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Hallegård Slagtehus på Bornholm: 
en model for lokale madoplevelser i 
Danmark? 

Lene Havtorn Larsen og Jesper Manniche, 
Center for Regional- og Turismeforskning 

Madoplevelser er et vigtigt, men relativt nyt ele-
ment i dansk turisme. Sammenlignet med den 
stærkt traditionsbårne, konservative og geografisk 
definerede fødevarekultur og gastro-turisme, som 
kendetegner sydeuropæiske lande som Frankrig og 
Italien, er tilgangen til at markedsføre et steds mad-
kvaliteter i Danmark ofte innovative, entreprenøri-
elle og baseret på storytelling, der trækker på både 
lokale og eksterne ressourcer.  

Etableringen af Hallegård Slagtehus på Bornholm 
er et godt eksempel herpå. Casen anviser nogle er-
faringer, som gastro-turismevirksomheder og de-
stinationer i Danmark kan hente inspiration fra. Det 
gælder især på to områder: 

1. Etableringen af Hallegård Slagtehus har trukket 
på nye former for samskabelse, som har involveret 
ikke blot producenten, men også kunder, leveran-
dører, dyrevelfærdsorganisationer, investorer og 
andre interessenter.  

2. Hallegårds madoplevelser og storytelling bygger 
på både rurale/lokale og urbane/translokale res-
sourcer og på både geografiske, sociale og person-
bårne elementer.  

 

Baggrunden for Hallegård Slagtehus 

Bornholm havde i flere år været udfordret af, at det 
ikke var muligt at slagte andet end konventionelt 
producerede svin på øen. Køer, lam, geder etc. 
måtte alle transporteres til Sjælland for at blive 
slagtet og efterfølgende transporteres tilbage. For 
hovedparten af de landmænd, som ønskede at pro-
ducere i småskala eller økologisk, var det for dyrt, 
besværligt og dyrevelfærdsmæssigt uacceptabelt.  

Problemet opstod i særdeleshed, når turisterne stod 
og kiggede på de bøffer af Herefordkvæg, som man 
havde set på Hammershus, og spurgte i Hallegård 
gårdbutik, hvor kødet var slagtet. Fortællingen om 
dyretransporten fra Hammershus til Vordingborg 
og retur til slagterdisken holdt ganske enkelt ikke. 
Den samme problematik oplevede gourmetrestau-
ranterne på Bornholm.  

Noget måtte derfor gøres. Fire mand, bestående af 
Jørgen Toft Christensen, ejer af Hallegård gårdbu-
tik med salg af slagterivarer; en advokat med spe-
ciale i forretningsudvikling og med sommerhus på 
Bornholm; en ekspert i små-slagterier også med 
sommerhus på Bornholm samt en fælles ven, der 
arbejdede i Dyrenes Beskyttelse og deltog i Folke-
mødet, fandt sammen og skabte en forretningsmo-
del, hvorved etablering af et slagtehus på Halle-
gård, blev igangsat.  

Udvikling af ide og finansieringsmodel 

LAG Bornholm, Bornholms Erhvervsfond og Pro-
milleafgiftsfonden bevilgede halvdelen af det sam-
lede beløb på kr. 1,8 mio., men der manglede de 
sidste 900.000 kr. i risikovillig kapital. Forret-
ningsmodellen blev derfor, at Jørgen Toft Christen-
sen skulle sælge anparter af 50.000 kr. for at kunne 
etablere slagtehuset. Han anlagde en ganske simpel 
strategi. ”Jeg ringede til dem, der har de største bi-
ler ude på parkeringspladsen foran [gård]butikken 
om lørdagen”.  

