæder.

13. Klimaindsats
Vi ved at kloden kalder på forandringer og at 
klimatilpasning er nødvendig - og at produktion af 
visse fødevaregrupper bidrager til forandringerne. Vi 
bidrager derfor til en verden, hvor man forbruger min-
dre mængder og i stedet køber produkter af højere 
kvalitet - fx når det kommer til kød.

14. Livet i havet
Vi støtter reguleringer og støtteordninger, der 
mindsker overfiskeri og fremmer bæredygtigt brug 
af havressourcerne. Dermed arbejder vi for, at vores 
medlemmer kan levere fisk til spisebordene i dag, 
samtidig med at der også er fisk i morgen.

15. Livet på land
Vi rådgiver og støtter vores medlemme, der ønsker 
øget fokus på økologi og biodiversitet. Det gør vi for 
at sikre, at Jorden også i fremtiden kan levere lige så 
gode produkter, som den kan i dag. 

Vi arbejder for mål 
4-7-8-12-13-14-15
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FØDEVAREDANMARK

VI FØDEVARE MAGASINETSAMARBE JDER MED
10 gange om året udkommer fødevaremagasinet, hvor 
meget ofte nogle af vores medlemmer er aktuelle med 
nyheder og historier fra hverdagens FødevareDanmark.
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Som fødevarevirksomhed kan du hente hjælp til din 
egenkontrol i en såkaldt branchekode. En branche-
kode kan betragtes som en generel retningslinje for, 
hvordan egenkontrolprogrammet kan bygges op i 
en given branche. Branchekoden suppleres med 
virksomhedens egne procedurer. Omfanget afhæn-
ger af, hvor meget virksomhedens aktiviteter afvi-
ger fra det generelle udgangspunkt.
 
Myndighederne kender til branchekoderne og ved, 
at der står en faglig organisation bag. Det betyder 
mere gennemsigtighed og ensartethed ved kontrol-

besøgene. Samtidig er du som virksomhed sikker 
på, at baggrunden for din egenkontrol er opdate-
ret, og du har faglig opbakning, når myndighederne 
spørger ind.
 
Branchekoderne bliver overordnet vurderet af 
Fødevarestyrelsen i dialog med den relevante 
brancheforening/interesseorganisation. De fleste 
branchekoder er webbaserede i eSmiley. Brugerne 
supporteres som en del af medlemsskabet af den 
organisation, der har ansvaret for materialet.

Vi kan hjælpe dig med
• eSmiley - integreret digitalt

• Økologisk omlægning

• Kriseberedskab

• Kurser

• Eksporttilladelse

• Kontakt til Fødevarestyrelsen

• Rådgivning om projekter

• Audit

• Certificering

DSM Consult vejleder og rådgiver medlemmerne om veterinær- og føde vareforhold 
og kan være behjælpelig med at forstå reglerne og kommunikere med myndighe-
derne. Herudover rådgives der bl.a. om hygiejne, mærkning, import, eksport, liste-
ria og salmonella.

DSM Consult kan gå ind i konkrete sagsbehandlinger og projekter og være hørings-
part, når det gælder ny lovgiving og fødevareforlig. Desuden samarbejdes der med 
andre brancherepræsentanter, så I som medlemmer er klædt bedst muligt på.

En branchekode er en stor hjælp til  
virksomhedens egenkontrolprogram

De bruger  
branchekoderne
• Danske Slagtermestre

• Slagtehusene

• Kød- og grøntgrossisterne

• Danmarks Fiskehandlere

• Ostehandlerne i Danmark

• Cateringvirksomhederne

Fødevareafdelingen
Hvad er en branchekode?
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FØDEVAREDANMARK

I juridisk afdeling hjælper vi med

Juridisk afdeling er hos dig, 
når du har brug for det 

HROG JURIDISK

• Personalejura

•  Rådgivning i overenskomstforhold  
(SMVere undtaget herfra)

•  Udfærdigelse af ansættelseskontrakter

• Rådgivning i GDPR (persondataforordning)

Der er også mulighed for tilkøb af:

• Vejledning omkring erhvervslejeret

•    Vejledning omkring udbudsloven – i visse  
situationer også varetagelse af klagesager

• Ophavsret og varemærkeregistrering

• APV-gennemgang

•  Andre juridiske problemstillinger (forespørg)

•  Refusionsansøgninger på Virk.dk og oprettelse af 
tilskudssager på Vitas
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” Jeg sender en gang om måneden alle mine bilag til 
Claus Vestermark i DSM Regnskab. Så klarer han 

resten. Claus er en god sparringspartner, for han har 
den fordel, frem for et almindeligt revisions firma, 

at han udelukkende arbejder med vores branche og 
derfor har en god føling med, hvad der rører sig.

