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Visionen
kort fortalt:

Visionen

Skærehallerne bliver
et fyrtårn for Danmarks
madfremtid.
Et unikt madlaboratorium
for nye maduddannelser,
virksomheder, familier
og skoler, der vil opleve
hvordan maden bliver til.
Skærehallerne vil inspirere
unge til at vælge en
fødevareuddannelse,
virksomheder til at udvikle
nye produkter og forbrugere
til at sætte bedre mad på
bordet.

Vi er dygtige til at producere fødevarer i Danmark, og vi oplever et fokus på Danmark som et gastronomisk
innovativt land, både inden og uden for landets grænser. Økologi på danske marker, ingredienser til fremtidens
mad, verdensførende avanceret mejeriteknologi, myrer på restaurantmenuen og mikrobryg på hylderne i
supermarkedet. Det er alt sammen virkelighed i Danmark, og vidner om, at vi kan noget – meget endda
– når nogen får en idé og får mulighed for at udvikle den.

Men klare tal og indikationer peger på, at vi skal rykke – og rykke hurtigt – hvis dén fortælling skal pege lige så
meget fremad som bagud. Vi står nemlig over for en situation, hvor færre og færre unge drømmer om en karriere
inden for madhåndværk eller fødevareproduktion, og generelt er interessen for madlavning faldende i Danmark.

Nogen skal have lyst til at stå op i morgen og være de nye dygtige. Vi skal gøre det mere spændende
og attraktivt at vælge fødevarevejen. Af den grund er ZBC (Zealand Business College) og Madkulturen
gået sammen med Roskilde Kommune om at udvikle den gamle slagteriskole i Roskilde til et moderne
madlaboratorium og fødevareunivers.

Visionen er at skabe et virkelighedsnært univers med plads til at eksperimentere og til nytænkning, der foregår
i tættest mulig synergi med de praktiserende fagdiscipliner så som mølleri, mosteri, pølsemageri, kafferisteri og
syltning.

Det bliver et sted, hvor eleverne ikke står i et skolekøkken, men bevæger sig rundt på en multifunktionel
madlegeplads, hvor de er tættere på virkeligheden – hvor innovationen kan blomstre, og hvor alle, der
er nysgerrige på mad, smag og råvarer, kan boltre sig. Vi kalder det Skærehallerne.
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Fare for at miste
momentum
Et dyk ned i de nyeste statistikker fortæller os, at udviklingen går den forkerte vej, når det kommer til
fødevarekompetencer i Danmark. Fra 2014 til 2018 er tilmeldingerne til fødevareerhvervsuddannelser faldet med
27%, og der er voksende mangel på arbejdskraft i fødevarebranchen generelt. Samtidig ser vi, at danskernes
madlavningsfærdigheder også er under pres, når det gælder de private husholdninger. Hvis ikke denne udvikling

Videnskaben:

vendes, kan det have negative konsekvenser for både dansk fødevareeksport og for Danmark som et land,

Det starter i
grundskolen

hvor folk kan holde sig sunde og vedligeholde meningsfulde fællesskaber ved selv at kunne lave mad og spise
den sammen med andre.

Tilmelding til fødevareungdomsuddannelser for elever,
der forlader grundskolen, andel elever 2014-2018

Selvom vi har set en stigning i antallet af tilmeldinger

Vi ved, at det er særligt vigtigt at give børn en

til erhvervsuddannelserne generelt, er antallet af

oplevelse af maden fra de helt tidlige år, og der

tilmeldinger til fødevareerhvervsuddannelser i frit fald.

findes god dokumentation for indsatser for børn under

Hvis den udvikling fortsætter, kommer Danmark i

13 år*. Fremmedgørelsen i forhold til mad har stor

fremtiden til at tørste efter kvalificeret arbejdskraft.

betydning for folkesundheden – Vi ser, at danskerne
bruger mindre tid på at spise og mere tid på telefoner og
tablets ved middagsbordet**, og tallene for overvægt

