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InnovationsAgenter hjalp Skagen Bryghus med at tackle væksten 

Succes er farlig. Når kunderne står i kø og øllet slipper op, kan et lille bryghus få problemer. Øget 

efterspørgsel kræver større produktionskapacitet, flere ansatte og nye investeringer, og mange 

mikrobryggerier har i de seneste år måttet dreje nøglen om, fordi de ikke magtede de udfordringer der 

følger med vækst og ekspansion. Men ikke Skagen Bryghus. 

InnovationsAgenterne er en offentligt finansieret ordning, der bringer teknologisk viden og inspiration til 

danske virksomheder. Formålet er at styrke deres forretning og konkurrencekraft og agenterne har siden 

2007 foretaget over 2500 innovationstjek over hele Danmark, fra Gedser til Skagen. Netop i Skagen har 

agenterne bidraget til, at Skagen Bryghus er vokset støt og sikkert til nu 17 fuldtidsansatte og en 

produktionskapacitet på en kvart mio. liter øl i 2014. I 2015 øges produktionen oven i købet til 300.000 liter 

øl, der både sælges flaskeaftappet i detailhandelen og som fadøl, bl.a. i bryghusets egen restaurant og 

gårdhave. 

- I starten af 2013 foretog vi et 360 graders eftersyn af virksomheden sammen med to 

innovationsagenter, fortæller direktør og brygmester René Diget Søgaard Sørensen. 

- Alt skulle gås igennem, fordi vi på det tidspunkt havde rigtig mange udfordringer. Vi kunne ikke 

producere øl nok, vi havde brug for at udvide vores restaurant og gårdhave og vi skulle tilpasse 

vores organisation, så den kunne håndtere den øgede efterspørgsel. 

René Diget Søgaard Sørensen og de to innovationsagenter foretog en grundig analyse af hele virksomheden 

og udpegede i fællesskab en række fokuspunkter. 

- Vi vidste egentlig godt selv, hvad der var galt, fortæller René Diget Søgaard Sørensen. 

- Men det var supergodt at få det bekræftet af eksperter udefra og efterfølgende at få sat 

forbedringerne i system. Det vigtigste var, at vi besluttede at tage ekspansionen trin for trin, ét 

skridt ad gangen.  

- Vores største problem var, at vi ikke producerede øl nok. Her valgte vi at investere i større 

kapacitet, bl.a. flere tanke.  Desuden skulle jeg aflastes, da jeg i starten stod både for brygning, salg 

og restaurant. Derfor ansatte vi en barchef, der også hjælper med det administrative arbejde. 

Senest har vi udvidet vores gårdhave til dobbelt størrelse. 

Innovationsagent Helle Trap Friis supplerer: 

- Skagen Bryghus er et godt eksempel på, hvad innovationsagenterne kan gøre for en virksomhed. Vi 

ser på virksomheden med friske øjne og inspirerer til forandringer. Medarbejderne har så travlt 



med den daglige drift, at de har brug for hjælp til at komme i gang og til at sætte innovationen i 

system. Der kan vi som innovationsagenter give dem et puf i den rigtige retning. 

- Det innovationstjek vi gennemførte med Skagen Bryghus handlede bl.a. om, hvordan man som 

virksomhed kan vokse uden at knække halsen på det. Her er det vigtigt at fokusere på de områder, 

hvor virksomheden tjener flest penge. Man skal desuden trimme sin organisation, så den kan 

håndtere væksten, og ikke mindst sikre tilstrækkelig kapital. 

- Alt dette vidste ledelsen af bryghuset egentlig godt i forvejen. Men vi kunne som uvildige 

sparringspartnere bekræfte dem i det og rådgive dem om, hvordan man tackler udfordringerne trin 

for trin.  

 