Slagtermester Lene Nielsen, Esbjerg ” DSM Regnskab letter os for meget papir- 
arbejde. Vi bogfører selv, mens DSM tager sig af 

momsafregning og udarbejdelsen af årsregnskaber. 
Vi har også adgang til anonyme branchestatistikker. 

Det giver os et bedre overblik over, hvordan  
vi står rent konkurrencemæssigt i forhold til  

andre virksomheder.

Slagtermester Thomas Nielsen, Nordborg

DSM Regnskab - Hvorfor?

Sekretariatet
Sekretariatet hos FødevareDanmark indkalder og faci-
literer bestyrelsesmøder, generalforsamlinger m.v. og 
håndterer daglige henvendelser fra medlemmerne. De 
udsender materiale og brancherelevante tidsskrifter.

Brug vores ekspertise i dit regnskab

REGNSKABS

DSM Regnskab er en serviceydelse målrettet med-
lemsvirksomheder i FødevareDanmark. Hvad enten 
din virksomhed er et A/S, et ApS eller en personligt 
ejet virksomhed, kan du med fordel trække på vo-
res ekspertise. 

Vores medlemsvirksomheder er forskellige. Derfor 
tilpasser vi vores ekspertise til den enkelte virksom-
heds behov for regnskabsservice. 

Omfanget af vores arbejde er op til kunden. Vi tager 
over, hvor kunden slipper. Nogle kunder bogfører 
selv, hvor andre sender materialet ind månedsvis, 

hvorefter vi foretager bogføringen. Vi laver perio-
debalancer og moms hvert kvartal. Årligt laver vi 
årsrapport og beregning af skat.

DSM Regnskab arbejder tæt sammen med Føde-
vareDanmarks konsulenter inden for drift og mar-
kedsføring. Sammen er de klar til hurtigt at træde 
til, hvis alarmklokkerne ringer. Eksempelvis hvis 
omsætningen skrider i forhold til budgetterne og 
virksomhedens omkostninger, men også hvis der 
kun skal nogle mindre justeringer til for at gøre en 
god forretning endnu bedre. 

SERVICE
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Vi har dybe rødder i branchen, både hvad angår det 
gode klassiske håndværk, de nyeste trends samt 
markedsføringsdelen, som gør, at vi kan servicere 
vores kunder hele vejen rundt om deres forretning. 
Vi ved derfor også, hvad der rør sig både nationalt 

og internationalt. Det betyder også, at vi har finge-
ren på pulsen, så vi kan hjælpe vores kunder bedst 
muligt på vej - både i nutiden - men ikke mindst 
også med fremtidens trends for øje...

Vi er et marketingbureau med  
fokus på fødevarebranchen

CIBUS løfterdin markedsføring
til næste niveau
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Det hjælper CIBUS med ...
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Det er en fordel  
at være medlem

Danske Slagtermestre (DSM) er din brancheorganisati-
on. Hos os kan du søge sparring og gode råd om løn, an-
sættelse, overenskomster, kontrakter, fødevarekotrol og 
markedsføring. Men vi hjælper dig også med din faglige 
udvikling og varetager rollen som vagthund, når det gæl-
der faglige og politiske interesser - både på det overord-
nede, branchemæssige plan og med de konkrete udfor-
dringer i dagligdagen i den lokale butik eller virksomhed.  
Med os i ryggen er du altid sikret de bedst mulige ram-
mebetingelser.

DSM blev stiftet i 1915, da slagterbutikkerne kunne tæl-
les i tusindtal. I dag har DSM ca. 400 medlemmer, som 
omfatter private slagtermestre, slagtehuse og fødevare-
industrien. Vi har 9 lokalforeninger over hele landet, 
der bl.a. mødes i erfa-grupper, arrangerer studieture og 
virksomhedsbesøg. 

Vores arbejde foregår hovedsageligt på tre fronter: Som 
arbejdsgiverforening, som brancheorganisation og som 
markedsføringsorganisation.

Som medlem af Danske  
Slagtermestre er du en  

del af FødevareDanmark

DanskeSlagtermestre
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WE MEAT
Danmarks eneste kødmagasin

Kæderne tilbyderet skræddersyet 
fællesskab!

Det handler om at 
skille sig ud

En kæde, hvor du får lov til at skille dig ud, samtidig med, at du er en del af et fælles-
skab. Vi står klar til at hjælpe dig med at optimere din markedsføring og forretning.