Ki l d e : U nd erv isn i n gsm i n ister i et , Styrelsen for I T & Lær i n g ,
Hvad væl ger el ever ne , nå r d e for l ad er g r u ndskol en efter
9 . el l er 10 . kl asse i 2 0 18 ?

og fedme er for opad-gående, hvilket betyder massive

”Det er altafgørende, at
forældre forstår at åbne
porten ind til madens verden,
så børnene tør gå derind og
udforske den nye verden,
de møder.“

problemer med følgesygdomme.***
Det er ikke nok at fokusere på kostråd og oplysning.
Skal vaner og adfærd ændres, kræves der indsatser,

49% 20% 40%

i hotel- og restauranterhvervet
oplever udfordringer med at
besætte ledige stillinger

af danske fødevarevirksomheder oplever
problemer med at rekruttere
den nødvendige arbejdskraft

forventer, at problemet med
at finde arbejdskraft bliver
værre i fremtiden

Ki l d e : H O R ESTA , 2 0 18 ,
M a n gel på a r bej dskra ft i hotel og resta u ra n ter hvervet

Ki l d e : M ad ku l tu ren , 2 0 16 ,
U nd ersøgelse a f fød eva re bra nchens
frem t i d i ge kom petence behov

Ki l d e : M ad ku l tu ren , 2 0 16 ,
U nd ersøgelse a f fød eva re bra nchens
frem t i d i ge kom petence behov

hvor man arbejder med børn og unges mad-

HE LLE BRØNN U M CAR LSE N , PH . D.
I BØR N OG SMAG SAMT LE K TOR OG
U NDE RVISE R I MADKU NDSKAB PÅ
PROFESSIONSHØJSKOLE N UCC

og måltidsvaner på flere forskellige måder samtidig
– det viser ny kortlægning af indsatser for sunde
madvaner hos børn og unge foretaget af Vidensråd for
Forebyggelse.*

* Ki l d e : Vi d ensråd for Fore byggelse , 2 0 18 , Frem me a f su nd e mad - og
må l t i dsva ner bl a nd t bør n og u n ge
* * Ki l d e : M ad ku l tu ren , 2 0 17 , M ad - i nd e ks
* * * Ki l d e : La nd br ug & fød eva rer , 2 0 15
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“I vores køkken arbejder vi med italienske klassiskere
tilsat et nordisk twist og har generelt set som
mission at hæve pizzaens gastronomiske niveau.
Det nordiske twist handler for mig om at tænke
innovativt og sprænge rammerne. Og jeg har brug
for nogen, der kan tænke med. For kvalificerede
og nytænkende piger og drenge, der kan være
med i processen om at skabe lige netop den chililammepølse, jeg skal bruge til min topping eller som
kan være med til at opfinde den næste specialbryggede gorm’s-øl. Jeg hylder idéen om, at
erhvervsskolerne tager det ansvar på sig.

Skærehallerne
er løsningen
Vi skal udnytte det gode momentum, som ligger i den danske gastronomiske revolution, i den internationale
madturisme og i den suveræne danske fødevareeksport. Det kan Skærehallerne!
•

Skaber vi et område og univers der viser nye smage, udfordrer, og gør det sjovt at lave mad

•

Inspirerer vi til nye maduddannelser som giver prestige og respekt blandt unge

Mette Blomsterberg,
Konditor

Gorm Wisweh,
Kok

Det varmer mit hjerte at vi som samfund, nu har
langt mere fokus på fødevareuddannelserne. Vores
madkultur bør vi værne om, og tage alvorligt. Mad
bringer os tættere sammen, og ernæring er vigtigere
end vigtigt. En faglig erhvervsuddannelse er dannelse
og vigtige byggesten i et ungt menneskeliv, som
både udvikler og modner det enkelte menneske.
Det kræver udholdenhed, ydmyghed og vilje at
gennemføre med succes. Lad os sammen kæmpe
for at få respekten tilbage til erhvervsuddannelserne,
men samtidigt skabe opmærksomhed om, at
fagligheden stadig skal højnes & fremtiden for
erhvervslivet fortsat gøres attraktiv.

