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Landbrugs- og fødevareerhvervet er et af 
de vigtigste i Danmark. Alene den danske 
eksport af landbrugs- og fødevareproduk-
ter er på ca. 125 milliarder kr. eller 20 
procent af Danmarks samlede eksport. 
Samtidig er produktionen blandt de mest 
e� ektive, bæredygtige og videnbaserede i 
verden. 

Succesen skyldes bl.a. Danmarks gode 
landbrugsjord, et stærkt uddannelsessys-
tem og stærk organisering med baggrund 
i andelsbevægelsen. Samlet set bringer det 
Danmark i front, når det gælder fødevare-
kvalitet og -sikkerhed og udvikling af nye 
produkter.

Flere steder i verden er sådanne nationale 
styrkepositioner udviklet til en egentlig 
klynge. En klynge der understøtter vækst, 
beskæ� igelse og tiltrækker udenlandske 
virksomheder og samarbejder.  Et godt 
eksempel er Food Valley i Holland. En 
national arbejdende klynge med udspring 
omkring universitet i Wageningen.  

I Danmark � ndes også internationalt 
stærke klynger – bl.a. Medicon Valley Al-
liance. Det kan derfor undre at det end-
nu ikke er lykkedes at få markedsført en 
stærk dansk international klynge på land-
brugs- og fødevareområdet.

Det naturlige udspring for en dansk 
klynge inden for landbrug og fødevarer 

er Aarhus. I og omkring Aarhus � ndes en 
unik koncentration med nogle af verdens 
største fødevare- og ingrediensvirksom-
heder, en underskov af små og mellem-
store virksomheder og Aarhus Universitet. 
Alene Arla Foods, Danish Crown, DuPont 
Biosciences, Tulip Food Company og 
AarhusKarlshamn omsætter for over 100 
milliarder kr., og Aarhus Universitet har 
mere end 200 ph.d. studerende i et Na-
tionalt Center for Fødevarer og Landbrug.

Samtidig � ndes der i Aarhus en række vi-
denmiljøer, som arbejder med at overføre 
den nyeste viden til virksomhederne. Et 
par eksempler er GTS institutterne Agro-
Tech og Teknologisk Institut, Videncen-
tret for Landbrug og virksomhedsparken 
Agro Food Park, hvor der i dag er ca. 800 
medarbejdere fordelt på 26 virksomheder.

Også Region Midtjylland satser mas-
sivt på at understøtte mulighederne for 
udvikling og innovation. Siden 2008 har 
regionen igennem fødevaresatsningen Fu-
ture Food Innovation bidraget med støtte 
til udvikling og innovation i fødevarevirk-
somheder.

På det gastronomiske område er Aarhus 
også helt i front. Food Festivalen i septem-
ber havde 30.000 besøgende og Restaurant 
Frederikshøj blev kåret til årets restaurant 
2012.

Aarhus er centralt i Danmark. Det er nemt  
at skabe forbindelser til de stærke for-
sknings- og innovationsmiljøer i Køben-
havn og resten af Danmark. Men selv 
om klyngen naturligt centrerer sig i det 
østjyske, og man derfor har en særlig ini-
tiativforpligtelse, så er det vigtigt at se ud-
viklingen af en dansk fødevareklynge som 
et initiativ, der involverer alle relevante 
danske aktører.

Konklusionen er, at Danmark har, hvad 
der skal til for at skabe et af Europas 
stærkeste innovationsmiljøer for fødevar-
er. Men hvis vi skal markere os endnu 
stærkere globalt og tiltrække de dygtig-
ste talenter og nye arbejdspladser, så er 
det vigtigt, at virksomheder, forskning og 
myndigheder fortsat styrker samarbej-
det. Kun ad den vej kan vi sikre, at verden 
omkring os for alvor får øje på de stærke 
kompetencer vi har.

Og perspektiverne er store. Den økono-
miske vækst i bl.a. Asien får det globale 
fødevareforbrug til at vokse meget hurtigt. 
OECD og FAO skønner, at den globale 
produktion inden 2050 skal vokse med 60 
procent, og den udvikling er allerede be-
gyndt. En udvikling en stærk dansk land-
brugs- og fødevareklynge naturligvis skal 
være en betydende del af.

Jais Valeur 
Executive vice president

Arla Foods

Jan Mousing
 Direktør i Landbrug & Fødevarer

Adm. direktør i Videncentret for Landbrug
Formand for Agro Food Park
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Virksomheden Blue Food dyrker spiselig tang i 
Horsens Fjord.

“Hvad mælkebøtter også kan bruges til. 
De fl este haveejere har et alt andet end kærligt 
forhold til mælkebøtter, der står og stritter i græs-
plænen. Men de er faktisk smækfyldte med latex, 
som der kan laves mælkebøttegummi af.”

VIDSTE 
DU AT ...

Spørgsmål om indholdet besvares af:
AGRO FOOD PARK COMMUNITY
Inspiration Manager Søren Madsen
srm@agrofoodpark.dk
Tlf. 87406641

VIDSTE DU AT... i anførselstegn 
er hentet fra L&F´ s kampagne 
“Fremtiden er ikke så sort som 
den har været”

ANNONCE

Danske fødevarevirksomheder oplever i 
disse år stigende innovationspres fra ud-
landet, der udfordrer det traditionsrige 
danske fødevareerhvervs unikke position. 
Agro Food Park faciliterer en dansk klynge 
med globalt potentiale, der skal spille en 
nøglerolle i løsningen af nogle af verdens 
fødevarerelaterede udfordringer. Initiativet 
vil sætte Aarhus og Danmark på det globale 
fødevare- og landbrugslandkort. Rambøll er 
naturligvis med i denne udvikling, der tager 
udgangspunkt i strategiske udfordringer, 
hvor organisation, teknologi og mennesker 
indgår i symbiose med megatrends som 
grøn omstilling, fødevaremangel og stigning 
i livsstilssygdomme. 

Aarhus på vej
Samspillet mellem landbrug, fødevarer og 
forbrugere er afgørende for, at erhvervet 

lykkes med at skabe innovative svar på ver-
dens udfordringer.  
- Fødevaresektoren er vigtig for Rambøll, 
og Agro Food Park er endnu et af Aarhus 
spændende projekter, som har strategisk 
betydning for både Rambøll og samfundet. 
Sammen med projekter som Dokk1, Navi-
tas, DNU og Gellerup-projektet, er Agro 
Food Park symboler på, at udviklingen er 
godt på vej i Aarhus, siger markedsdirektør 
Ole Bech Jensen, Rambøll.   

En forskel i verden
Agro Food Park er, ifølge udviklingskonsu-
lent Jeppe Nørager fra Rambøll, en innova-
tionens legeplads for tanker og ideer, der 
viser vejen for fødevareforædlingens frem-
tid. Det udfordrer rådgiverrollen.
- Som værdiskabende rådgiver er vi i et felt 
af muligheder inden for fødevarer, sundhed 

og ernæring. Det er en afgørende forud-
sætning, at vi som rådgiver kan nedbryde 
silotænkning og være åbne overfor forskel-
lige fagligheder og tilgange. Selvom vi har 
ingeniørens øje på infrastruktur og bygnings-
rammer, så arbejder vi sideløbende sam-
men med Agro Food Park på det lange ud-
viklingsperspektiv, siger Jeppe Nørager. 

Successen skabes sammen
Udviklingsdirektøren i Agro Food Park læg-
ger ikke skjul på vidensklyngens strategiske 
betydning. 
- Fødevare- og landbrugssektoren befi nder 
sig i et internationalt innovationskapløb 
om førertrøjen. Agro Food Park er omdrej-
ningspunkt for Danmarks muligheder for at 
sikre innovationskraft i fødevareerhvervet i 
de kommende år, siger Bjarne Langdahl Riis 
og fortsætter: 

- Agro Food Park er meget andet end et 
byggeprojekt. Det er udvikling af lands-
delen, af landet og mulighed for at tiltrække 
talenter. Derfor stiller vi store krav til råd-
giveren om, at kunne forstå den fælles vi-
sion og se potentialet. Vores ambition er, 
at skabe rammen for fl ere tusinde arbejds-
pladser på Skejby Mark, i det symbolske 
møde mellem land og by, siger han.    

NYTÆNKNING
på Skejby Mark
På en mark lidt uden for 
Aarhus er Agro Food 
Park i gang med at rea-
lisere visionen om en 
af verdens stærkeste 
vidensklynger indenfor 
landbrugs- og fødevare-
erhvervet. 

Ideerne blomstrer i selskab med Bjarne Langdahl Riis fra Agro Food Park og Ole Bech Jensen og Jeppe Nørager fra Rambøll.
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“Vi kan redde atmosfæren ved at bøvse lidt 
mindre? 
I Kina er det almindelig høfl ighed at bøvse efter 
maden for at vise sin tilfredshed. Men hver gang 
en ko bøvser, udleder den metan, som er en af de 

drivhusgasser, der bidrager til den globale opvarmn-
ing. Kunststykket er at få køerne til at bøvse mindre 
– uden at give mindre mælk. Og det lykkes i den grad 
for danske køer, der producerer mindre metan pr. liter 
mælk end andre køer. Faktisk så meget mindre, at det 
bidrager positivt til vores nationale CO2-regnskab.”

VIDSTE 
DU AT ...

Målt på omsætning og antal ansatte er 
fødevareklyngen i Danmark i top tre. Der 
er potentiale til at blive den bedste, men 
det kræver bl.a., at dansk erhvervslivs 
stærke kompetencer inden for fødevare-
produktion og ressourcee� ektive produk-
tionsløsninger bliver udbygget og udnyttes 
bedst muligt, samtidig med at nye vækst-
muligheder på fødevareområdet skal ud-
vikles.
Det er ikke småpenge i verdens fødevare-
handel, vi taler om, og verden har et sti-
gende behov for en øget og mere mang-
foldig fødevareproduktion som følge af 
global befolkningstilvækst og velstands-
stigning. E� erspørgslen e� er fødevarer, 
foder og plantemateriale forventes at stige 
med 70 procent frem mod 2050, som følge 
af at verdens befolkning forventes at stige 
til over ni milliarder, samtidig med at den 
globale middelklasse forventes at stige til 
� re milliarder kr. 
Denne problematik og det medfølgende 
store potentiale i den danske fødevaresek-
tor skal udnyttes og vækstvilkårene styr-
kes, mener regeringen. Den har nedsat 
et vækstteam med ressourcepersoner på 
fødevareområdet, der skal komme med 
konkrete anbefalinger til, hvordan vi styr-
ker væksten på området. 
Peder Tuborgh er CEO for Arla Foods og 
formand for Vækstteam for fødevarer, der 
er gennem halvdelen af møderækken, og 
de har identi� ceret områder, som gerne 
skal blive til konkrete anbefalinger til 
regeringen den 1. april 2013.
  »Det er et spændende arbejde, og jeg er 
optaget af, at Danmark er verdens tredje 
største fødevareklynge, at her er en stor 
koncentration af viden, en god sammen-
hæng mellem små og store virksomheder 
og mellem forskning og virksomheder. 
Det skal vi fremme for at sikre styrkepo-
sitionen. Fødevareerhvervet er desuden 
det største erhverv på handelsbalancen og 
med en eksportandel på cirka 20 procent,« 
siger Peder Tuborgh.

Ingen krise her
Vækstteam for fødevarer har bl.a. dis-
kuteret rammebetingelser i forhold til at 
styrke bæredygtig udvikling, ressourceef-
fektivitet, fødevareregulering og kontrol, 

optimering mellem store og små virksom-
heder, iværksætterrammerne, optimere 
prioritering af o� entlige forskningsmidler, 
styrkerne i uddannelseselementet, 
eksportpro� lering samt virksomheds- og 
myndighedssamarbejde.
  »Vi har en forpligtigelse til, at branchen 
sammen med staten udvikler det, fordi 
Danmark i den grad har brug for fødevare-
branchen. Med vort arbejde håber vi at 
kunne inspirere regeringen og virksom-
hederne.«
  »Krisen har ikke ramt fødevareerhvervet, 
fordi der hele tiden kommer � ere og � ere 
forbrugere og markeder til. Fødevare-
branchen er desuden både producerende 
virksomheder og videnssarbejdspladser, 
så det er et meget attraktivt område,« me-
ner han.

Østjylland er dynamo
Som CEO for Arla Foods med hovedkon-
tor i Aarhus, ser Peder Tuborgh, at Østjyl-
land og Aarhus er dynamo for fødevare-
branchen i Danmark.
  »De store virksomheder er her, og 
halvdelen af forskningen foregår her. 
Østjylland vil også være centrum og dyna-
mo i de kommende år, og desuden bærer 
Agro Food Parks visioner og initiativ nu 
frugt.«
Innovation, udvikling og ikke 
mindst højtuddannede medarbej-
dere er de klare styrker.
  »Det skal vi passe meget på at 
udvikle. Virksomhederne skal 
forblive i Østjylland og bære 
ansvaret med sig og f.eks. samle 
sig i kra� centre som Agro Food 
Park. Her er fantastiske muligheder 
og visioner,« pointerer Peder Tuborgh.

