Ansøger: Helge Bülow
Projekttitel: Udvikling af lokal fødevarevirksomhed, baseret på lokalt økologisk dyrkede råvarer
Totalbudget: 280.000 kr.
Ansøgt beløb: 112.000 kr.
Kategori: Iværksætteri og jobskabelse
Uddrag af projektbeskrivelsen:
Jeg har i tre år opbygget min virksomhed ”Helges Most og Grønt”. Det består dels af et økologisk gartneri
med en varieret frugt, grønt og bærproduktion, dels en forarbejdningsdel af produkterne til saft, æblemost,
cider, marmelade mm. Jeg har løbende investeret i udstyr og lokalefaciliteter, og har opbygget know-how til
at drive virksomheden.
Jeg driver stedet med min familie og ved hjælp af skoleelever. Her i 2015 forventer jeg en omsætning på
270.000 kr. på salg af friske og forarbejdede råvarer.
På gården er der indrettet et fødevare-godkendt rum på 200m2 hvor jeg laver most, marmelade, cider og har
gårdbutik samt lager.
Målet er, at der på gården bliver fabrikeret fødevarer, som skal sælges fra gårdbutikken samt til restauranter
og butikker i højere grad end jeg gør nu. Dette vil betyde at jeg kan være fuldtidsansat i mit eget firma, og
drive det med flere ansatte.
Vi har lavet mange forbedringer og investeringer, så ejendommen fremstår veldrevet.
Følgende produkter der dyrkes på gården: Æbler, pærer og blommer, jordbær, stikkelsbær, aronia, druer,
solbær, ribs, blåbær, hyldeblomster, samt grøntsager. De skal raffineres til saft, most, marmelader, eddiker
og grøntsagsjuice.
I og omkring Mols Bjerge dyrkes økologisk korn af alle slags. Disse sælges til grovvareforretninger til knap 2
kr/kg. I stedet bør det males og sælges som lokalt mel. Ligeledes dyrkes der kartofler der kan skrælles og
sælges som convenience. Jeg har kontakt til mange dygtige avlere som står på spring for at kunne levere
råvarer.
Mit mål er samtidig at opnå basis for en økonomisk bæredygtighed, der gør at jeg kan beskæftige mig selv
fuldtids på bedriften, samt ansætte de medarbejdere der måtte være nødvendige.
Fremadrettet skiller jeg produktionen i en gartneridel, under et nuværende cvr- nummer, og en
forarbejdnings- og afsætningsdel, som et IVS, med selvstændigt cvr-nummer, hvortil denne ansøgning hører.

