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Gammeldags gårdmejeri opnår vækst på 50 procent med 

aftale med dagligvarebutik 

Nu kan fire oste fra Sønderhaven Gårdmejeri købes i landets næststørste discountkæde fak-

ta. Førhen kunne mejeriets oste, der har modtaget en lang række priser, kun fås i specialbu-

tikker. Aftalen er et stort skridt fremad for det lille Brønderslev-mejeri. Ekstern viden og 

rådgivning banede vejen for succesen.  

Humlebien burde ikke kunne flyve. Sådan er det også med Sønderhaven Gårdmejeri: Det lille 

mejeri ved Brønderslev producerer håndlavet ost af mælk fra gårdens egne køer. Det burde 

ikke kunne lade sig gøre i dagens Danmark, der er domineret af højindustrialiseret landbrug og 

super-effektive mejerigiganter. Men Preben Ørum og Marianne Køhler Simonsen gør det alli-

gevel. Lige siden starten i 2007 har det været både svært og slidsomt - nærmest en umulig 

opgave. Nu mærke Sønderhavens Gårdmejeri endelig effekten af den hårde indsats, og de 

forventer, at aftalen med fakta øger omsætningen med 50 procent. 

Første skridt på vejen var vejledning af InnovationsAgenterne og efterfølgende rådgivning fra 

videninstitutionen AgroTech, som tilsammen har givet Sønderhaven de nødvendige redskaber 

til at gribe virksomheden samt salg og forhandling an på en anderledes måde. Det har blandt 

andet resulteret i en ny markedstilgang og aftalen med fakta. 

Preben Ørum: 

- Vores oste har ligget i fakta-butikkerne siden midten af september og fremover regner 
vi med at sælge over halvdelen af vores produktion i fakta. Samtidig har vi øget vores 
produktion væsentligt. Tidligere brugte vi lidt over halvdelen af mælken fra Sønderha-
vens 100 køer til osteproduktion. Nu bruger vi det hele. Desuden har vi ansat en meje-
rist og en medarbejder i pakkeriet, så vi nu har i alt fem ansatte.  

 

Ifølge Preben Ørum er aftalen mellem Sønderhaven og fakta et eksempel på en ny trend i fø-

devarebranchen. De store detailkæder udvider deres sortiment med højkvalitetsfødevarer 

produceret af lokale producenter. Det gælder også discountkæderne, hvis kunder typisk både 

er til lavpris og luksus, og ikke mindst lokalt forankrede fødevarer.    

Aftalen indebærer, at fakta nu er eneforhandler af fire oste fra Sønderhavens sortiment. Oste-

ne er pakket i 155 grams stykker, så de appellerer til kunder i gourmet-segmentet med appetit 

på lækre dessertoste. Her er ostene fra Brønderslev i skarp konkurrence med italienske, span-

ske og franske oste i faktas køledisk. Og det er blandet andet noget, Agrotech i deres rådgiv-

ning af virksomheden har været bevidste om. 

Projektleder Dorthe Lynnerup fra AgroTech: 



- Vi har hjulpet Sønderhaven Gårdmejeri med at fokusere mere på en strategi for salg og 
markedsudvikling. Små opstartsvirksomheder koncentrerer sig typisk mest om deres 
produkt. Salg kommer ofte i anden række. Her kunne vi gå ind og analysere markedet 
og komme med anbefalinger til, hvordan Sønderhaven kunne øge salget og dermed få 
mere volumen i sin produktion. Netop en øgning af produktionen er helt afgørende for 
Sønderhaven, for at de kan få en fornuftig økonomi i virksomheden. 

- Vores samarbejde med Sønderhaven blev afledt af et Innovationstjek fra Innovations-
Agenterne, der blev fulgt op af den daværende ordning ’Videnkupon’. Den gav os mu-
lighed for at tilknytte nogle specialister fra GTS-instituttet AgroTech, der kunne bistå 
Sønderhaven i forhandlingerne med fakta og den efterfølgende tilrettelæggelse af 
produktion, leveringsterminer m.m. 

 

Sønderhaven Gårdmejeri er Danmarks eneste konventionelle gårdmejeri, hvor mælk fra går-

dens egne køer forarbejdes på gårdens eget mejeri til egne oste. Mejeriet har et sortiment på i 

alt syv oste, hvoraf de fire nu sælges eksklusivt i fakta. Det er rødkitosten Rød Sønderhaven, 

hvidskimmelosten Hvid Sønderhaven, den gouda-inspirerede Vendsysselosten og den gruyere-

inspirerede Comendante. 