Danmark har brug for 
fødevarebranchen
Danmark er verdens tredjestørste fødevareklynge, og nu bliver 
den endnu stærkere med Vækstteam for fødevarer og dets an-
befalinger til regeringen.
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TogeTher, we can nourish The world
DuPont Nutrition & Health puts science to work in a wide range of sustainable, bio-based ingredients and advanced microbial 
diagnostic solutions to provide safer, healthier, tastier and more nutritious food.

As part of DuPont we help tackle the food challenges facing humanity. We help the developing world grow and produce enough 
food to feed itself, and the Western world to eat more healthily – and safely - while improving taste and nutrition.

DuPont Nutrition & Health is a global business offering unrivalled career opportunities in both Denmark and around the world. 
We are building on our Danish foundations and Danisco heritage by investing in our global HQ in Copenhagen, our global centre 
of expertise for research and development in Brabrand and our largest manufacturing plant in Grinsted.
Welcome to The Global CollaboratoryTM.

Find out more at www.food.dupont.com

Copyright © 2012 DuPont. All rights reserved. The DuPont Oval Logo and DuPont are registered trademarks  
or trademarks of E. I. du Pont de Nemours and Company or its affiliates.      
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Arla Foods i 2011 var Danmarks 9. største virk-
somhed med en omsætning på 49 milliarder kr. 
Danish Crown fulgte lige efter med en omsæt-
ning på 45 milliarder kr.

VIDSTE 
DU AT ...

Årets restaurant giver 
Aarhus et rygstød
Frederikshøj blev kåret til ”Årets Restau-
rant 2012” i konkurrence med Noma, Ge-
ranium, Restaurant AOC og Søllerød Kro. 
Bag kåringen står Den Danske Spiseguide.
Wassim Hallal er che� ok på Frederikshøj, 
og han har før vundet med Molskroen i 
2006.
  »Vi er stolte og glade for den store hæder, 
der følger med prisen, og vi glæder os al-
lerede nu til at være den danske repræsent-
ant i kampen om at blive Nordens bedste 
Restaurant. Vi håber desuden, at prisen 
kan give Aarhus et rygstød i forsøget på 
at trække verdens mest anerkendte spise-
guide, Michelin-Guiden, til byen.«

Han har nu et bevis på, at Frederikshøj er 
på mindst samme niveau som restauran-
terne i København, som indtil videre er 
det eneste sted i Danmark, hvor Michelin-
Guiden vurderer restauranter.
Titlen er den mest prestigefyldte danske 
pris, hvor fem kandidater til slut får mu-
lighed for at vise dommerpanelet, hvad de 
kan.
”Når der ikke er limit for råvareanvendelse, 
når velsmagens øvre grænse er målet, når 
fantasien er grænseløs, når ambitionen er 
synlig som tordenild,” sagde dommerpan-
elet om valget af Frederikshøj.

En fødevareklynge med 
internationalt potentiale
Aarhus og Østjylland er et af Europas stærkeste innovationsmiljøer for fødevarer. Agro Food 
Park arbejder sammen med alle parter stærkt på, at udlandet for alvor skal få øjnene op for
fødevareinnovationen i og omkring Aarhus.

Cirka halvdelen af den samlede danske 
fødevareeksport bliver produceret i Østjyl-
land.
Aarhus har med andre ord et virkeligt 
godt afsæt for at skabe global innovation 
på fødevare-, landbrugs- og ingrediens-
området. I og omkring byen � ndes en 
unik kombination af en række af verdens 
førende fødevarevirksomheder, ingredi-
ensproducenter, en underskov af mindre 
fødevarevirksomheder samt et universitet, 
der leverer forskning i verdensklasse. Det 
er alle de store spillere på området enige 
om.
  »Landbrug og fødevarer er lig med eks-
port og indtjening. Det er et område i 
vækst også igennem krisen og med et 
kæmpe potentiale. Vi skal fortælle verden, 
at det er en international klynge, der kan 
måle sig med de bedste, så udlandet får øje 
på os. Arla Foods har taget lead på det her, 
og det vil føre til endnu mere innovation i 
klyngen og i Aarhus,« siger Jan Mousing, 
formand for Agro Food Park.
Videnoverførslen mellem virksomheder 
og forskere sker med Agro Food Park som 
katalysator. Her er 800 videnmedarbejdere 
fordelt på 26 virksomheder og organisa-

tioner på i alt 30.000 m2, hvor der alene i 
2012 blev bygget 6.000 nye m2 til.
  »Vi forventer stor vækst, så vi om fem 
år huser 3.000 mennesker, og allerede i år 
bygger vi yderligere 3.000 m2. Vi oplever 
en fantastisk opbakning til stedet med 
drive hos de virksomheder, der satser 
meget på at lave noget på tværs og i net-
værk,« siger Jan Mousing.

Blandt verdens bedste
Styrken i fødevareklyngen er, at den giver 
adgang til højtuddannede medarbejdere 
og den nyeste forskning på området. Det 
er de vigtigste grunde til, at Aarhus er at-
traktiv. 
Virksomhederne og Agro Food Park er 
i fuld gang med at målrette aktiviteter 
i forhold til EU’s nye rammeprogram 
for forskning og innovation, Horizon 
2020. Om otte år er målet, at Agro Food 
Park er blandt verdens største videns- 
og innovationsklynger inden for land-
brug, fødevarer, sundhed og bioenergi.
Agro Food Park og virksomhederne i både 
klyngen og området har sammen lavet en 
forretningsplan og en vi� e af aktiviteter, 
der skal sætte Aarhus på verdenskortet 

som en førende fødevareklynge og for-
skerpark – et mødested mellem inter-
nationale aktører.
  »Der er en god energi i klyngen og i 
samspillet mellem virksomhederne, det 
o� ent-lige og uddannelsesstederne. Vores 
mål er at skabe sammenhæng mellem 
forskning og forbruger, lave innovations-
aktiviteter, inddrage små og mellemstore 
virksomheder, arbejde tæt sammen med
uddannelsesstederne og have
internationale aktiviteter. 
På den måde vil vi skabe 
vækst, « understreger 
Jan  Mousing.

Der gemmer sig langt mere
end yoghurt og ost i mælken

Arla håndterer hver dag milliarder af 
liter mælk. En del af mælken laves til 
ost – her får man ca. 10 kg. ost ud 
af 100 kg. mælk. De sidste 90 kg er 

valle, som tidligere blev solgt tilbage til 
landmændene som foder. Men i vallen 
er der en række interessante og nyt-
tige stoffer – bl.a. laktose, proteiner 
og aminosyrer – som kan udnyttes til 
mange formål. Det er de stoffer, Arla 
Foods Ingredients (AFI) arbejder med.

- I 90 kg valle er der 1 kg mineraler, 
3,5 kg laktose og ½ kg proteiner, 
som kan udnyttes i bageri- og mejeri-
produkter, modermælkserstatning, 
sports- og hospitalsernæring og en 
række andre områder. Sammen med 
forskere fra Århus Universitet udvikler 
vi nye produkter, og den teknologi, der 
muliggør stordrift, er vi langt fremme 
med her i Danmark, fortæller direk-
tør Anders Steen Jørgensen fra Arla 
Foods Ingredients Nutrition-afdeling.

Kan producere endnu mere

Kunderne til produkterne er de store in-
ternationale fødevarevirksomheder, og
det går så godt, at kun mængden af 
tilgængelig valle sætter begrænsninger. 
I dag udnytter virksomheden valle fra 
Danmark, Sverige, Tyskland og Argen-
tina. Det er et område i stor vækst, så 
Arla Foods Ingredients kunne sagtens 
bruge mere valle. I 2011 omsatte virk-
somheden for 2,1 mia. kr. i 2012 steg 
omsætningen til 2,6 mia. kr.
- Vi befi nder os i et vækstmarked, 
og vores forskere kan på sigt udvikle 
mange fl ere produkter, i takt med at vi 
får fl ere råvarer. Det er et spændende 
område, og vi har let ved at tiltrække 
dygtige unge ingeniører med inte-
resse i biotech. Vi har en spændende 
teknologi, og vi arbejder tæt sammen 
med kunderne om at udvikle og teste 
produkter, så det er en attraktiv ar-
bejdsplads, understreger HR direktør 
Niclas Kvernrød fra Arla Foods Ingre-
dients, som viser rundt i laboratorie, 
testbageri og forskningsproduktion i 
det nye hovedsæde i Århus.

Store krav til dokumentation

Her samarbejder kundernes eksper-
ter med AFI’s om at udvikle og teste 
produkter.  Produkterne kræver en høj 
grad af dokumentation for at leve op til 
de strenge regler, myndighederne i de 
enkelte lande sætter. Eksempelvis for 
modermælkserstatning, hvor idealet er 
at komme så tæt på den humane mo-
dermælk som overhovedet muligt.
- Vi ser på hvilke komponenter i 
komælken, der ligner kvinders moder-
mælk, og vi gennemfører kliniske for-
søg for at dokumentere at produkterne 
dels ikke er skadelige, dels giver bar-
net den næring, det skal have. I mange 
lande er der af sociale eller kulturelle 
årsager tradition for at bruge moder-
mælkserstatning fra børnene er gan-
ske små, så produktet skal selvfølgelig 
være det bedst mulige, understreger 
direktør Anders Steen Jørgensen.
Han fremhæver også produkter som 
sportsdrikke og klinisk ernæring til pa-
tienter, hvor indholdet af proteiner også 
spiller en afgørende rolle, og hvor der 
stilles store krav til dokumentationen.
- Vi arbejder inden for et forsknings-
tungt område, og derfor er vi glade 
for at man her i Østjylland satser på 
fødevareinnovation. Det er til glæde 
for alle, at der kommer synergieffek-
ter mellem producenter og forskere. 
Vi repræsenterer selv begge dele, da 
15 procent af vores i alt 460 medar-
bejdere er beskæftiget med innovation, 
som også fylder godt på vores budget, 
siger Niclas Kvernrød.

www.arlafoodsingredients.com

ANNONCE

Her får de endnu 
mere ud af mælken

Niclas Kvernrød (t.v.) og Anders Steen Jørgensen (t.h.) 
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Årets restaurant giver 
Aarhus et rygstød

En fødevareklynge med 
internationalt potentiale

Der gemmer sig langt mere
end yoghurt og ost i mælken

Arla håndterer hver dag milliarder af 
liter mælk. En del af mælken laves til 
ost – her får man ca. 10 kg. ost ud 
af 100 kg. mælk. De sidste 90 kg er 

valle, som tidligere blev solgt tilbage til 
landmændene som foder. Men i vallen 
er der en række interessante og nyt-
tige stoffer – bl.a. laktose, proteiner 
og aminosyrer – som kan udnyttes til 
mange formål. Det er de stoffer, Arla 
Foods Ingredients (AFI) arbejder med.

- I 90 kg valle er der 1 kg mineraler, 
3,5 kg laktose og ½ kg proteiner, 
som kan udnyttes i bageri- og mejeri-
produkter, modermælkserstatning, 
sports- og hospitalsernæring og en 
række andre områder. Sammen med 
forskere fra Århus Universitet udvikler 
vi nye produkter, og den teknologi, der 
muliggør stordrift, er vi langt fremme 
med her i Danmark, fortæller direk-
tør Anders Steen Jørgensen fra Arla 
Foods Ingredients Nutrition-afdeling.

Kan producere endnu mere

Kunderne til produkterne er de store in-
ternationale fødevarevirksomheder, og
det går så godt, at kun mængden af 
tilgængelig valle sætter begrænsninger. 
I dag udnytter virksomheden valle fra 
Danmark, Sverige, Tyskland og Argen-
tina. Det er et område i stor vækst, så 
Arla Foods Ingredients kunne sagtens 
bruge mere valle. I 2011 omsatte virk-
somheden for 2,1 mia. kr. i 2012 steg 
omsætningen til 2,6 mia. kr.
- Vi befi nder os i et vækstmarked, 
og vores forskere kan på sigt udvikle 
mange fl ere produkter, i takt med at vi 
får fl ere råvarer. Det er et spændende 
område, og vi har let ved at tiltrække 
dygtige unge ingeniører med inte-
resse i biotech. Vi har en spændende 
teknologi, og vi arbejder tæt sammen 
med kunderne om at udvikle og teste 
produkter, så det er en attraktiv ar-
bejdsplads, understreger HR direktør 
Niclas Kvernrød fra Arla Foods Ingre-
dients, som viser rundt i laboratorie, 
testbageri og forskningsproduktion i 
det nye hovedsæde i Århus.