Som medlem af Mesterslagteren får du:
Adgang til billedarkiv, WE MEAT-magasiner 4 gange om året med slagterideer, kød- 
og madoplevelser samt sæsonaktuelle temaer, der kommer jorden rundt. Desuden 
plakater, videoer, hjemmesider, opskrifter og kampagner til årets forskellige events  
og højtider.

Konsulenter: 
Mesterslagteren har tilknyttet to konsulenter med baggrund inden for slagter- og 
kokkefagene. De kan hjælpe dig med at være up to date med forretningsudvikling, 
egenkontrol, markedsføring og meget andet. Vores konsulenter tilbyder også daglig 
sparring og aflægger også butikkerne besøg i årets løb.

En kæde med fælles 
markedsførring

Som medlem af mad med mere får du et stærkt fællesskab i ryggen, både i forhold 
til sparring med kolleger og i forhold til kædens markedsføring. Med vores fælles 
markedsføring i mad med mere er målet, at vores butikker fremstår som en moder-
ne og forbrugervenlig slagterkæde.

Som medlem af mad med mere får du:
Adgang til billedarkiv, årlige kampagner, hjælp til at lave brochurer, flyers, plakater, 
hjemmeside, instore-TV og Facebook. Alt sammen i mad med mere’s design, som 
viser, at du er en del af mad med mere-kæden.

Egen konsulent
mad med mere har sin egen konsulent med en baggrund inden for slagter- og kokke-
fagene. Konsulenten servicerer mad med mere’s butikker lige fra lovgivning, arbejds-
miljø, udvikling af butikkerne og innovative ideer til produktudvikling og lignende. 
Vores konsulent tilbyder også daglig sparring og aflægger også butikkerne besøg i 
årets løb.
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Vision
SMV vil være den foretrukne interesseorganisation 

inden for fødevarer i Danmark.

Mission
Vi styrker de små- og mellemstore virksomheder  

i fødevarebranchen.

Værdier
Sparring, tillid, vidensdeling  

og hjælpsomhed.

fødevarevirksomheder

Interesseorganisationfor små og 
mellemstore 

SMV FØDEVARER VIL
#  naturligt forene de sammenfaldende interesser for små og 

mellemstore grossister i Danmark.

#  bidrage til, at små og mellemstore fødevareproducenter kla-
rer sig stærkt på både hjemmemarked og eksportmarkederne.

#  forsyne medlemmer med rådgivning, der gør det muligt at  
drive en sund og sikker virksomhed.

#  prioritere små og mellemstore fødevarevirksom heders inte-
resser i en helstøbt politisk udvikling.

#   arbejde for, at små og mellemstore fødevarevirksom heder har 
en berettigelse i en konstant markedsudvikling.

#   bidrage til, at små og mellemstore virksomheder kan navigere 
og har værktøjerne parate i en verden i forandring.

#  sikre at lovgivere og myndigheder holdes i øjenhøjde med 
fødevare virksomhedernes virkelighed.

#  optimere afsætningskanaler ved at skabe relationer mellem 
små og mellemstore fødevarevirksomheder.

Det får du
• Politisk interessevaretagelse
• Netværksmøder, branchefælleskab og arrangementer
•  Fødevarelovgivning, konsulentrådgivning, branche kode og e-Smiley
• Markedsføring tilpasset din branche
• Juridisk rådgivning
• Forretningsudvikling og HR
• Regnskabsservice
• Mentorkorps

De store resultater er summen af de 
små- og mellemstore virksomheder…
SMV Fødevarer en interesseorganisation, der bl.a. varetager de politiske interesser for små og mellemstore fødevarevirksomheder i Danmark. 
Foreningen er en del af FødevareDanmark og giver SMV´erene i Danmark mulighed for at være organiseret i en forening, der lytter til dem og 
tilbyder masser af services og et medlemskab i ”FødevareDanmark familien”.   