 

http://innovationsfonden.dk/da
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Anparterne blev en prestigevare og Jørgen behø-
vede efterfølgende ikke at opsøge folk, men blev 
selv opsøgt af gourmetrestauranter, sommerhus-
ejere og turister på weekend- og sommerferieop-
hold, der kærer sig om Bornholm. ”Det tog stort 
set ikke meget mere end en formiddag”, som Jør-
gen udtrykker det. Cirka en tredjedel af Hallegårds 
slagtehus er således ejet af personer, der ikke bor 
fast på Bornholm, men som kan betegnes ’translo-
kale’. 

Investorerne kan deles op i tre grupper. Den første 
er producenter, der har brug for at få slagtet deres 
egenproduktion via såkaldt returslagtning. Den an-
den gruppe er lokale aftagere, der vil sikre en for-
syning af lokalslagtet kød i deres restauranter, og 
den sidste gruppe er kunder, der gerne vil støtte ud-
viklingen på Bornholm.  

Investorerne får 5% i økonomisk afkast, men det 
vurderes ikke at være den væsentligste drivkraft. 
Ifølge advokat Eskild Nielsen har det væsentligste 
for investorerne været, at støtte op om nogen med 
en god idé og at være med til at realisere den. ”Det 
er jo en grundlæggende stor fornøjelse, at få noget 
spændende til at blive til noget”, som han udtryk-
ker det og fortsætter: ”Det bygger på én-til-én 
øjenkontakt henover disken. Jørgen er jo en helt 
igennem original person, som formår at komme ud 
over rampen.” 

Hallegårds madoplevelser  

Hallegård er i dag en vigtig brik i Bornholms mar-
kedsføring og status som en attraktiv gastro-turis-
medestination. Slagteriet er på mange måder et 
åbent, arbejdende fødevare-eksperimentarium. I 
samarbejdet med Dyrenes Beskyttelse arbejder 
man med konceptet ’velfærdsgrise’, hvilket blandt 
andet betyder, at dyrene slagtes på gammeldags 
manér med aflivning og afblødning på marken. 
Dermed undgås transport og stress af de levende 
dyr. 

I slagtehuset behandles kødet også anderledes end 
på de store slagterier. Der eksperimenteres med 
langsom nedkøling og individuel ophængning til 
modning, f.eks. som hoftehængt oksekød, der giver 
en anden kvalitet i kødet. Der eksperimenteres også 
med forarbejdning og langtidsmodning med inspi-
ration fra Italiensk fødevaretradition. I den born-
holmske version sker det i forladte bunkere i Al-
mindingen. Samarbejdet betyder også, at Hallegård 
er blevet en såkaldt besøgsgård under Dyrenes Be-
skyttelse. Det vil sige en bondegård i gammeldags 
forstand, hvor de mere end 300 turister og besø-
gende, der dagligt lægger vejen forbi i højsæsonen, 
kan opleve og ’klappe alle dyrene på bondegården’.  

Hvad kan andre lære af Hallegård-casen? 

• Casen anviser en måde at etablere en lokal in-
frastruktur, som muliggør produktion og distri-
bution af småskalabaseret, specialiseret kød 
med høj værdi. Konceptet er tænkt som model 
for tilsvarende multi-slagtehuse i andre lands-
dele med høj dyrevelfærd og god kødkvalitet. 
Til gengæld må det anses som vanskeligt, at 
opskalere konceptet til et markant større forret-
ningsvolumen. 

• Finansieringsmodellen med mange små inve-
storer har vide anvendelsesmuligheder ikke 
blot inden for gastro-turisme, men i bredere er-
hvervsudviklingsprojekter i danske landdi-
strikter. 

• Casen illustrerer potentialerne for lokale føde-
vareproducenter i innovation gennem samska-
belse og i at trække ikke alene på lokale, rurale, 
og traditionelle sektorspecifikke ressourcer, 
men også på translokale, urbane ressourcer og 
markedsaktører. 

• Endelig illustrerer casen den vigtige betydning 
for oplevelsesbaseret gastro-turisme, som 
iværksætterens personlige karakteristika og en-
gagement har. 
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