Store krav til dokumentation

Her samarbejder kundernes eksper-
ter med AFI’s om at udvikle og teste 
produkter.  Produkterne kræver en høj 
grad af dokumentation for at leve op til 
de strenge regler, myndighederne i de 
enkelte lande sætter. Eksempelvis for 
modermælkserstatning, hvor idealet er 
at komme så tæt på den humane mo-
dermælk som overhovedet muligt.
- Vi ser på hvilke komponenter i 
komælken, der ligner kvinders moder-
mælk, og vi gennemfører kliniske for-
søg for at dokumentere at produkterne 
dels ikke er skadelige, dels giver bar-
net den næring, det skal have. I mange 
lande er der af sociale eller kulturelle 
årsager tradition for at bruge moder-
mælkserstatning fra børnene er gan-
ske små, så produktet skal selvfølgelig 
være det bedst mulige, understreger 
direktør Anders Steen Jørgensen.
Han fremhæver også produkter som 
sportsdrikke og klinisk ernæring til pa-
tienter, hvor indholdet af proteiner også 
spiller en afgørende rolle, og hvor der 
stilles store krav til dokumentationen.
- Vi arbejder inden for et forsknings-
tungt område, og derfor er vi glade 
for at man her i Østjylland satser på 
fødevareinnovation. Det er til glæde 
for alle, at der kommer synergieffek-
ter mellem producenter og forskere. 
Vi repræsenterer selv begge dele, da 
15 procent af vores i alt 460 medar-
bejdere er beskæftiget med innovation, 
som også fylder godt på vores budget, 
siger Niclas Kvernrød.

www.arlafoodsingredients.com
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Her får de endnu 
mere ud af mælken

Niclas Kvernrød (t.v.) og Anders Steen Jørgensen (t.h.) 
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Det kræver, at virksomheder, videnmiljøer 
og myndigheder tænker globalt og  i nye 
former for strategiske samarbejder. Og her 
er klynger et centralt omdrejningspunkt.
Lotte Langkilde er leder af REG X, det dan-
ske klyngeakademi med base på Syddansk 
Universitet i Kolding. REG X arbejder med 
at gøre de danske klynger – herunder land-
brug og fødevarer - bedre til at netværke 
og til at arbejde med innovation. 
  »Danmark har et enormt potentiale, som 
vi kan udnytte langt bedre, end vi gør i 
dag. Men for at udnytte mulighederne er 
det afgørende, at vi kender vores styrker 
og unikke kompetencer inden for de for-
skellige erhverv, og at vi forstår at omsætte 
den viden til udvikling af nye produkter og 
services, som kan afsættes på det globale 
marked,« fortæller Lotte Langkilde.
Region Midtjylland, Future Food Innova-
tion og Agro Food Park har netop indgået 

samarbejde med REG X for at få afdækket 
potentialet af landbrugs- og fødevareklyn-
gen i Region Midtjylland. 
  »Her arbejder vi på at få en bedre for-
ståelse af klyngen samt kortlægge, hvilke 
samarbejder der er mellem aktørerne og 
forstå, hvad der driver væksten i virksom-
hederne. Men det handler også om, hvor-
vidt virksomhederne udnytter det poten-
tiale, der ligger i de globale udfordringer, 
vi står overfor på fødevareområdet.«

Personer og relationer
Landbrugs- og fødevareerhvervet er et 
område, som altid kommer dårligt ud i 
forhold til andre erhverv, når vi måler på 
innovation. Men det billede er ved at æn-
dre sig, og det er et område, hvor Østjyl-
land skal pro� lere sig i de kommende år. 
  »Det er et kæmpe potentiale, som man 
skal � nde ud af, hvordan man kan udny-

tte. Her er klynger og netværk centrale, da 
de skaber rammerne for udvikling af nye 
ideer og relationer.«
Samtidig kan klyngerne være med til at 
understøtte omstilling af traditionelle 
erhverv mod mere videnbaserede erhverv. 

  

»Vi skal være bedre til at forstå vores 
regionale styrkepositioner og bruge 

klyngerne som platforme til at fremme 
innovation, iværksætteri og nye strat-
egiske partnerskaber. Men for at det kan 
lykkes, skal det ske i et tæt samspil mel-
lem erhvervet, myndighederne og viden-
miljøerne,« understreger Lotte Langkilde.
En anden udfordring er, at agro, fødevarer, 
sundhed og IT smelter mere og mere sam-
men. Hvordan kan vi få det til at mødes? 
  »Gennem personer og relationer – ellers 
sker det ikke. Skab de rette rammer for at 
folk kan mødes og snakke sammen. Der er 
stadig meget, vi ikke ved, men forhåben-
tlig bliver vi i de kommende år skarpere 
på, hvilke unikke kompetencer der kende-
tegner landbrugs- og fødevareområdet i 
Østjylland, og ikke mindst hvordan vi kan 
bruge dem,« mener Lotte Langkilde.

Landbrugs- og fødevareerhvervet er traditionelt ikke erhverv med særlig stor innovationsaktiv-
itet. Med de globale udfordringer, verden står overfor, er her et kæmpe potentiale, hvor innova-
tions- og vækstpotentialet bør udnyttes.

Klynger og innovation 
kommer ikke af sig selv

International Food Science Centre A/S i 
Lystrup er en førende producent af vegetabil-
ske “designer oils.”

Nr. 2 i årets Væxtfaktor på DR 1 var Webstech, 
der har udviklet en ny trådløs sensorteknologi til 
overvågning af afgrøder og anden biomasse på 
lager i landbrug og fødevareindustrien. Webstech 
har base i Agro Business Park v. Foulum.

VIDSTE 
DU AT ...

Projektet hedder ”Naturlige ingredienser 
og grøn energi”, og Teknologisk Institut 
har initieret dette innovationskonsortium 
og bidrager med deres kompetencer in-
denfor procesteknologi, oprensningste-
knologi og analytisk karakterisering på 
den eksperimentelle side. 
  »Dette er et godt eksempel på Teknolo-
gisk Instituts måde at arbejde på – der eta-
bleres et netværk, og det skaber en hurtig 
vej til at få ny teknologi og resultaterne 
bragt  i anvendelse i industrien. Den op-
byggede viden og teknologi forankres på 
Teknologisk Institut og stilles til rådighed 
gennem vidensformidling, etablering af 
nye projekter og adgang til testfaciliteter 
for virksomheder,« fortæller Anne Maria 

Hansen, innovationschef i Lifesciences, 
Teknologisk Institut.
De mange tons restprodukter indeholder 
o� e værdifulde naturlige ingredienser 
såsom farvesto� er, proteiner og antioxi-
danter. Og ikke mindst grøn energi.
  »Vores mål med projektet er at udvikle 
ny teknologi til at udvinde de naturlige 
ingredienser fra biologiske restprodukter 
samt ny rensningsteknologi, der gør rest-
produkterne egnet til grøn energiproduk-
tion,« siger Anne Maria Hansen.

Kæmpe eksportpotentiale
Konsortiet vil udvikle og demonstrere en 
ny type membraner baseret på aquapo-
riner – de samme proteiner som er ansvar-

lige for vandtransporten i biologiske cel-
ler. Disse membraner kombineres med en
ny oprensnings-teknologi, der i stor 
målestok kan separere indholdssto� er. 
Herved opnås en platform, der både kan 
udvinde værdifulde naturlige ingredienser 
og sikre, at restprodukterne kan anvendes 
til produktion af grøn energi. 
  

»Vi vil skabe et center, hvor danske virk-
somheder kan få evalueret potentialet i 
deres restprodukter for at sikre en bedre 
udnyttelse. De teknologiske løsninger har 
desuden et meget stort eksportpotentiale, 
da det globale behov for bæredygtig anv-
endelse af biologiske ressourcer er kra� igt 
stigende,« pointerer Anne Maria Hansen.

Rester bliver til grøn energi og farve 
Hvert år er der 8,5 mio. tons restprodukter fra landbrug, 
fødevare- og foderindustrier i Danmark. Dette skal udnyttes, 
mener Teknologisk Institut i Aarhus, der som projektleder i 
et innovationskonsortium står bag udviklingen af ny viden og 
teknologi.

ANNONCE

AAK– eller AarhusKarlshamn – ud-
springer af Aarhus Oliefabrik, som gav 
job til tusindvis af østjyder. Der er sta-
dig produktion på havnen i Aarhus, nu 
med en meget høj grad af automatise-
ring af de højteknologiske processer og 
dermed færre medarbejdere. I dag er 
virksomheden en international koncern 
med domicil og koncern-hovedkontor 
i Malmø og afdelinger i mange lande 
samt noteret på den svenske børs. 
Virksomheden udvikler og producerer 
vegetabilske fedtprodukter til fødevare- 
og kosmetikindustrien, og har de helt 
store multinationale koncerner blandt 
kunderne.
- Det er klart et område i vækst mange 
steder i verden, hvor man har fokus på 
en sundere livsstil uden transfedtsyrer 
og med lavere indhold af mættet fedt. 
Især inden for mejeri, bageri, konfek-
ture, børneernæring og catering ser 
vi stor vækst – og særligt i markeder 
som Sydamerika, Kina, Mellemøsten og 
Afrika, siger Vice President Torben Friis 
Lange fra AAK i Aarhus.

Avanceret produktudvikling i 
hele verden

AAK’s produkter leverer både er-
næringsmæssig og funktionel værdi 
til de færdige konsumentprodukter. 
F.eks. kan det rigtige valg af fedt til en 
chokolade sikre, at den ikke får et hvidt 
lag, den såkaldte bloom, under lagring. 
Produktudvikling er en del af kernen i 
AAK’s forretning, og denne udvikling 
sker oftest i meget tæt samarbejde 
med kunderne for at sikre, at de nye 
produkter matcher perfekt til kundernes 
behov. 

Mange af de avancerede nye produkter 
til konfektureindustrien udvikles i sam-

arbejde med kunderne fra denne industri 
og testes i AAK’s konfekture-laboratori-
um i Aarhus, hvor et team af fedt- og 
konfekturespecialister arbejder sammen 
om at skabe de helt rigtige løsninger for 
kunderne. 
AAK har lignende faciliteter rundt om 
i verden, som understøtter produkt-
udviklingen til mejeri, bageri, konfekture, 
børneernæring og catering. Råmateri-
alerne til produkterne kommer blandt 
andet fra palme, soja, raps, solsikke, 
kokos og sheanødder, som hentes for ek-
sempel i Europa, Afrika eller Fjernøsten.

Efterspørgsel på sundhed

- I takt med at fl ere og fl ere lande ind-
fører sundhedsregulerende tiltag, stiger 
efterspørgslen på AAK’s produkter. Det 
kan være en fedtafgift, som vi havde her-
hjemme, der giver efterspørgsel efter 
vegetabilske olier hos vores kunder, eller 
det kan være, når Kina vedtager en lov, 
der kræver at produkter, der indeholder 
transfedtsyrer, skal markere det tydeligt 
på forsiden af pakken, mens de vegeta-
bilske olier blot skal fremgå af varedekla-
rationen. Forbrugeren kan vælge frit, 
men vi ser, at mange vælger produkter, 
hvor vores varer indgår, fremhæver Tor-
ben Friis Lange.
Ansvarlighed hører også til kernen i 
AAK’s forretning. Virksomhedens an-
svarlighed over for det lokale samfund, 
som den opererer i, herunder råvare-
forsyning, samt over for dens globale 
kunder, medarbejderne og miljøet er en 
integreret del af dens måde at arbejde 
på. Dette ses ved AAK’s stærke engage-
ment i Roundtable on Sustainable Palm 
Oil (RSPO), som fokuserer på at sikre 
bæredygtigheden i dyrkningen af palme-
plantager og dermed palmeolie, samt 
virksomhedens indsats sammen med 
en stor kunde, L’Oréal, for at forbedre 
livskvaliteten for de kvinder, som er in-
volveret i indsamlingen af sheanødderne 
i Vestafrika.

Sundere 
fedtstoffer 

udvikles i Aarhus
AAK ringer måske ikke lige en klokke, men sig Aarhus Oliefabrik, 
og alle østjyder vil nikke genkendende til den fabrik på havnen i 
Aarhus.

www.aak.com
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AAK– eller AarhusKarlshamn – ud-
springer af Aarhus Oliefabrik, som gav 
job til tusindvis af østjyder. Der er sta-
dig produktion på havnen i Aarhus, nu 
med en meget høj grad af automatise-
ring af de højteknologiske processer og 
dermed færre medarbejdere. I dag er 
virksomheden en international koncern 
med domicil og koncern-hovedkontor 
i Malmø og afdelinger i mange lande 
samt noteret på den svenske børs. 
Virksomheden udvikler og producerer 
vegetabilske fedtprodukter til fødevare- 
og kosmetikindustrien, og har de helt 
store multinationale koncerner blandt 
kunderne.
- Det er klart et område i vækst mange 
steder i verden, hvor man har fokus på 
en sundere livsstil uden transfedtsyrer 
og med lavere indhold af mættet fedt. 
Især inden for mejeri, bageri, konfek-
ture, børneernæring og catering ser 
vi stor vækst – og særligt i markeder 
som Sydamerika, Kina, Mellemøsten og 
Afrika, siger Vice President Torben Friis 
Lange fra AAK i Aarhus.

Avanceret produktudvikling i 
hele verden

AAK’s produkter leverer både er-
næringsmæssig og funktionel værdi 
til de færdige konsumentprodukter. 
F.eks. kan det rigtige valg af fedt til en 
chokolade sikre, at den ikke får et hvidt 
lag, den såkaldte bloom, under lagring. 
Produktudvikling er en del af kernen i 
AAK’s forretning, og denne udvikling 
sker oftest i meget tæt samarbejde 
med kunderne for at sikre, at de nye 
produkter matcher perfekt til kundernes 
behov. 

Mange af de avancerede nye produkter 
til konfektureindustrien udvikles i sam-

arbejde med kunderne fra denne industri 
og testes i AAK’s konfekture-laboratori-
um i Aarhus, hvor et team af fedt- og 
konfekturespecialister arbejder sammen 
om at skabe de helt rigtige løsninger for 
kunderne. 
AAK har lignende faciliteter rundt om 
i verden, som understøtter produkt-
udviklingen til mejeri, bageri, konfekture, 
børneernæring og catering. Råmateri-
alerne til produkterne kommer blandt 
andet fra palme, soja, raps, solsikke, 
kokos og sheanødder, som hentes for ek-
sempel i Europa, Afrika eller Fjernøsten.