"BESTYRELSEN I SMV FØDEVARER"

Scan koden og se videoen 37
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Danmarksstørste ostefællesskab
The secret ingredient 

is always cheese
Som medlem af vores  

fællesskab er du en del af  
FødevareDanmark og får adgang til

• Politisk interessevaretagelse
• Netværksmøder, branchefælleskab og arrangementer
• Konsulentrådgivning, branchekode og e-Smiley
• Markedsføring tilpasset din branche
• Juridisk rådgivning
• Forretningsudvikling og HR
• Regnskabsservice

Ostehandlerforeningen for Danmark (OfD) blev stiftet i 1916 
og har således i over 100 år været både fagligt fællesskab og 
politisk talerør for de danske ostehandlere. Ost er noget af det 
sundeste, man kan spise, og der findes et utal af varianter af 
oste. De største udvalg findes selv sagt i de rigtige ostebutik-
ker, hvor ostehandlerne står klar til at fortæller om de mange 
spændende oste. Dette er OfD med til at udbrede budskabet 
om. På det faglige plan stiller OfD bl.a. en branchekode og et 
egenkontrolprogram til rådighed for medlemmerne og bistår, 
hvis der skulle opstå problemer med myndigheder, medar-
bejdere, udlejere, eller hvad det nu kan være. Gennem OfD’s 
medlemskab af FødevareDanmark er ostehandlerne desuden 
med til at sikre, at de har de bedst mulige rammebetingelser 
at drive forretning på.
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Som medlem af vores  
fællesskab er du en del af  

FødevareDanmark og får adgang til
• Politisk interessevaretagelse
• Netværksmøder, branchefælleskab og arrangementer
• Konsulentrådgivning, branchekode og e-Smiley
• Markedsføring tilpasset din branche
• Juridisk rådgivning
• Forretningsudvikling og HR
• Regnskabsservice

Danmarksstørste fællesskab af
fiskehandlere

100 år med 
fisken på disken

I 1917 blev Danmarks Fiskehandlere stiftet, og vi har i nu 
100 år været brancheforening og interesseorganisation for 
selvstændige danske fiskehandlere. Vi repræsenterer fortsat 
fiskehandlere i alle landets afkroge – fra de store fiskehuse 
i danske industrihavne til de mindre salgsvogne på gader 
og pladser. Vi kæmper for gode forhold for danske fiske-
handlere, og vi gør løbende danskerne opmærksomme på, 
at der skal fisk på tallerkenen flere gange om ugen – for det 
er sund og lækker mad med et lavt CO2-aftryk, når det er 
dansk fisk.
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Vi gennemfører hvert 2. år i forbindelse med FoodExpo en omfat-
tende fagkonkurrence inden for slagter, ost og fisk. Vinderne kan 
efter en afstemning af de besøgende på messen bære titlen som 
Danmarks bedste og modtager diplomer på FødevareDanmarks 
årsfest på FoodExpo.

FØDEVAREDANMARK
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VISAMARBEJDER MED
Gennem FødevareDanmark’s brede vifte af samhandelsaftaler med kontante 
fordele er der store besparelser at hente for jer som medlem. 

I er desuden sikret branchens stærkeste tilbud på erhvervsforsikring i form af 
et skræddersyet tilbud fra vores forsikringsleverandør. 

Som medlem af en af vores brancheforeninger får I herudover adgang til intra-
net og juridiske dokumenter og skabeloner.

”VI FORHANDLER, 
DU SPARER”

Vi køber hvert år stort ind, og det kan komme dig til gavn...

LEVERANDØRER PÅ 
EMBALLAGE LEVERANDØRER PÅ 

CATERVARER
KØD/GRØNT/FISK

FØDEVAREDANMARK

4544
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for et uforpligtende møde, eller yderligere information, 
vi står klar til at hjælpe dig.

Læs mere på vores hjemmeside eller find os på Facebook og Linkedin

FødevareDanmark  |  Poppelvej 83  |  5230 Odense M  |  Tlf: 63 73 00 00  |  www.fødevaredanmark.dk  |  Info@fvdanmark.dk

Direktion
Adm. direktør Torsten Buhl

Tlf.: 21 27 4150 • tbu@fvdanmark.dk

Fødevareafdelingen
Afdelingschef Lars Poulsen

Tlf.: 20 40 94 95 • lpo@fvdanmark.dk

HR og Juridisk
Afdelingschef Steen Møhring Madsen

Tlf.: 50 89 55 04 • smm@fvdanmark.dk

Regnskabsafdelingen
Økonomichef Torben Stylsvig Pedersen,
Tlf.: 23 29 79 20 • tsp@fvdanmark.dk

SMV Fødevarer
Organisationskonsulent Erik Blom Jensen

Tlf.: 30 78 49 05 • ebj@fvdanmark.dk

Danske Slagtermestre og CIBUS
Marketingchef Ulrik Olesen

Tlf.: 21 45 53 35 • uol@fvdanmark.dk

Sekretariatet
Tlf.: 63 73 00 00  • Info@fvdanmark.dk

KONTAKTOS...



Sammen bliver vi hørt,
bliv derfor en del af noget større.

Be with the best & be the best
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