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INTRO 

NCLF startede i 2015 som et initiativ mellem Odsherred Erhvervsråd og Ods-
herred Kommune. I januar 2016 blev initiativet et tværkommunalt samar-
bejde mellem Odsherred, Holbæk og Kalundborg Kommune. I styregruppen er 
både de tre kommuners borgmestre, virksomheder, uddannelsesinstitutioner 
og universiteter med. 

Dette er et nyhedsbrev til dig, der er en del af projektet. Formålet er at 
sikre, at du er opdateret på centrets udvikling og på de mange initiativer, 
som er i gang inden for NCLF. 

Vi sigter mod at sende et nyhedsbrev til dig en gang i kvartalet.   
 
 

WORKSHOPS OG EVENTS APRIL-JUNI 2016 
 
Kick-off møder for virksomheder og andre interesserede 
Odsherred Kommune havde den 9. december 2015 kick-off event på Vallekilde 
Højskole, og den 27. maj var turen så kommet til virksomhederne i Holbæk 
og Kalundborg, hvor der blev afholdt kick off for at fejre det nye partnerskab 
med Holbæk og Kalundborg Kommune. Det blev en hyggelig dag på Holbæk 
Havn, hvor vi fortalte virksomheder og andre interesserede om tankerne bag 
NCLF og fik en rigtig god dialog med de fremmødte.  
 
Udviklingsworkshops 
Vi har i april holdt to spændende udviklingsworkshops på Kirsebærgården i 
Odsherred dels for at få de kommende brugere og partnere i NCLF inddraget 
i centrets udvikling og dels for at få konkrete input til, hvad virksomhederne 
ønsker af faciliteter og kommende aktivitetstilbud. Begge workshops havde et 
godt og aktivt fremmøde af både virksomheder og uddannelses- og forsknings-
institutioner. Temaerne for de to workshops var udvikling af 1. Madakademiet, 
hvor der blandt meget andet var forslag om etablering af sommerskole og fol-
keuniversitet og 2. Madexperimentarium, hvor virksomhederne havde mange 
spændende forslag til, hvad de ønskede at bruge centret til. 

Chef-factor 
Den 28. maj 2016 blev der afholdt ” Chef-factor” på Hørbygård i Holbæk. 
Det var en kokkekonkurrence for 8. klasses elever fra skolerne i Holbæk og 
Odsherred. Arrangementet har fået rigtig god feedback både fra de unge og 
deres forældre og har skabt opmærksomhed om det nye uddannelsestilbud i 
Fårevejle blandt de nuværende 8. klasser.

Frokosttale på Roskilde Dyrskue  
Borgmester Thomas Adelskov stod for frokosttalen på Roskilde Dyrskue, og 
fortalte her om Nordisk Center for Lokale Fødevarer. 
 
Med på folkemødet på Bornholm 
Vi er med på folkemødet på Bornholm og vil være repræsenteret ved for-
skellige paneldebatter. Vi er blandt andet med, når Greater Copenhagen 
arrangerer debat med titlen ”Er broen mellem land og by bygget af lokale 
fødevarer”. Her deltager Berit Nørgaard Olesen i paneldebatten sammen med 
direktøren for Hotel og Restaurantskolen, forskere fra UCSJ, forhenværende 
præsident for Det Gastronomiske Akademi og direktøren for FOOD ligesom 
Jesper Zeihlund pva. NCLF deltager i Madkulturens debat kaldet ”Gastro eller 
pølsemiks: God mad til turister i yderområderne”  
 
 

UDDANNELSE (FØDEVAREAKADEMIET) 
 
Snart nyt om indvielse af uddannelsen  
10. klasse fødevare linje starter op i Fårevejle den 10. august 2016. Ombyg-
ning af køkkenfaciliteterne er i fuld gang. I hører snart mere om indvielsen af 
det nye uddannelsestilbud, hvor vi håber at få lejlighed til at vise mange af 
jer rundt.  
 
Forventet udfordring med elevantal 
Som ventet har rekrutteringen til uddannelsen været en udfordring i år. 
Årsagen er, at tilbuddet kom sent ud til skolerne i forhold til den fastsatte an-
søgningsfrist til 10. klasse forløb og ungdomsuddannelser, som er i marts. UU 
fik desværre også først vejledt om tilbuddet efter ansøgningsfristens udløb. 
Det betyder, at der pt. kun er 3 elever tilmeldt til opstart på fødevarelinjen 



med start i august 2016. 

Men det kommer ikke som en overraskelse både pga. det sene udbudstids-
punkt, og fordi vi ikke har kunnet vise faciliteterne til interesserede elever. 