Efterspørgsel på sundhed

- I takt med at fl ere og fl ere lande ind-
fører sundhedsregulerende tiltag, stiger 
efterspørgslen på AAK’s produkter. Det 
kan være en fedtafgift, som vi havde her-
hjemme, der giver efterspørgsel efter 
vegetabilske olier hos vores kunder, eller 
det kan være, når Kina vedtager en lov, 
der kræver at produkter, der indeholder 
transfedtsyrer, skal markere det tydeligt 
på forsiden af pakken, mens de vegeta-
bilske olier blot skal fremgå af varedekla-
rationen. Forbrugeren kan vælge frit, 
men vi ser, at mange vælger produkter, 
hvor vores varer indgår, fremhæver Tor-
ben Friis Lange.
Ansvarlighed hører også til kernen i 
AAK’s forretning. Virksomhedens an-
svarlighed over for det lokale samfund, 
som den opererer i, herunder råvare-
forsyning, samt over for dens globale 
kunder, medarbejderne og miljøet er en 
integreret del af dens måde at arbejde 
på. Dette ses ved AAK’s stærke engage-
ment i Roundtable on Sustainable Palm 
Oil (RSPO), som fokuserer på at sikre 
bæredygtigheden i dyrkningen af palme-
plantager og dermed palmeolie, samt 
virksomhedens indsats sammen med 
en stor kunde, L’Oréal, for at forbedre 
livskvaliteten for de kvinder, som er in-
volveret i indsamlingen af sheanødderne 
i Vestafrika.

Sundere 
fedtstoffer 

udvikles i Aarhus
AAK ringer måske ikke lige en klokke, men sig Aarhus Oliefabrik, 
og alle østjyder vil nikke genkendende til den fabrik på havnen i 
Aarhus.

www.aak.com
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“Vores fl ittigste gartneriarbejdere bierne og 
blomsterne var engang almindelig børnelærdom. 
Men både humlebier og snyltehvepse spiller nu 
også en rolle i historien om at dyrke grøntsager 
med mindre brug af pesticider. Det er faktisk 

hvepsenes appetit på andre skadedyr, vi kan 
takke for, at der stort set ikke er rester af pesti-
cider i danske agurker og tomater.”

VIDSTE 
DU AT ...

fødevareregion
Tallene siger klart, at Region 
Midtjylland står for næsten 
halvdelen af landbrugs- og 
fødevareeksporten i Danmark. 
Men hvor er styrkerne i klyngen 
præcist? Det er regionen ved at 
analysere.

Med store projekter som FødevareMidt og 
Future Food Innovation cementerer Region 
Midtjylland, at fødevarer er et af dens � re 
hovedsatsningsområder.
Lars Haahr Jensen er che� onsulent og 
teamleder for fødevareteamet i regionen, der 
består af i alt seks medarbejdere.
  »Vi arbejder med virksomhedernes inno-
vationskompetencer, og hvordan vi kan få 
mere viden ind i fødevareerhvervet. Det er 
det, hele vores satsning handler om,« siger 
han. I et meget grundigt forprojekt har re-
gionen analyseret fødevareerhvervet og 
dets styrkepositioner. Det er mundet ud i 
en fokuseret erhvervsudviklingssatsning 
-”Klog hverdagmad”, som tilbyder en række 
initiativer til regionens fødevarevirksom-

heder, bl.a. Future Food Innovation. Vi vil 
skabe synergi og gøre det lettere for virk-
somheder at komme i kontakt med relevante 
videnmiljøer og samarbejdspartnere i hele 
landet, og vi har afsat projektmidler til hjælp 
og rådgivning.
FødevareMidt har med udgangspunkt i 
Væksthus Midtjylland og VIFU sat fokus 
på rådgivning til fødevarevirksomheder. 
Desuden er der gennemført et omfattende 
analysearbejde på baggrund af spørgsmålet: 
hvad er kompetencebehovene i virksom-
hederne, og hvordan svarer det til uddan-
nelsesinstitutionernes udbud? Det har 
medført virksomhedsrettede eksperimenter 
på tværs af uddannelser og uddannelsesin-
stitutioner med udgangspunkt i de enkelte 
virksomheders behov. Formålet er at styr-
ke virksomhedernes kompetencer med 
hensyn til at blive bedre til at arbejde med 
innovation og nye forretningsstrategier.

Vi arbejder udad
Regionen er også med i et åbent samarbejde 
omkring Food Festival i Aarhus og aktiv i 
etableringen af et fælles europæisk innova-
tions- og forskningsnetværk, KIC, i samar-

bejde med bl.a. Region Hovedstaden og 
Skåne i Sverige.
  »Vi arbejder udad og ikke indad, og vi 
er meget optaget af, hvordan vi i Region 
Midtjylland kan bidrage til en national 
fødevareklynge. Her i regionen er der stor 
viden og store virksomheder, og i innova-
tive miljøer  som Agro Food Park mødes 
man og skaber mange nye forretningsideer. 

Aarhus Universitet står stærk internationalt 
forskningsmæssigt inden for landbrug og 
fødevarer, så Aarhus har på alle måder et 
stærkt bagland, der også omfatter de øvrige 
18 kommuner i regionen, hvor en stor del af 
landets fødevareproduktion foregår.«
Regionen har lige lavet midtvejsevaluering 

af fødevareindsatsen, og virksomhederne 
siger, at det virker.
  »Næste skridt er at � nde ud af, hvad vi er 
specielt gode til, også internationalt. Vi løber 
ikke e� er det hele, men der er ingen tvivl 
om, at Region Midtjylland er Danmarks 
stærkeste landbrugs- og fødevareregion. 
Hvor exellencerne er, ja det er vores næste 
opgave at blive mere skarpe på,« pointerer 
Lars Haahr Jensen.

Metropolen
Der skal derfor mere viden i spil for at få 
� ere iværksættere, og målet er at bevare og 
udbygge arbejdspladser og skabe en større 
værditilvækst inden for fødevareerhvervet. 
  »Samarbejdet mellem videninstitutionerne 
forbedres dag for dag, og vi skal fokusere på 
det, vi er gode til. Også at søge samarbejde 
med konkurrenter og dem uden for vores 
egen region. Der er politisk vilje i regionen, 
og Aarhus Kommune støtter og samarbejder 
på dette område. Nu skal der samarbejdes 
på tværs, og der er åbnet op. Jeg tror, alle 
har en stigende erkendelse af, at Aarhus er 
metropol for hele Midtjylland med et særde-
les stærkt videnmiljø.«

Videnstunge iværksættere og 
innovative virksomheder bør 
ikke tøve med at henvende sig 
til Agro Business Park i Tjele 
ved Viborg eller i Skejby for at 
få andel i de mange forskellige 
former for sparring og bistand, 
som parken står klar med.
- Den helt korte historie er, 
at vi skaber og understøtter 
iværksætteri, som omsætter 
forskning til jobs og erhvervs-
aktiviteter inden for fødevare-
området, siger direktør Lars 
Visbech Sørensen.

Fra idé til vækst
Paletten af virkemidler omfatter alt fra 
komplette faciliteter, sparring, projekter 
samt netværk fra idé til vækstvirksom-
hed og endda en række muligheder for 
at hente risikovillig kapital til virksom-
heder med vækstpotentiale. Derudover 
er Agro Business Park tovholder på Fu-
ture Food Innovation, som via midler fra 
Differentieringspuljen støtter innovation 
i fødevarebranchen i Region Midtjylland. 

Det virker
At den fokuserede indsats og de mange 
initiativer og projekter resulterer i ny 

erhvervsaktivitet og jobs, er virksom-
heden Webstech blot et enkelt eksem-
pel på. Fra i 2009 at vinde Agro Busi-
ness Parks innovationskonkurrence og 
til at repræsentere ni-10 medarbejdere 
gik der blot små tre år. Webstech, der 
er etableret med kapital fra Agro Busi-
ness Innovation, udvikler, producerer og 
markedsfører patenteret trådløs sen-
sorteknologi til overvågning af afgrøder 
og anden biomasse på lager i landbrug 
og fødevareindustri. Det handler om 
sporbarhed, kvalitetssikring, egenkon-
trol og lagerstyring. Nu kommer næste 
fase i virksomhedens udvikling: Vækst!

Vi skaber iværksætteri og jobs inden for 
den biobaserede økonomi...

ANNONCE

Agro Business Park er dansk kon-
sortieleder af Enterprise Europe Network, 
netværksleder af Innovationsnetværket for 
Biomasse og har selvstændigt kapitalselskab 
(Agro Business Innovation). 
Se mere på www.agropark.dk

Fotosensorer styrer doseringen:

Mere jævn vækst og bedre 
udbytte på marken

ANNONCE

www.yara.dk 

Alle taler om det: at landbru-
get skal tage snilde teknolo-
gier i brug for at dyrke jorden 
mest muligt miljøvenligt. 
For Casper Pedersen, drifts 
leder på den 475 ha store 
bedrift Thomas Minde i Pjed-
sted ved Fredericia, er den 
fagre nye virkelighed allerede 
hverdag. Det � kse udstyr hed-
der en Yara N-Sensor™. Alt 
efter forholdene doserer det 
kvælstof og plantemidler efter 
behov efterhånden som maski-
nen bevæger sig hen over 
marken. 

Resultater
  ”Det betyder, at jeg kan økonomisere 
inden for den i forvejen restriktive kvæl-
stofkvote. Gødningen fordeles og udnyt-
tes noget nær optimalt,” siger Casper 
Pedersen, som har arbejdet med Yara 
N-Sensor™ i to år.
Et dagskursus, en smule teknisk snilde 
og evnen til at betjene en computer er 
nok til at komme i gang.
  ”Resultatet bliver en mere jævn vækst 
på marken, fordi de næringsfattige om-

råder har fået lidt ekstra - og omvendt. 
Det giver også mindre lejesæd fx i lav-
ningerne,” siger driftslederen.
Desuden undgår man selv sagt over-
gødskning, når sensoren kun tildeler den 
rette mængde gødning.

Halvering af CO2-udslippet
Netop miljøaspektet har allerhøjeste 
prioritet hos Yara, som er verdensom-
spændende producent og forhandler 
af gødninger og produkter til miljø-
forbedringer og produktionsprocesser.
Yara har i produktionen implementeret 
en katalysatorteknologi, der kort fortalt 
har halveret de klimabelastende udslip i 
gødningsproduktionen.
  ”Det er lykkedes i så høj grad, at vi 
kan udstede en Carbon Footprint garanti 
- eller kald det en klimagaranti,” siger 
Mogens Nielsen, Marketingchef, Yara 
Danmark.
Dermed kan landmanden reducere 
sin miljøbelastning uden at nedsætte 
produktiviteten, når Yaras gødnings-
anbefalinger samtidig overholdes.
Den nye produktionsteknologi forhandles 
nu til andre gødningsproducenter på 
verdensmarkedet.

Niels Bohr. 
H.C. Ørsted. 
Jens Hansen.

Der er – om ikke et kammeratskab – så i hvert fald et åndsfælles-
skab imellem kvanteteoriens opfinder, elektromagnetismens  
fader og Jens Hansens bondegård. Fælles for dem alle er i hvert  
fald evnen til at tænke nyt og innovativt. Alene her i landet har  
agro- og fødevareindustrien de sidste tre år ansøgt om 166 patenter. 
Det er ret mange gode ideer.

Landbrug & Fødevarer er erhvervs-
organisation for landbruget, agro-  
og fødevareindustrien i Danmark.
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Food Observatory’s test omfatter både 
anvendelse og tilberedning i køkkenet og 
brugernes opfattelse e� er spisning i kan-
tinen. Der udsendes here� er en mail di-
rekte til brugeren med link til survey, som 
omhandler det testede produkt. Desuden 
foretages observationer, videooptagelser 
og interviews med både testpersoner og 
kantinepersonale.
Siden maj 2012 er der testet kød, brød, 
grøntsager, soyaprodukter og  mellem-
måltider for både større og mindre danske 
virksomheder. 
I køkkenet arbejder syv ansatte, mens selve 
testene bliver foretaget af Food Observa-
tory’s team. Anne C. Bech fra Consumer 
Insight leder og styrer Food Observatory’s 
test.

  »Virksomhederne lægger vægt på, at 
produkterne indgår i en naturlig sammen-
hæng. De får resultater, der kan bruges 
til optimering af produkter og markeds-
føring. Chancen for succes øges,« siger 
hun.
Virksomhederne får en masse med herfra.
  »De får klar viden om, hvordan brugerne 
reagerer på nye produkter og retter. Det 
betyder, at vi kan identi� cere og doku-
mentere, om testprodukterne har et sær-
ligt unikt potentiale. Det er viden, der er 
anvendelig for virksomhederne, når de nye 
produkter skal lanceres.«
Styrken er, at det er testet i realistisk miljø 
i fuld skala og individuelt tilpasset hver 
gang.
Food Observatory samarbejder også med 

Foodture Lab, der er AgroTechs gastrono-
miske innovationslaboratorium i Agro 
Food Park. Her er fokus på udvikling af 
produkter, opskri� er og måltider. Food-
ture Lab sætter standarden for udstyr in-
den for gastronomi og observation. Som 

noget nyt udbydes den kombinerede ser-
viceydelse, som omfatter udvikling i Food-
ture Lab og test i Food Observatory, der 
dokumenterer produkternes værdi set fra 
brugernes perspektiv.

