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Strategien har været krystalklar, 
siden Fynbo Foods så dagens lys i 
2002: Fordobling af omsætningen 
hvert femte år!

Målene er nået, og med en forventet 
omsætning på 150 mio. kr. i det regn-
skabsår, der slutter 1. juli i år, er Vrå-
virksomheden planmæssigt på vej 
mod næste store milepæl, nemlig en 
omsætning på 250 mio. kr. i 2015.

Det er eksporten, der skal bære den 
fortsatte vækst. På hjemmemarkedet 
har Fynbo Foods i dag en markedsan-
del på 80 pct. på private labels. Altså 
produkter, der produceres af Fynbo 
Foods, men markedsføres under de-
tailhandelskædernes egne navne. Her 
er intet reelt vækstpotentiale.

I de senere år har Fynbo Foods i sti-
gende grad markedsført sig med 
produkter under eget navn på det 
danske marked. Blandt andet via et 
meget synligt sponsorat med kvin-
delandsholdet i håndbold. Men hjem-
memarkedet kan slet ikke bære den 
planlagte omsætningsfremgang.

Så derfor vil der i de kommende år i 
stadigt stigende omfang komme Fyn-
bo-produkter på bordet i det øvrige 
Europa og ikke mindst i vækst-lande-
ne i resten af verden som f. eks. Brasi-
lien og en række asiatiske lande. 

Eksport skal 
bære væksten

Fynbo Foods – modtager af Erhverv 
Hjørrings Initiativpris 2012 – har en klar strategi 
om fordobling af omsætningen hvert femte år

Fynbo Foods blev startet af Richard 
Fynbo og fire kolleger, Jytte Høyrup, 
Per Christiansen, Bjarne Jørgensen 
og Torben Larsen. Alle med en fæl-
les fortid på ”marmeladen” i Tårs, det 
nuværende Scandic Foods.

De samme fem personer udgør fort-
sat ledelsen i Fynbo Foods. Tilsam-
men har de fem en unik viden om 
branchen, og de har bevaret ener-
gien og engagementet fra den første 
iværksættertid.

Når Fynbo Foods endte med at blive 
placeret i Vrå, skyldtes det samarbej-
det med det lokale pengeinstitut, der 
finansierede det oprindelige fabriks-
anlæg og lod virksomheden leje sig 
ind i starten.

Siden har Fynbo Foods selv overtaget 
fabrikken, som er udvidet fire gange, 
således at den nu omfatter 8000 
kvm. Og hvis den planlagte fremgang 
i omsætningen bliver virkelighed, 
kommer der yderligere udvidelser i 
løbet af de kommende år.

Drivkraften hos de fem iværksættere 
var ønsket om at ”få foden under 
eget bord” samt at skabe erhvervs-
mæssig udvikling i en landsdel, hvor 
især fødevarebranchen har lidt under 
mange virksomhedslukninger.

At iværksætterne har fået succes, 
skyldes ikke mindst en innovativ til-
gang til såvel produktudvikling som 
produktion og markedsføring. Ny-
tænkning er simpelthen en indarbej-
det del af virksomhedens kultur.

Det giver sig blandt andet udslag i, at 
Fynbo Foods er førende i branchen in-
denfor økologi og Fair Trade.

Fynbo Foods er også gået nye veje 
med hensyn til rekruttering af med-
arbejdere. Virksomheden har status 
som ”virksomhedscenter” i sam-
arbejde med Hjørring Kommunes 
jobcenter, og omkring halvdelen af 
medarbejderne i produktionen er slu-
set ind via træningsordninger.

Richard Fynbo, som har været admi-
nistrerende direktør for Fynbo Foods, 
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er 44 år og opvokset i Hirtshals. Han 
er oprindeligt uddannet som industri-
laborant og har siden suppleret med 
eksaminer som teknonom, merkonom 
og HD i afsætning.

Ved siden af ledelsesansvaret i Fynbo 
Foods har Richard Fynbo påtaget sig 
en række tillidsjob som formand for 
DI Vendsyssel, som medlem af Hjør-
ring Kommunes erhvervsudvalg og 
som bestyrelsesmedlem i Erhverv 
Hjørring, Hjørring ErhvervsCenter, 
EUC Nord og Væksthus Nordjylland.

Disse fantastiske resultater og dette 
engagement er baggrunden for tilde-
ling af Erhverv Hjørrings Initiativpris 
2012.

Priser i 201 1

Initiativprisen
Erhverv Hjørring Initiativpris 2011 gik til Targit A/S, der 
siden sin start for 25 år siden har udviklet sig til en fø-
rende virksomhed på globalt plan indenfor Business  
Intelligence. Initiativprisen blev overrakt på Erhverv 
Hjørrings generalforsamling til administrerende direktør 
Morten Sandlykke. 

Elevprisen
Erhverv Hjørrings Elevpris uddeles for at hædre en dyg-
tig afgangselev fra EUC Nord og er indstiftet for at støtte 
og skabe synlighed omkring erhvervsuddannelserne og 
de erhvervsgymnasiale uddannelser.

Elevpris 2011 blev uddelt til studenten Michael Bang, der 
siden sin start på Teknisk Gymnasium Hjørring bl.a. har 
været en videbegærlig og meget interesseret elev.

Iværksætterprisen
Erhverv Hjørring Iværksætterpris 2011 blev tildelt Safe-
track A/S, som med Martin Mikaelsen som initiativrig 
iværksætter har skabt en spændende og bæredygtig 
virksomhed. Siden etableringen som enkeltmands-fore-
tagende er virksomheden nu med professionel bestyrel-
se og udvidet ejerskab med kunder over hele landet.

Fra venstre, Torben Larsen (siddende), Per Christiansen, 
Bjarne Jørgensen, Richard Fynbo og Jytte Høyrup.
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