Skærehallerne – fyrtårnet for Danmarks madfremtid
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Samarbejdet

Fødevarecentrum
Roskilde

Bag visionen
Både
ZBC og om
Madkulturen
Skærehallerne
har fokus
står ZBC
på (Zealand
inddragelse
Business
af fødevarevirksomheder
College) sammen med
og
Madkulturen. og
erhvervslivet
Sammen
står sammen
udgør vi
omen
enunik
unikkonstellation,
konstellation,der
derkan
kan løfte
løfte opgaven
opgaven og
skabe et inspirerende madlaboratorium, fødevareunivers og madværksted, hvor
danskernes interesse for mad kan få lov at spire.

Det er vigtigt at fyrtårnet for dansk madkultur er tæt

Begge har
har fokus
vi fokus
på inddragelse
på inddragelse
af fødevarevirksomheder
af fødevarevirksomheder
og erhvervslivet
og erhvervslivet
i deresi

forbundet med fødevareuddannelserne, da det er her,

vores arbejde,
arbejde,
og deog
står
vi står
sammen
sammen
om om
visionen
visionen
omom
et et
innovationshus
innovationshus
for
forfødevarer
fødevareri

der er brug for et løft for at sikre Danmarks madfremtid.

i Roskilde.Deres
Roskilde.
Voresforskellige
forskelligekompetencer,
kompetencer,erfaringer
erfaringer og
og netværk
netværk udgør
udgør samlet set

Skærehallerne skal derfor placeres i forbindelse med

en helt særlig kombination, der kan skabe den nødvendige uformelle brobygning

ZBC i Roskilde, hvor der findes den største masse

mellem grundskolen, erhvervsuddannelseselever, virksomheder og borgere til gavn

af

for hele fødevare-Danmark.

Danmark. ZBCs nuværende placering er let tilgængelig

erhvervsfaglige

fødevareuddannelseselever

i

fra motorvejen, hvilket er optimalt for Skærehallerne,

”Danmark har brug for et
fyrtårn som Skærehallerne,
der kan vise danskerne,
hvordan maden bliver til og
inspirere unge til at tage
en fødevareuddannelse.
Jeg er overbevist om, at ZBC
og Madkulturen er de helt
rigtige til at løfte opgaven
sammen”.

der skal tiltrække forskellige målgrupper fra hele
landet.

Placeringen i Roskilde er også valgt fordi Roskilde
byder på et eksperimentelt og uformelt miljø med
grobund i blandt andet de mange kulturinitiativer og
institutioner – og madoplevelser.

• ZBC er Danmarks største erhvervsskole for 		
fødevareuddannelser.
• ZBC er eksperter inden for fødevareuddannelser
og tilbyder landets unge alt, hvad man kan ønske
sig, hvis man gerne vil arbejde med mad.
• ZBC er de eneste Danmark der tilbyder
uddannelser, som er koblet til fødevarernes
samlede rejse fra jord til madoplevelse.

I samarbejde med Roskilde Kommune vil Madkulturen
og ZBC udnytte Skærehallernes potentiale og synergi
til at skabe et nyt læringsmiljø specifikt rettet mod
grundskolen:

• Fokus vil være på praksisnære oplevelser og
læring - og mulighed for at opleve virksomhederne
helt tæt på.
• Erhvervsfaglige elever skal få kendskab til den
gode madkultur og blive opmærksomme på
fødevareuddannelser.
• Aktiviteterne skal tage udgangspunkt i
grundskolens behov og ønsker om at indgå i åben
skole-forløb; styrke tværfagligheden samt
sikre brobygningen til elevernes videre

OPSKR IFTE N
PÅ E T GODT
SAMAR BEJ DE

CITAT; VIR
CITAT
LE IF
KSOMHE
WILSON
D ,– LE IF WILSON ,
FØDEVAR
FOR
MANDE DANMAR
FOR FØDEVAR
K ( T J E DANMAR
K!)
K

ZBC

Fælles løft af grundskolen

Madkulturen
• Madkulturen er en selvejende institution under
Miljø- og Fødevareministeriet, der arbejder for
bedre mad for alle.
• Madkulturen er eksperter i danskernes madvaner
og har stor erfaring med samarbejde med 		
virksomheder og grundskoler.
• Madkulturen samler alle der arbejder med mad og
måltider om at udvikle og afprøve nye løsninger og
skabe et solidt vidensgrundlag.