Dansk teknologi og 
ingeniørviden i front

Real life test af fødevarer

Hos SPX Flow Technology i Silkeborg udvikles unikke fødevare-
løsninger sammen med kunderne i fi rmaets innovationscenter, 
som danner rammen om udvikling af nye produkter og teknolo-
gier inden for bl.a. fødevareindustrien og den farmaceutiske 
industri.

Food Observatory er det første sted i Danmark, som tilbyder et 
interaktivt og fl eksibelt fødevaretestmiljø, hvor fødevarer testes 
i helt naturlige brugssituationer. Det forgår som en integreret 
del af kantinen i Agro Food Park, der har 500 brugere.

“Mange kinesiske husmødre har griseører.
En del af dem får også fat i grisetæer, hvis aftens-
maden skal være særlig delikat. Og en god por-
tion af de tæer og ører, der ryger i de kinesiske 
indkøbskurve, er pæredanske. Ligesom dansk 

svinekød pakket i det fi neste silkepapir regnes 
for en af de mest delikate gaver, man kan få i 
store dele af Asien.”

VIDSTE 
DU AT ...

Amerikanske SPX Flow Technology, der 
producerer procesanlæg til fødevarein-
dustrien på globalt plan, styrker nu sin 
forretning i Danmark yderligere. Virk-
somheden har udvidet innovationscen-
teret i Silkeborg, der sammen med virk-
somhedens innovationscenter i Søborg, 
tilbyder den nyeste viden og rådgivning 
indenfor fødevareteknologier og ikke 
mindst mulighed for at teste nye produk-
ter samt teknologier baseret på det mest 
avancerede udstyr til fødevareproduktion. 
Claus � orsen er Director of Systems Tech-
nology hos SPX i Silkeborg og Søborg, og 
han viser rundt i innovations- og testcen-
tret. I dag er to kunder ved at teste smør og 
margarine på det avancerede udstyr. 
  »80 procent af de kunder, der tester her, 
bliver til ordrer. Det er en god hitrate. Og 
kunden får et gennemtestet produkt, klar 
til markedet.«
SPX er amerikansk ejet og har 15.000 
medarbejdere på verdensplan, hvoraf 
omkring 800 sidder i Danmark. SPX 
havde globalt en omsætning på 32 milli-
arder kr. i 2011.

Satsningen med at investere et tocifret 
millionbeløb på en udvidelse i Silkeborg 
viser sig både i form af en udvidelse af test-
faciliteterne, men også i en investering i 
medarbejderne.

Dansk viden er en guldgrube
SPX Flow Technology i Silkeborg er en del 
af SPX’s Food and Beverage segment og 
er leverandør af højteknologisk produk-
tionsudstyr og løsninger inden for mejeri, 
farma, fødevarer, drikkevarer og øl. 
  »Vi synes selv, at vi er gode til at udvikle 
løsninger sammen med kunden. Vi ved en 
masse om vores udstyr og processer. Det er 
tale om meget komplekse teknologier i et 
innovativt miljø, og danskere er kreative, 
derfor satser SPX i Danmark,« siger Claus 
� orsen.
Ledelsen i SPX er ikke bange for at betegne 
Danmark som fødevareteknologiens Sili-
con Valley.
  »Danmark har en enestående ingeniørek-
spertise og udviklingshistorie på fødevar-
eområdet. På trods af at arbejdskra� en er 
relativt dyr i Danmark, så ser vi den som 

en guldgrube, hvor den høje viden og 
kompetence ikke fås bedre andre steder 
i verden,« fortæller Ken Rodi, President, 
SPX Food and Beverage.
Beliggenheden i Østjylland er en yder-
ligere styrke.
  »Vi samarbejder tæt med bl.a. Aarhus 
Universitet og Teknologisk Institut, og 
Østjylland er betegnet som landbrugs- og 
fødevarecentret i Danmark. Vi har alle 
muligheder for at matche andre store land-
brugslande, og det er vigtigt, at vi står sam-
men her i Østjylland. Her er et kompetent 
netværk, dygtige medarbejdere og unik vi-
den, og sammen er vi stærkere,« pointerer 
Claus � orsen.

Intelligente løsninger fra jord til bord.
I takt med at verden er blevet mere globaliseret er lande, som 
engang forekom os at ligge langt væk, nu blandt vores primære 
leverandører af fødevarer. Mange af disse lande har ikke ensar-
tede standarder for kvalitet, processer og dokumentation. Dertil 
kommer, at dette komplekse system påvirker - og selv er påvir-
ket af - andre globale systemer, herunder energi og klima, sund-
hed og handel. 

Dette har ført til en hel vifte af udfordringer i forhold til forsy-
ningssikkerhed, fødevarekvalitet, bæredygtighed og omkostnin-
ger. Men udfordringerne er samtidig en god anledning til at gøre 
vores fødevaresystem mere intelligent. 

Vi må sørge for, at vores fødevaresystem er sikkert. I Danmark 
har vi hvert år mere end 150 tilfælde, hvor fødevarer bliver truk-
ket tilbage fra markedet pga. fejlmærkning, sygdomsfremkal-
dende bakterier eller andre former for forurening. 

Vi har samtidig brug for, at fødevarerne kan købes til en fornuftig 
pris. Detailhandlere og virksomheder, der fremstiller fødevarer, 
mister millioner af kroner hvert år som følge af ineffektivitet i for-
syningskæden. Og de sande omkostninger ved fødevarepro-
duktion kan ikke altid kun gøres op i penge. For 60 år siden 
brugte vi mindre end en halv kalorie fossilt brændstof til at frem-
bringe en kalorie produceret fødevare. I dag skal der 10 kalorier 
fossilt brændstof til det samme. 

Fødevareproduktionen skal også gøres mere bæredygtig og 
effektiv. Stigende brændstofpriser gør det stadigt sværere at til-
vejebringe tilstrækkelige mængder fødevarer til de befolkninger, 

der efterhånden er afhængige af producenter langt væk. Samti-
dig bliver 30% af de fødevarer, der købes i de udviklede lande, 
smidt ud. I Danmark drejer det sig om 540.000 ton hvert år. 

Det er ikke længere vejen frem at forsøge at håndtere disse pro-
blemer isoleret. Heldigvis er muligheden til stede for at skabe et 
mere intelligent fødevaresystem, som i højere grad hænger 
sammen gennem brug af teknologiske løsninger. 

På globalt plan samarbejder vi med nogle af verdens førende 
detailhandlere og producenter om at udvikle softwareløsninger, 
som mere effektivt kan integrere produktefterspørgsel med 
skiftende leverancer og bidrage til at reducere problemer som 
leveringstid, omkostninger, spild og udsolgte varer. 

I Danmark har IBM sammen med SuperBest udviklet en løsning, 
der ved hjælp af RFID-tags følger kødet fra modtagelse til salg, 
sådan at SuperBest altid er opdateret på hvilket kød, der ligger i 
kølediskene, og hvor frisk det er, samt hvilke opskæringer, der 
sælger hurtigst og dermed rammer kundernes ønsker mere 
præcist. 

Et mere intelligent fødevaresystem giver større gennemsigtig-
hed i alle led af den globale forsyningskæde. Derved kan 
knappe ressourcer administreres med større omtanke. Menne-
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verden kan sætte mere sunde madvarer på bordet. 
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Dansk teknologi og 
ingeniørviden i front

Real life test af fødevarer
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“Det er ikke bare skinker og andet svinekød, vi 
eksporterer til hele verden. Faktisk er danske 
grises gener så efterspurgte, at eksporten af gris-
esæd er eksploderet siden 2009 til fem million 
portioner i 2011. En del af efterspørgslen skyldes, 

at danske grise kræver mindre foder. Og dermed 
udgør en mindre miljøbelastning.”VIDSTE 

DU AT ...

Fødevareambassadører
På VIA University College har de en vision om at forbedre folkesundheden. ”Som sundhedsfag-
lig højskole forpligter vi os til at forholde os til velfærdudfordringerne og det at være med til at 
skabe bæredygtige løsninger omkring ernæring og sundhed.”

Lars Peter Bech Kjeldsen er forsknings- 
og udviklingschef på Sundhedsfaglig 
Højskole på VIA University College i 
Aarhus, hvor Karen Søndergaard er ud-
dannelsesleder på Ernæring og sundhed-
suddannelsen.
I alt 200 studerende går på Ernæring og 
Sundhed, der har kørt siden 2002. Der er 
tre linjer: Sundhedsfremme, forebyggelse 
og formidling – Ledelse, fødevarer og 
service samt Klinisk diætetik. Derudover 
tilbyder de en international uddannelse, 
”Global Nutrition and Health”, hvor ca. 20 
forskellige nationaliteter fra hele verden er 
repræsenteret. 
Målet med uddannelsen er at være en in-
ternational spiller på ernæring og sundhed.
De er begge enige om, at der er tradition 
i Danmark på viden om ernæring, etik på 
fødevaresikkerhed og på hele landbrugs- 
og fødevareområdet. Det vil de gerne være 
med til at afspejle som uddannelsessted. 
Ikke mindst som en vital aktør i fødevar-
eklyngen i Aarhus og Østjylland, hvor et 
formaliseret samarbejde med bl.a. Agro 
Food Park skal være med til at skabe in-
novative løsninger inden for ernæring og 
sundhed.
  »Vi har en hel studerende i praktik i 

projektet ”Skejby – verdens sundeste er-
hvervspark”. Det handler om sundheds-
fremmetilbud i Skejby, hvor vi er rundt på 
virksomhederne og tester kondi og sund-
hed, giver kostvejledning, laver løbegrup-
per m.m.
Der er stor tilslutning, og vore studerende 
er undervisere og igangsættere,« siger Ka-
ren Søndergaard.
  »Vi er ambassadører for Agro Food Park, 
og vi arbejder målrettet på at styrke samar-
bejdet, hvor vi vil tydeliggøre vore studer-
endes kompetencer. De har brug for os, 
fordi vi har viden om nye produkter 
og stort forbrugerkendskab,« 
supplerer Lars Peter Bech 
Kjeldsen.

Stærk 
videnssakse
Målsætningen 
for VIA er at
gøre en for-
skel i� .
fødevarer,
etik, 
smag, 
sund-
hed

og være en del af kæden af udviklings-
projektet sammen med praksis. Visionen
er at udvikle bæredygtige fødevarer
fra jord til bord, og at spise det rigtige 
uden madspild.
  »Vi bringer professionen ind i teorien og 
viser, hvor udviklingspotentialer og bar-
rierer er. På den måde fører vi innovation 
ind i fødevarevirksomhederne,« pointerer 

Karen Søndergaard.
De er begge enige om, at tværfagligheden 
på fødevareområdet er en stærk innovator.
  »Det er en markant videnssakse her i 
Aarhus og Skejby, og det vil blive Europas 
største klynge med naturvidensskabelig 
arbejdskra� , når det hele er udbygget. Og 
det er vi en aktiv del af.«

I disse år sker der en række ændringer i 
landbrugserhvervet med stor hast. Det 
kræver, at uddannelserne og herunder de 
frie landbrugsskoler skal udvikle sig sam-
men med erhvervet.
  »Det kræver selv sagt, at vi hele tiden for-
holder os til udviklingen,« siger formanden 
for Danske Landbrugsskoler, Kaj Aage Høj-
gaard, Bygholm.
Inden for svineproduktionen kommer 
mange medarbejdere fra udlandet, og de 
arbejder især på de store bedri� er. Derfor 

foregår kommunikationen o� e på engelsk, 
hvilket desværre kan få nogle af de danske 
unge til at tøve med at søge praktik.
    »Når færre danske unge søger denne del    
af branchen, får vi færre danske unge i gang 
med at opbygge viden inden for dette om-
råde. Og dermed et mindre grundlag at 
rekruttere nye dri� sledere på,« siger for-
manden og peger på, at det på sigt kan med-
føre en væsentlig begrænsning i vores ellers 
eksisterende konkurrencefordel.
Samtidig vender mange af de e� ektive 

udlændinge tilbage til deres hjemland e� er 
at have tjent godt i en periode og indsamlet 
erfaringer, og dermed mister vi kompetenc-
er til udlandet.
  »Vi har også brug for at analysere, hvordan 
vi klæder landmanden på til at kunne hånd-
tere de langt større og mere komplicerede 
økonomiske enheder, som vi ser stadig � ere 
af inden for landbrugserhvervet, men alt i alt 
føler vi os godt rustet i processen med at ud-
danne fremtidens ledere til erhvervet.«

»Det er en god uddannelse, fordi den er 
bred. Det giver dig mange muligheder, 
fordi vi får den bedste værktøjskasse med 
herfra. Det bedste ved uddannelsen er 
tiltalende teknologi og et stort kendskab 
hele vejen rundt om fødevarerne. Vi er 
også meget forskellige på alle måder på 
uddannelsen. Men det giver dynamik, og 
forskellighed er en styrke.
Jeg vil måske starte noget selv, f.eks. en 
slags café. Eller blive iværksætter med 
fokus på ledelse og forretningsplaner.«
Marie � inggaard � omsen, 25 år. Også  
hun læser Ledelse, fødevarer og service på 
tredje år.