Rekruttering til 10. klasse fødevarer 2017 starter allerede op efter sommerfe-
rien.  
 
Et liv med mad gør dig glad 
NCLF har allerede sammen med Hotel- og Restaurantskolen lagt en strategi 
for opstartsåret i Fårevejle. Det inkluderer flere projekter og aktiviteter, hvor 
de nye køkkenfaciliteter vil komme i brug. Samtidig har vi fokus på en række 
nye initiativer på tværs af kommunerne i samarbejde med forskellige aktører.   

Projektet ”Et liv med mad gør dig glad” er allerede i gang. Det startede op 
den 1. juni 2016. Region Sjælland har bevilget 750.000 til dette projekt, der 
skal medvirke til at sikre, at vi får udviklet og etableret et stærkt fagligt 
miljø for fødevarer og gastronomi i opstartsfasen i Fårevejle. 

Projektet har fokus på at finde nye kreative måder at samarbejde med de 
lokale virksomheder, restauranter, folkeskolerne, ungdomsskolerne og andre 
aktører på.  Faciliteterne i Fårevejle er tænkt ind i mange forskellige aktivi-
teter.  
 
Tværfaglige forløb   
Hotel – og Restaurantskolen (HRS) planlægger også tværfaglige uddannelses-
forløb, hvor elever fra HRS i Valby kommer til Fårevejle og følger undervisnin-
gen sammen med de lokale elever. De lokale elever får tilsvarende dagsture 
til Valby. 

Fødevarelinjen og EUC Erhverv har aftalt at samkøre generelle fag, hvor det 
er muligt. Begge uddannelser er placeret i Fårevejle fra august, og de har et 
fælles fokus på at skabe et godt studiemiljø for de unge. 

Vi har aftalt med Hotel – og Restaurantskolen, at vi arbejder mod at starte et 
grundforløb 2 op i oktober 2016. 

Roskilde Tekniske Skole har også vist interesse for at placere grønne uddan-
nelser (gartner) i Fårevejle fra 2017.      
 
 

ANDRE AKTIVITETER 
 
NCLFs hjemmeside er lige blevet færdig. Den kan du se på se på www.nclf.dk. 

NCLF, repræsenteret af Berit Nørgaard Olesen, er blevet bedt om at være 
med i Stevns Klint Verdensarvs Advisory Board. Berit skal være med til at 
opkvalificere Stevns Klints arbejde med fødevarernes betydning i verdensarvs-
programmet.

NCLFs administration flytter til Fårevejle. Berit, Jesper og en kommende 
projektmedarbejder flytter ind i løbet af juni måned. 
 
 

NYE PROJEKTER OG FUNDING  
 
Den fælles fødevaresatsning om fødevarer og oplevelser 
i Greater Copenhagen 

NCLF er leadpartner på projektet ”Greater Copenhagen – fremtidens mad-
mekka”, der er en del af den fælles fødevaresatsning i metropolen  

http://www.nclf.dk


’Greater Copenhagen’. Visionen er at udvikle metropolen, der allerede er 
verdenskendt for sin gastronomi og unikke kvalitetsprodukter til et egentligt 
madmekka. Dette vil øge interessen for og efterspørgslen efter lokale kvali-
tets produkter, hvilket blandt andet vil komme virksomheder i de tre nord-
vestsjællandske kommuner Holbæk, Kalundborg og Odsherred til gode. Det 
samlede budget for projektet er 6 mio. kr., hvoraf Region Sjællands bevilling 
udgør 3 mio. kr. Samarbejdspartnere: University College Sjælland, Roskilde 
Universitet, FOOD organisation of Denmark og den skånske partner Smaka på 
Skåne. 
 
Flere ansøgninger ude  
NCLF venter lige nu på tilbagemelding på to ansøgninger, hvor NCLF er  
leadpartner. Den ene er en ansøgning til Innovationsfonden bl.a. sammen med 
Roskilde og Aalborg Universitet, COOP, University College Sjælland, FOOD 
m.fl. Budgettet er på knap 30 mio. kr. over 5 år. Den anden er en ansøgning 
til Velux/Willumfonden om et projekt, som skal undersøge udviklingen af 
lokale fødevaresystemer og deres økonomiske betydning for lokalsamfund. 
Partnere er Aarhus Universitet og Copenhagen Business School. Det samlede 
budget for dette projekt er 5 mio. kr.  
 
Vækst i kreative erhverv 
NCLF er også inviteret med i konsortieansøgning til Region Hovedstadens call 
om vækst i kreative erhverv. NCLF deltager i ansøgning sammen med Hotel- 
og Restaurantskolen samt FOOD – budget og arbejdsopgaver er endnu ikke 
afklaret endeligt. 
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