Skærehallerne
vil give
”Skærehallerne
vil
eleverne
et
nyt
læringsvære et oplagt sted,
rum,
hvorhvor de på en
håndgribelig
måde
eleverne kan
opleve
kan
afprøve
de
mange
hele udviklingssporet
muligheder,
derfærdige
er for
fra de bliver
spændende
med skolen,karrieretil de skal
og
uddannelsesveje,
vælge uddannelsenår
og
det
gælder
fødevarer”.
til de skal ud i et job.”
CITAT: ANE KR ISTINE CHR ISTE NSE N ,
SKOLE OG BØR NE DIR E K TØR
ROSKILDE KOMM U NE

uddannelsesfærd.

Skærehallerne vil styrke mulighederne for strategiske
samarbejder med kommuner i hele regionen, med
inspiration i Roskildes model. Med Skærehallerne
bliver Roskilde et eksempel, der kan tjene til
inspiration andre steder i landet.

Skærehallerne – fyrtårnet for Danmarks madfremtid
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Osteri

Drømmen om
Skærehallerne

Urtehave
Bryggeri

Når Skærehallerne står klar, åbner vi dørene til et multifunktionelt hus, der både fungerer som madmarked og
madlaboratorium med miniproduktionssteder, arbejdsstationer og showroom.

Her kommer åbne,

transparente miljøer, hvor de forskellige brugere kan få indkig i hinandens

Madlaboratorium

verdner. Samtidig bliver der også mulighed for at lukke af og få ro i et undervisningslokale, tv-studie, kontor
el.lign. Og så vil der være elementer, der giver ZBC’s elever mulighed for at teste deres viden og kompetencer af
– så som en reception, café, butikker, arbejdsstationer og små produktioner.

Mølleri

Det skal være muligt at eksperimentere med madlavning og fødevareudvikling, og danske virksomheder skal
kunne arbejde med

innovation af nye produkter og fremstillingsmetoder. Hallernes fleksibilitet skal

betyde, at vi i dag er gearet til at tage imod Arla eller Danish Crown, i morgen en skoleklasse og i overmorgen
lærere til efteruddannelse og kompetenceudvikling. Her skal man kunne mærke, dufte og smage mad. Det
handler om

sanselighed. Man skal have råvarerne i hænderne, og grundskoleelever skal have mulighed

Innovation

for at deltage i den igangværende produktion.
Syltning
Skærehallerne byder på

fødevareoplevelser ud over det sædvanlige. Derfor vil vi også inddrage

de udendørs arealer, hvor vi vil have en frodig inspirationskilde med køkkenhaver, bier og væksthus
– en slags udendørs showroom for danske fødevarer.
Mosteri

Kafferisteri

Kødforarbejdning
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Fødevareuddannelser

Grundskoler

• Tæt på virkeligheden

• Besøg ifm. flere forskellige fag (naturfag, samfundsfag, praktiske fag)

• Se op til eleverne på et højere trin

• Inspiration til at søge mod fødevareuddannelserne

• Tættere på arbejdspladserne og erhvervslivet

• Større madkendskab og madforståelse

• Samarbejde med uddannelser i hele Danmark

• Se op til de ældre elever

• Større faglig stolthed

• Se processer, de ikke kan få adgang til andre steder

Skærehallerne
for alle

Der er i dag ingen steder, hvor grundskoleelever, borgere, elever på fødevareuddannelserne og danske virksomheder
kan mødes på tværs med maden som centrum. Skærehallerne vil facilitere denne uformelle brobygning og skabe
rum for at mødes og lære af hinanden.