»Det er skønt, at der er så megen praktik 
sammen med teorien. For mig er det en 
god uddannelse, fordi vi bliver udfordret 
på alle plan, møder mennesker, netværk, 
skaber kontakter, og er i praktik. Min 
drøm er et job med mad, f.eks. foodstyling 
eller  opskri� sudvikling, måske køkken-
leder. Eller måske læse videre på univer-
sitetet i fødevareteknologi.«
Kasper Brandhøj Nielsen, 23 år. Han læser 
Ledelse, fødevarer og service på tredje år.

  

Dansk landbrug på engelsk
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“Der er dem, der mener, at danske landmænd 
skal piskes til at være mere økologiske. Men 
det ser nu ud, som om guleroden virker ganske 
effektivt. Det danske marked for økologiske 
fødevarer er nu på over 6 milliarder kr. om året. 

Det betyder at hver eneste dansker spiser økolo-
giske fødevarer for over 1.100 kr. om året. Hvad 
der faktisk gør os til verdens mest økologiske 
forbrugere.”

VIDSTE 
DU AT ...

Fødevareambassadører

Virksomhederne i den østjyske fødevare-
klynge repræsenterer en omsætning på 
langt over 100 milliarder kroner. Ifølge 
virksomhederne er adgangen til højtud-
dannede medarbejdere og den nyeste forsk-
ning på området én af de vigtigste grunde 
til, at Aarhus og Østjylland er attraktiv.  
På Aarhus Universitet (AU) har man i 
mange år satset markant inden for land-
brug, fødevarer og miljø. Det er sket 
gennem et fokus på forskning, uddannelse, 
innovation, entrepreneurship, teknologi-
overførsel og erhvervssamarbejde.
  »Forskningsgrupper på AU, der er direkte 
eller indirekte involveret i jordbrugs- og 
fødevareforskningen, hører til blandt de 
bedste i verden med forskningsresultater og 
viden, der i et innovativt samarbejde med 
virksomheder kan omsættes til værditil-
vækst og beskæ� igelse i såvel det primære 
landbrug som følge- og forarbejdnings-
industrien,« mener prorektor på AU, Søren 
E. Frandsen. 
Han ser et stort og globalt vækstpotentiale i 
forhold til f.eks. det at brødføde den stigen-
de globale befolkning, at sikre en tilstræk-
kelig forsyning af energi og en natur- og 
miljørigtig udnyttelse af jordens ressourcer. 
  »Men synergien mellem forskning og in-
dustri og i stigende grad mellem forskel-
lige forskningsområder – såsom fødevarer, 
sundhed, energi og IT - skal udnyttes end-
nu bedre,« mener Søren E. Frandsen. 

Nyeste viden i spil
Han pointerer, at Danmark har et kæmpe 
eksportpotentiale inden for det her felt. Bl.a. 
derfor har universitetet oprettet et nationalt 
center for fødevarer og jordbrug. AU søger 
hele tiden nye modeller for samarbejde 
med fødevareerhvervet og myndighederne 
samt i samarbejdet med de øvrige videnin-
stitutioner.
  »Vi har mere end 200 ph.d.er, heraf 

halvdelen udenlandske, som forsker på 
området og søger hertil pga. vores interna-
tionale renommé. Derudover er forskning-
en indenfor bl.a. bioenergi og på natur- og 
miljøområdet styrkepositioner, der kan un-
derstøtte en bæredygtig fødevareproduk-
tion. Interessen for at indgå i de store euro-
pæiske satsninger, som involverer både uni-
versiteter og virksomheder, er derfor gan-
ske stor,« siger prorektoren. 
De � este af AU’s ph.d.er inden for fødevare-
området ender ude i virksomheder og hos 
myndigheder. 
  »Det viser, at branchen er dygtig til at 
bringe den nyeste viden i spil,« mener 
Søren E. Frandsen.

Erhvervsnær forskning
Grith Mortensen er forskningsleder på 
Institut for Fødevarer. Hun fortæller om 
spændvidden:
  »Vi dækker jo hele kæden fra genetikken, 
over marken eller koen, lige fra forarbejd-
ning, restprodukter, forbrugerne og til det 
sundhedsvidenskabelige. Forskning og in-
novation lige fra stalde og marker til labo-
ratorium og fra jord til bord til mave.«
”Hvorfor vil virksomhederne lege med 
os”?, spørger hun sig selv, og svarer:
  »Vi er tæt på og reagerer. Vi lytter, og 
de ansatte laver forskning, som virksom-
hederne kan bruge.
Det er erhvervsnær forskning, som de er-
hvervsrettede ph.d.er i samarbejde med 
både små og store virksomheder et glim-
rende eksempel på.«
Michelle Williams er leder af Institut for 
Fødevarer og nyudnævnt formand for sty-
regruppen for AU Food Platform.
  »Dette er en spændende ny måde for os 
at vise vores betydelige styrke i fødevare-
forskning og innovation, og vi vil gøre 
dette ved at samle hold af eksperter med 
tværfaglige færdigheder, som vil levere 

nye forskningsbaserede løsninger, og vi vil 
tage nye uddannelsesinitiativer, der i endnu 
højere grad opfylder behovene i den danske 
fødevareindustri,« siger hun.
AU Food Platform kan trække på eksperter 
inden for gartneri, markdri� , husdyr, mad-
kemi, fødevarekvalitet, molekylær biologi, 
teknik, sundhed, samfundsvidenskab, hu-
maniora og forretningsudvikling – alle med 
et klart fokus på mad. Den nye platform ska-
ber en ny måde at kommunikere, forbinde 
og koordinere fødevareforskningsinitia-
tiver og muligheder på tværs af AU.

  »Vi ser AU Food Platform som et initiativ, 
der også vil positionere sig som en attraktiv 
partner for fremtidige EU fødevareinitia-
tiver, ikke blot for at sikre, at investeringer 
og ekspertise er sikret i Danmark, men at 
Danmark kan ses som bidragyder til de 
globale udfordringer. På AU ønsker vi at 
være førende, og på denne måde kan vi 
tiltrække investeringer og de   bedste talen-
ter, samt sikre, at vi kan levere værdi til 
fødevareklyngen og virksomhederne,« 
siger Michelle Williams.

Dem de andre 
gerne vil lege med

Søren E. Frandsen Michelle WilliamsGrith Mortensen

Dansk landbrug på engelsk

www.bactoforce.com
Hagemannsvej 18 • 8600 Silkeborg • T: 8680 6320 • E: bactoforce@bactoforce.com

Bactoforce har 20 års erfaring i at identifi cere hygiejne risici fra produktionsudstyr 
i mejeri industrien. Med over 5000 inspektioner årligt er vi hver dag med til at sikre 
effektiv vedligehold samt forbedret produktkvalitet. Vores mission er at bidrage til 
reducerede produktionsomkostninger og større fødevaresikkerhed. Fra ko til karton.

Hygiejne inspektioner
fra ko til karton

better safe than sorry

R

Aarhus Universitet er en dynamo i den østjyske fødevareklynge. Forskningsresultater og viden 
omsættes til værditilvækst og beskæftigelse sammen med virksomhederne



 16 Agro Food PArk

Tillægget er udgivet af Agro Food Park ANNONCE

Vi uddanner morgendagens 
jordbrugere...
Jysk beskedenhed er ikke vejen 
frem - nyuddannede landmænd 
og -kvinder skal være tip top 
veluddannede, for det er der 
brug for. Det ved man på Byg-
holm Landbrugsskole.
Derfor går skolen mere end 
almindeligt højt op i, at sko-
len matcher dette behov for 
professionalisme. De frivillige 
kvalitetsmålinger af undervis-
ning og kostskoleophold for 
erhvervsuddannelser placerer 
hvert år skolen helt fremme i 
førerfeltet.

Bygholm repræsenterer både solide tra-
ditioner og moderne undervisning på et 
højt fagligt niveau på alle uddannelses-
trin og gennem mange år med særlig 
vægt på overbygningsuddannelserne, 
især agrarøkonomuddannelsen.

Fællesskab og personlig udvikling
Eleverne på grunduddannelserne er for 
hovedparten kostskoleelever.

- Vi gør meget for at fremelske et godt 
sammenhold, som alle er en del af. Og 
vi ser, at det forpligtende fællesskab 
styrker de studerendes personlige ud-
vikling. Mange er jo ganske unge, når de 
kommer første gang, siger forstander 
Kaj Aage Højgaard.
Så dagligdagen i studiemiljøet suppleres 
med fodbold, fester, ekskursioner, mo-
tionscenter, idrætshal, foredrag og fi lm-
aftener med mere.
Men fokus er på uddannelsen: Bygholms 
elever vandt fx innovationskonkurrencen 
i Horsens i uge 41 i skarp konkurrence 
med andre ungdomsuddannelser.
 
Unge blandt voksne
På Bygholm færdes de unge i et voksent 
miljø, fordi der under samme tag også 
foregår kurser og efteruddannelse.
Når de unge er klar, kan de få udvidet 
horisonten med et praktikophold i ud-
landet under EUs Leonardo-program. 
Og man kan også senere få en Akademi
-merkonomuddannelse i ledelse eller 
økonomi- og ressourcestyring

- Vi benytter en række pædagogiske og 
andre virkemidler for bedst muligt at 
klæde de unge på til at løfte opgaven 
som næste generation i dansk landbrug, 
og vi har et godt samarbejde med såvel 
primærproducenter som det rester-
ende landbrugserhverv, siger Kaj Aage 
Højgaard.

Kaj Aage Højgaard, 
forstander ved Bygholm 

Landbrugsskole

Bygholm Land-
brugsskole ved 
Horsens ligger vel
indplaceret i en af
Nordens fødevare-
klynger nær fx.
Danish Crown, 
Arla og Viden-
scentret for Land-
brug, som der alle 
løbende samarbej-
des med.

AU Food Platform

Er et tværfagligt initiativ, 
som har til formål at styrke 
fødevareforskningen ved
AU og samarbejdet med 
fødevarevirksomheder.
Find fl ere oplysninger om 
AU Food Platform på 
foodplatform.au.dk

I kontakt med 
forskningen på AU

Forskningen inden for fødevarer og jord-
brug foregår i forskellige institutter. For 
at gøre virksomhedernes kontakt til forsk-

ningen nemmere er der etableret et Na-
tionalt Center for Fødevarer og Jordbrug 
(DCA), som bl.a. kan skabe kontakt til 
den rigtige forsker. 

Læs mere på www.dca.au.dk

Fødevare- og 
jordbrugsforskning på AU

Der er omkring 400 forskere ved Aarhus Universitet, 
som arbejder med fødevarer og jordbrug. Hertil kom-
mer 200 ph.d.-studerende, hvoraf mange projekter 
er i tæt samspil med virksomheder. En stor del af 
fødevare- og jordbrugsforskningen foregår på AU’s 
forskningscentre i Foulum (ved Viborg), Flakkebjerg 
(ved Slagelse) og Årslev (ved Odense). Uddannelses-
aktiviteterne foregår i Aarhus.

Potente proteiner

Kartoffelproducenterne i Danmark ar-
bejder på at udnytte en større del af 
kartofl en, for dermed at skabe et større 
indtægtsgrundlag for dyrkerne. Kartof-
ler indeholder proteiner, og de kan bru-
ges til at forbedre tekstur og struktur 
i fødevarer. KMC Kartoffelmelcentralen 
amba og AKV Langholt amba, der 
tilsammen er ejet af ca. 1.500 kartof-
feldyrkende landmænd, er derfor gået 
sammen med Institut for Fødevarer, 
Aarhus Universitet for at undersøge, 
hvordan kartoffelprotein i kartoffelfrugt-
saften kan oprenses, fraktioneres og 
anvendes som ingrediens i fødevarer. 
Projektet er godt på vej med et nyt 
dansk produkt på et marked, som i dag 
er domineret af udenlandske spillere.     

Fiberrige fødevarer
kurerer kræft
Forskere ved Institut for Husdyrsviden-
skab arbejder sammen med Center for 
Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse 
på at fi nde fi berrige fødevarer, der kan 
forbedre overlevelsen for personer med 
kræft, hjertesygdomme og type 2-dia-
betes. Tidligere danske og udenlandske 
studier har rettet opmærksomheden 
på lignaner, der er plantekomponenter, 
som fi ndes i fi berrige fødevarer i særde-
leshed i fuldkornsrug. Forskningen indi-
kerer, at et højt niveau af lignan i blodet 
hos kvinder med brystkræft kan medføre 
en forbedret overlevelse. Endvidere viser 
studierne, at der kan være tilsvarende 
fordelagtige effekter for patienter, der 
lider af andre kræftformer og muligvis 
hjertesygdomme og type 2-diabetes. 

Et gran salt

Institut for Fødevarer på Aarhus Uni-
versitet (AU) arbejder sammen med 
mejerierne Arla Foods, Thise Mejeri, 
ingrediensvirksomheden Chr. Hansen og 
Københavns Universitet på at reducere 
saltindholdet i Danbo-ostetyperne. Må-
let er at nå under 1,25 procent salt i 
ostene, så mejerierne kan opnå nøgle-
hulsmærket. Det skal vel at mærke ske 
uden at der gås på kompromis med 
kvalitet, smag og konsistens af produk-
terne. 
Det er erhvervsnær forskning, som de 
200 erhvervsrettede ph.d.er  fra AU 
udfører i samarbejde med både små og 
store virksomheder. Jean Møller, der er 
ansat som ph.d.-studerende ved AU, 
siger om projektet: 
  ”Det er fedt at arbejde med et projekt, 
der har stor betydning for os alle. For 
meget salt i maden er jo ikke godt for 
vores sundhed, så den udfordring vil jeg 
gerne være med til at løse”. 

Samarbejdet mellem AU og virksom-
heder giver klare resultater:
  ”Det er sjovt at arbejde på et projekt, 
hvor vi sammen med industrien udtæn-
ker løsningerne, og hvor vi er fl ere til 
at arbejde på opgaven. Så kommer vi 
meget længere. Desuden giver det mig 
en mulighed for at få nogle fantastiske 
kontakter til industrien og få en fornem-
melse af, hvordan de arbejder.”         

ANNONCE

www.au.dk

Der er fremtid 
i fødevarer på AU
Fødevareområdet på Aarhus Universitet har eget forskerprogram og et attraktivt ph.d.-studiemiljø, hvor det klare mål er 
at uddanne videnskabsfolk til ledende stillinger inden for forskning, innovation, undervisning og formidling. Ph.d.-projek-
terne foregår ofte i samarbejde med industrien og internationale universiteter og kan også gennemføres som erhvervs-
ph.d.-projekter.

Med mere end 200 ph.d.er, heraf halvdelen udenlandske, som forsker indenfor bioenergi og på natur- og miljøområdet, 
binder det viden og erhverv sammen omkring bæredygtig fødevareproduktion og viser, at branchen sammen med viden-
institutionerne er dygtig til at bringe den nyeste viden i spil.

FAKTA

Ernæring og Sundhedsuddan-
nelsen, VIA University College:
Her får de studerende en grundlæggen-
de indføring og viden om ernæring, 
fødevarer, ernæring i et samfundspers-
pektiv, vejledning og undervisning, som 
er uddannelsens kerneområde. 

Global Nutrition and Health, 
VIA University College:
På Global Nutrition and Health er un-
dervisningssproget engelsk. Uddan-
nelsen er målrettet både danske og 
udenlandske studerende og henvender 
sig til dem, der brænder for ernæring 
og sundhed set i et globalt perspektiv. 

VIA University College er Dan-
marks største professions-
højskole og udbyder flere ud-
dannelser inden for ernæring 
og sundhedsområdet. Det giver 
spændende sparringsmulighe-
der for fødevarevirksomheder 
- både i og udenfor Agro Food 
Park. 

Med den fysiske placering mellem Skejby 
Sygehus og erhvervsparken Agro Food 
Park, passer Campus Aarhus N, VIA 
University College perfekt ind i det nye 
engagerede samarbejde omkring Agro 
Food Park. 2600 studerende, fra seks 
forskellige sundhedsfaglige uddannelser, 
og 400 ansatte har deres daglige gang 
på Campus Aarhus N.
”I VIA er vi meget optagede af, hvordan 
vi som uddannelsesinstitution kan være 
med til at løse velfærdsudfordringerne 
i vores samfund.  Derfor vil vi meget 
gerne indgå i et tæt samarbejde med 
blandt andre fødevarevirksomheder,” 
siger direktør for VIAs Sundhedsfaglige 
Højskole Aase Lydiksen.  Samarbejdet 
kan bl.a.bestå af sparring.
”Vi har et stort fokus på forskning og 
udvikling i forhold til fødevarer og bære-
dygtige løsninger i relation til ernæring 
og sundhed. Derfor vil vi gerne tilbyde 
os selv som eksperter og sparringspart-
nere i innovationsprojekter og andre 
former for samarbejder med relevante 
virksomheder,” siger Lars Peter Bech 
Kjeldsen, som er forsknings- og ud-
viklingschef i Sundhedsfaglig Højskole, 
VIA University College.

For yderligere oplysninger  
- kontakt venligst:
Forsknings- og udviklingschef, 
ph.d. Lars Peter Bech Kjeldsen
Sundhedsfaglig Højskole, 
VIA University College 
Mobil (+45) 87 55 17 16
E-mail: lpbk@viauc.dk

ANNONCE

Læs mere på viauc.dk

Få sparring på 
ernæring og 
sundhed af ViA

Aase Lydiksen, direktør for Sundhedsfaglig Højskole, VIA University College
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Vi uddanner morgendagens 
jordbrugere...
Jysk beskedenhed er ikke vejen 
frem - nyuddannede landmænd 
og -kvinder skal være tip top 
veluddannede, for det er der 
brug for. Det ved man på Byg-
holm Landbrugsskole.
Derfor går skolen mere end 
almindeligt højt op i, at sko-
len matcher dette behov for 
professionalisme. De frivillige 
kvalitetsmålinger af undervis-
ning og kostskoleophold for 
erhvervsuddannelser placerer 
hvert år skolen helt fremme i 
førerfeltet.

Bygholm repræsenterer både solide tra-
ditioner og moderne undervisning på et 
højt fagligt niveau på alle uddannelses-
trin og gennem mange år med særlig 
vægt på overbygningsuddannelserne, 
især agrarøkonomuddannelsen.

Fællesskab og personlig udvikling
Eleverne på grunduddannelserne er for 
hovedparten kostskoleelever.

- Vi gør meget for at fremelske et godt 
sammenhold, som alle er en del af. Og 
vi ser, at det forpligtende fællesskab 
styrker de studerendes personlige ud-
vikling. Mange er jo ganske unge, når de 
kommer første gang, siger forstander 
Kaj Aage Højgaard.
Så dagligdagen i studiemiljøet suppleres 
med fodbold, fester, ekskursioner, mo-
tionscenter, idrætshal, foredrag og fi lm-
aftener med mere.
Men fokus er på uddannelsen: Bygholms 
elever vandt fx innovationskonkurrencen 
i Horsens i uge 41 i skarp konkurrence 
med andre ungdomsuddannelser.
 
Unge blandt voksne
På Bygholm færdes de unge i et voksent 
miljø, fordi der under samme tag også 
foregår kurser og efteruddannelse.
Når de unge er klar, kan de få udvidet 
horisonten med et praktikophold i ud-
landet under EUs Leonardo-program. 
Og man kan også senere få en Akademi
-merkonomuddannelse i ledelse eller 
økonomi- og ressourcestyring

- Vi benytter en række pædagogiske og 
andre virkemidler for bedst muligt at 
klæde de unge på til at løfte opgaven 
som næste generation i dansk landbrug, 
og vi har et godt samarbejde med såvel 
primærproducenter som det rester-
ende landbrugserhverv, siger Kaj Aage 
Højgaard.

Kaj Aage Højgaard, 
forstander ved Bygholm 

Landbrugsskole

Bygholm Land-
brugsskole ved 
Horsens ligger vel
indplaceret i en af
Nordens fødevare-
klynger nær fx.
Danish Crown, 
Arla og Viden-
scentret for Land-
brug, som der alle 
løbende samarbej-
des med.

AU Food Platform

Er et tværfagligt initiativ, 
som har til formål at styrke 
fødevareforskningen ved
AU og samarbejdet med 
fødevarevirksomheder.
Find fl ere oplysninger om 
AU Food Platform på 
foodplatform.au.dk

I kontakt med 
forskningen på AU

Forskningen inden for fødevarer og jord-
brug foregår i forskellige institutter. For 
at gøre virksomhedernes kontakt til forsk-

ningen nemmere er der etableret et Na-
tionalt Center for Fødevarer og Jordbrug 
(DCA), som bl.a. kan skabe kontakt til 
den rigtige forsker. 

Læs mere på www.dca.au.dk

Fødevare- og 
jordbrugsforskning på AU

Der er omkring 400 forskere ved Aarhus Universitet, 
som arbejder med fødevarer og jordbrug. Hertil kom-
mer 200 ph.d.-studerende, hvoraf mange projekter 
er i tæt samspil med virksomheder. En stor del af 
fødevare- og jordbrugsforskningen foregår på AU’s 
forskningscentre i Foulum (ved Viborg), Flakkebjerg 
(ved Slagelse) og Årslev (ved Odense). Uddannelses-
aktiviteterne foregår i Aarhus.

Potente proteiner

Kartoffelproducenterne i Danmark ar-
bejder på at udnytte en større del af 
kartofl en, for dermed at skabe et større 
indtægtsgrundlag for dyrkerne. Kartof-
ler indeholder proteiner, og de kan bru-
ges til at forbedre tekstur og struktur 
i fødevarer. KMC Kartoffelmelcentralen 
amba og AKV Langholt amba, der 
tilsammen er ejet af ca. 1.500 kartof-
feldyrkende landmænd, er derfor gået 
sammen med Institut for Fødevarer, 
Aarhus Universitet for at undersøge, 
hvordan kartoffelprotein i kartoffelfrugt-
saften kan oprenses, fraktioneres og 
anvendes som ingrediens i fødevarer. 
Projektet er godt på vej med et nyt 
dansk produkt på et marked, som i dag 
er domineret af udenlandske spillere.     

Fiberrige fødevarer
kurerer kræft
Forskere ved Institut for Husdyrsviden-
skab arbejder sammen med Center for 
Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse 
på at fi nde fi berrige fødevarer, der kan 
forbedre overlevelsen for personer med 
kræft, hjertesygdomme og type 2-dia-
betes. Tidligere danske og udenlandske 
studier har rettet opmærksomheden 
på lignaner, der er plantekomponenter, 
som fi ndes i fi berrige fødevarer i særde-
leshed i fuldkornsrug. Forskningen indi-
kerer, at et højt niveau af lignan i blodet 
hos kvinder med brystkræft kan medføre 
en forbedret overlevelse. Endvidere viser 
studierne, at der kan være tilsvarende 
fordelagtige effekter for patienter, der 
lider af andre kræftformer og muligvis 
hjertesygdomme og type 2-diabetes. 

Et gran salt

Institut for Fødevarer på Aarhus Uni-
versitet (AU) arbejder sammen med 
mejerierne Arla Foods, Thise Mejeri, 
ingrediensvirksomheden Chr. Hansen og 
Københavns Universitet på at reducere 
saltindholdet i Danbo-ostetyperne. Må-
let er at nå under 1,25 procent salt i 
ostene, så mejerierne kan opnå nøgle-
hulsmærket. Det skal vel at mærke ske 
uden at der gås på kompromis med 
kvalitet, smag og konsistens af produk-
terne. 
Det er erhvervsnær forskning, som de 
200 erhvervsrettede ph.d.er  fra AU 
udfører i samarbejde med både små og 
store virksomheder. Jean Møller, der er 
ansat som ph.d.-studerende ved AU, 
siger om projektet: 
  ”Det er fedt at arbejde med et projekt, 
der har stor betydning for os alle. For 
meget salt i maden er jo ikke godt for 
vores sundhed, så den udfordring vil jeg 
gerne være med til at løse”. 

Samarbejdet mellem AU og virksom-
heder giver klare resultater:
  ”Det er sjovt at arbejde på et projekt, 
hvor vi sammen med industrien udtæn-
ker løsningerne, og hvor vi er fl ere til 
at arbejde på opgaven. Så kommer vi 
meget længere. Desuden giver det mig 
en mulighed for at få nogle fantastiske 
kontakter til industrien og få en fornem-
melse af, hvordan de arbejder.”         

ANNONCE

www.au.dk

Der er fremtid 
i fødevarer på AU
Fødevareområdet på Aarhus Universitet har eget forskerprogram og et attraktivt ph.d.-studiemiljø, hvor det klare mål er 
at uddanne videnskabsfolk til ledende stillinger inden for forskning, innovation, undervisning og formidling. Ph.d.-projek-
terne foregår ofte i samarbejde med industrien og internationale universiteter og kan også gennemføres som erhvervs-
ph.d.-projekter.

Med mere end 200 ph.d.er, heraf halvdelen udenlandske, som forsker indenfor bioenergi og på natur- og miljøområdet, 
binder det viden og erhverv sammen omkring bæredygtig fødevareproduktion og viser, at branchen sammen med viden-
institutionerne er dygtig til at bringe den nyeste viden i spil.

FAKTA

Ernæring og Sundhedsuddan-
nelsen, VIA University College:
Her får de studerende en grundlæggen-
de indføring og viden om ernæring, 
fødevarer, ernæring i et samfundspers-
pektiv, vejledning og undervisning, som 
er uddannelsens kerneområde. 

Global Nutrition and Health, 
VIA University College:
På Global Nutrition and Health er un-
dervisningssproget engelsk. Uddan-
nelsen er målrettet både danske og 
udenlandske studerende og henvender 
sig til dem, der brænder for ernæring 
og sundhed set i et globalt perspektiv. 

VIA University College er Dan-
marks største professions-
højskole og udbyder flere ud-
dannelser inden for ernæring 
og sundhedsområdet. Det giver 
spændende sparringsmulighe-
der for fødevarevirksomheder 
- både i og udenfor Agro Food 
Park. 