Skærehallerne bliver et unikt oplevelses- og læringsrum for børnene i grundskolen, for eleverne på
fødevareuddannelserne og for danskerne i almindelighed. En kreativ madlegeplads for børn og unge, hvor de kan
gøre sig klogere på maden, og et mødested for virksomheder og borgere, der sammen kan opleve rejsen fra jord
til madoplevelse.

Virksomheder

Borgere

• Inspiration, innovation og produktudvikling

• Madkurser

• Produkttests og fokusgrupper med borgerne

• Nysgerrighed på mad

• Møde med fremtidige medarbejdere

• Sammen om bedre mad

• Efteruddannelse af medarbejdere og teambuilding

• Inspiration til at lave mere mad selv

•S
 amarbejde med lokale virksomheder og forretningsdrivende

• Madoplevelser, man ikke får andre steder

Skærehallerne – fyrtårnet for Danmarks madfremtid
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Bag visionen om Skærehallerne står ZBC (Zealand Business College) sammen med
Madkulturen. Sammen udgør vi en unik konstellation, der kan løfte opgaven og
skabe et inspirerende madlaboratorium, fødevareunivers og madværksted, hvor
danskernes interesse for mad kan få lov at spire.
Begge har vi fokus på inddragelse af fødevarevirksomheder og erhvervslivet i
vores arbejde, og vi står sammen om visionen om et innovationshus for fødevarer
i Roskilde. Vores forskellige kompetencer, erfaringer og netværk udgør samlet set
en helt særlig kombination, der kan skabe den nødvendige uformelle brobygning
mellem grundskolen, erhvervsuddannelseselever, virksomheder og borgere til gavn
for hele fødevare-Danmark.

”Det er vigtigt for Danish Crowns fortsatte produktion
af kvalitetsfødevarer og for den samlede danske
fødevareproduktion, at vi får uddannet faglært
arbejdskraft her i landet. Vi er med til at sikre de
rette kompetencer til vores produktion gennem
samarbejde med uddannelsesinstitutionerne. Her
er vi med til at præge de kompetencer som vores
medarbejdere kommer med som nyudlærte og
de kompetencer, der opnås gennem efter- og
videreuddannelse.

Jais Valeur, CEO
Danish Crown

Skærehallerne vil være unikke rammer
for uddannelse af de næste generationer
madhåndværkere, der skal være klar til fremtidens
arbejdsmarked med al den udviklingskraft og
nytænkning, som dette kalder på. Jeg er ikke i tvivl
om, at ZBC og Madkulturen kan give uddannelserne
dette nødvendige løft med Skærehallerne”

”På Steensgaard har vi samlet hele værdikæden fra
foderet på marken til færdigt charcuteri. Det betyder,
at vi har brug for dygtige håndværksslagtere, der
interesserer sig for hele processen og kan varetage
slagtehåndværket fra skud til skinke. Sådanne
slagtere hænger desværre ikke på træerne i
Danmark, og derfor har vi hidtil været tvunget til at
hente vores slagtere i andre lande.
Derfor er vi meget positive over for alle tiltag, der
kan være med til at genoplive slagterfaget, som et
håndværk vi alle kan være stolte af”

Henning Wiesinger, Ejer
Steensgaard økologisk
principlandbrug

Vær med
til at løfte
Danmarks
madfremtid
Med Skærehallerne kan vi løfte Danmarks madfremtid og
sikre såvel arbejde og vækst som image og madglæde:

Vær med til at vende udviklingen og sammen:

• Øge børn og unges madinteresse
• Få flere unge til at tage en fødevareuddannelse
• Hjælpe unge med overgangen fra grundskole til valg af 		
uddannelse
• Skabe høj kvalitet inden for mad og måltider
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• Styrke fødevarevirksomhederne og fødevareeksporten
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