Med den fysiske placering mellem Skejby 
Sygehus og erhvervsparken Agro Food 
Park, passer Campus Aarhus N, VIA 
University College perfekt ind i det nye 
engagerede samarbejde omkring Agro 
Food Park. 2600 studerende, fra seks 
forskellige sundhedsfaglige uddannelser, 
og 400 ansatte har deres daglige gang 
på Campus Aarhus N.
”I VIA er vi meget optagede af, hvordan 
vi som uddannelsesinstitution kan være 
med til at løse velfærdsudfordringerne 
i vores samfund.  Derfor vil vi meget 
gerne indgå i et tæt samarbejde med 
blandt andre fødevarevirksomheder,” 
siger direktør for VIAs Sundhedsfaglige 
Højskole Aase Lydiksen.  Samarbejdet 
kan bl.a.bestå af sparring.
”Vi har et stort fokus på forskning og 
udvikling i forhold til fødevarer og bære-
dygtige løsninger i relation til ernæring 
og sundhed. Derfor vil vi gerne tilbyde 
os selv som eksperter og sparringspart-
nere i innovationsprojekter og andre 
former for samarbejder med relevante 
virksomheder,” siger Lars Peter Bech 
Kjeldsen, som er forsknings- og ud-
viklingschef i Sundhedsfaglig Højskole, 
VIA University College.

For yderligere oplysninger  
- kontakt venligst:
Forsknings- og udviklingschef, 
ph.d. Lars Peter Bech Kjeldsen
Sundhedsfaglig Højskole, 
VIA University College 
Mobil (+45) 87 55 17 16
E-mail: lpbk@viauc.dk

ANNONCE

Læs mere på viauc.dk

Få sparring på 
ernæring og 
sundhed af ViA

Aase Lydiksen, direktør for Sundhedsfaglig Højskole, VIA University College
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»Hvis kunder kommer her hos os, vil de 
gerne være på forkant med en problema-
tik omkring deres produkt,« siger Anne 
Elsser-Gravesen, ejer og partner sammen 
med sin mand af ISI Food Protection ApS.
Det handler om fødevaresikkerhed. Virk-
somhedens niche og speciale er konserver-
ing af fødevarer. At styre den uønskede 
mikrobiologi.
  »Industrien er presset, og de nye trends er 
low fat, low salt og minus sukker. Det er lig 
med højere vandaktivitet i produkterne og 
dermed bedre vilkår for mikroorganismer. 
Desuden skal fødevarer virke mere friske, 
mindre forarbejdet og ikke mindst have 
længere holdbarhed. Derfor kommer de til 
os,« fortæller Anne Elsser-Gravesen.
Kunderne er fødevareproducenter og leve-
randører, der hele tiden skal udvikle og 
sikre deres produkter.

Kvalitetsgodkendelse
ISI Food Protection ApS har til huse i In-
cuba Science Park i Aarhus, som har givet 
støtte, ligesom virksomheden har fået en 

start- og vækstpakke fra Væksthuset og 
støtte fra Forsknings- og Innovationssty-
relsen.
Lige nu handler det om at blive god-
kendt som o�  cielt testlaboratorium til 
de lovpligtige egenkontrol analyser. Det 
skal en videnpilot sørge for gennem 
kvalitetssikring.
  »Det betyder, at vore analyser bliver ak-
krediteret til fødevareindustrien. De virk-
somheder, vi skal lave analyser for, afven-
ter dette, og vi skal have det på plads den 
1. juni.«
Visionerne er at skabe et internationalt 
kompetencecenter i Aarhus indenfor kon-
servering med godkendte testfaciliteter.
  »Vi er stærke på fødevarer her i Aarhus, 
og vi samarbejder med Væksthuset, 
Fødevare Midt og er i tæt dialog med Agro 
Food Park. Vi ligger helt rigtigt her, fordi 
her er et super rekrutteringsgrundlag, og 
det hele sker jo lige her på fødevareområ-
det,« pointerer Anne Elsser-Gravesen.

Fremtidens fødevarer 
sikres her

Ostemaden er reddet

De sagde to faste job op for at begynde som iværksættere. På 
bare tre år er ISI Food Protection ApS vokset til otte ansatte 
med overskud og positiv egenkapital.

Det ser ud til, at ost ikke som hidtil antaget har en negativ effekt 
på kolesterol-niveau og andre parametre i relation til hjerte-kar-
sygdomme. Tværtimod har ost måske en gavnlig effekt. Det skal 
et forskningsprojekt med Landbrug & Fødevarer i Skejby som 
projektleder bevise.

“Pølseskind kan redde dit liv.
At Danmark er noget nær verdensmester i grise-
produktion, ved de fl este. At vi også er verdens-
mestre i pølseskind, er knap så almen viden. Men 
pølseskindene er ikke kun af nationaløkonomisk 

interesse. I produktionen af pølseskind er vi nem-
lig også i stand til at producere lægemidlet hepa-
rin, der bruges som blodfortyndende medicin ved 
operationer.”

VIDSTE 
DU AT ...

Ost kan ligefrem have gavnlige e� ekter. 
  »Dette studie har til formål at forsøge at 
dokumentere en mulig gunstig e� ekt af 
gul ost på en række parametre relateret til 
hjerte-kar-sygdomme,« fortæller Merete 
Myrup Christensen, ernæringschef for 
mælk i Landbrug & Fødevarer og leder af 
styregruppen for projektet.
Man har i lang tid troet, at ostens indhold 
af mættet fedt har gjort den uønsket i en 
kost til personer med risiko for hjerte-kar-
sygdomme. En håndfuld internationale 
undersøgelser har dog vist, at ost tilsyn-
eladende ikke har en negativ e� ekt på 
kolesterol-niveau og andre parametre i re-
lation til hjerte-kar-sygdomme. Det inter-
nationale forskningsprojekt ser på ostens 

eventuelle gavnlige e� ekter, der måske 
skyldes ostens høje indhold af protein og 
kalcium, eller måske den måde ost er sam-
mensat på (kaldet matrix-e� ekten). 
  »Forskerne har indtil videre ikke kun-
net forklare mekanismerne bag disse re-
sultater, og myndigheder i de � este lande 
er da også tilbageholdende med at ændre 
på gældende kostanbefalinger,« fortæller 
Merete Myrup Christensen.

Ændring af kostanbefalinger
Forskningsprojektet, der er støttet af forsk-
ningsmidler fra seks lande, ser på ef-
fekten af ostens fedtindhold og ostens 
modningsgrad først hos grise, dere� er hos 
mennesker, hvor et pænt højt oste-indtag 

sammenlignes med et tilsvarende indtag af 
mættet fedt fra andre fødevarer og med en 
kost med et højt indhold af stivelseshold-
ige kulhydrater. 
Griseforsøgene viser, at en 45+ Danbo 
resulterede i et højere niveau af HDL-ko-
lesterol (den gunstige form af kolesterol) 
sammenlignet med en 30+ ost.
Kostrådene har hidtil været at nedsætte ind-
taget af fedt og især mættet fedt, og derfor 
skære ned på kød og mejeriprodukter som 
f.eks. ost.
 »Det er jo i alles interesse at få dette 
a� laret. Folk der har brug for at nedsætte 
deres fedtindtag kan rimeligt nemt gå fra 
sødmælk til minimælk, men har sværere 
ved at undvære osten. Og hvis der nu ikke 

er nogen grund til det, ja så bliver det jo 
nemmere at være menneske,« siger Merete 
Myrup Christensen.
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Fremtidens fødevarer 
sikres her

Et fyrtårn der lyser op

Gammeldags mad i nye klæder

Målt på tal og fakta er Østjylland centrum i den stærke land-
brugs- og fødevareklynge i Danmark, og det udbygges de 
næste mange år med det mål at blive internationalt anerkendt.

Danskernes mad gennem 15.000 år har altid været præget af 
det nære, det omkring os, og det vilde. Det er netop det, ny 
nordisk mad også er.

Aarhus er som vækstmetropol i Region 
Midtjylland den vestdanske millionby, 
der med nationale briller på er et særde-
les stærkt kort i landets bestræbelser på 
at blive en førende og videnbaseret land-
brugs- og fødevarenation. 
  »Hvis du kører en time er her 1,2 mio. 
mennesker, kører du 90 minutter er det 
2,2 mio. mennesker. Her er med andre ord 
masser af potentiale, aktiviteter og vækst-
muligheder.«

Det siger Jan Beyer Schmidt-Sørensen, er-
hvervschef i Aarhus Kommune.
Danske fødevarer er en meget stærk eks-
portvare, og i Aarhusområdet � ndes alle 
dele af værdikæden. 
  »Landbrug og fødevarer står stærkt i 
Aarhusområdet, og sammen med de 
store virksomheder og uddannelserne på 
Aarhus Universitet, VIA University Col-
lege og Foulum skaber det masser af inno-
vation, forskning, omsætning og arbejds-
pladser,« fastslår han.
Som erhvervschef har han mange skibe i 
søen, når det drejer sig om erhvervsud-

vikling. Han synes, det er værd at fastslå, 
at dette er et dansk initiativ, der � nder sted 
i Aarhus. 
  »Det er vigtigt for Danmark, at man 
samtænker initiativer i landbrugs- og 
fødevareklyngen for at samle kompe-
tencerne. Det giver mening for en samling 
af virksomheder med de kompetencer. Det 
er et hotspot - et fyrtårn, der lyser op.«

Medvind på cykelstien
Han nævner Food Festival som en mar-
kant international begivenhed og Agro 
Food Park med vitale klyngeaktiviteter i et 
stærkt miljø.
  »Agro Food Park miljøet skaber sam-
menhæng og kobler det til forskning og 
udvikling. Det begyndte med 2,3 mio. kr. 
i igangsætningsmidler fra kommunen, 
og i dag er både Agro Food Park, Incuba 
Science Park og Alexandra Instituttet 
selvkørende med stor aktivitet og bevågen-
hed,« mener Jan Beyer Schmidt-Sørensen, 
og tilføjer:
  »Nationalt er der penge i det, og vi put-
ter penge i det, når det skaber innovation i 
fødevareerhvervet.«
Med 50.000 studerende er Aarhus en vid-
ensby, og synergien mellem uddannelse og 
erhverv er tydelig.
  »Her kan virksomhederne komme i kon-
takt med forskere, og vi vil gøre det endnu 
mere smidigt at etablere sig. Vores videns-
akse nede fra havnen ud ad Randersvej og 
til Skejby er der masser af gode cirkler i. 
Der er medvind på cykelstien på mange 
måder her.«

»Ny nordisk mad er jo en tilbagevenden 
til det, der har karakteriseret dansk mad 
gennem tusinder af år,« mener Bettina 
Buhl, museumsinspektør på Dansk Land-
brugsmuseum, Gl. Estrup.
Hun ved om nogen noget om dansk mad-
kultur, brød og kager, og har med udgiv-
elsen af bogen ”Historien om danskernes 
mad i 15.000 år” sat fokus på madens 
historie i Danmark. Hvilke råvarer der 
har været til rådighed, hvordan maden 
er blevet tilberedt, hvilke redskaber man 
har brugt osv. Historien begynder i jæger-
stenalderen, hvor menneskene tilberedte 
jagtbyttet over bål under åben himmel, 
og slutter ved nutidens højteknologiske 

samtalekøkkener med en mangfoldighed 
af råvarer. 
  »Dengang som nu handler det om at 
bruge ressourcerne omkring os, danske 
ressourcer, og det der omgiver os i nærom-
rådet.«
Ny nordisk mad er en relancering af det 
selvforsynende køkken.
  »I gamle dage høstede madmor i sine 
omgivelser og kombinerede med det vilde 
køkken, f.eks. vilde bær. Man udnyttede 
det, man havde, men det handlede også 
om at lave mad til så mange som muligt i 
så lang tid som muligt.«
Det handlede også om at være kreative i 
udnyttelsen.

»Og sådan er det ved at blive igen. Det er 
stenalderkost om igen med gamle ingredi-
enser i helt nye klæder. Det er fantastisk, 

og samtidig fortæller vi historier med 
maden,« siger Bettina Buhl.

At der står Yding Grønt på hver anden pakke salat 
i butikkerne - og det skyldes ikke mindst deres 
udvikling af  specialsalater. Yding Grønt ligger v. 
Yding Skovhøj.

VIDSTE 
DU AT ...
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Akvakultur – fiskeopdræt – er 
den hurtigst voksende fødeva-
reindustri i verden, og danske 
BioMar har succes med at ud-
vikle avancerede foderproduk-
ter.

Navnet BioMar lyder måske ikke umid-
delbart bekendt, men virksomheden 
med hovedsæde i Århus omsætter for 
otte milliarder kr. årligt. BioMar pro-
ducerer og leverer fiskefoder til opdræt 
over  meget af verden, og det er en in-
dustri i voldsom vækst. I dag kommer 
mere end halvdelen af den fisk, som vi 
spiser, fra opdræt, og det er et tal der 

vil stige i årene fremover.
- Også derfor er det vigtigt at udvikle 
produkter, der tilfredsstiller både de 
miljøkrav og de kvalitetskrav, markedet 
stiller. Det gælder om dels at få så 
mange kilo fisk som muligt ud af hvert 
kilo foder, samtidig med at foderet 
ikke skader miljøet, er let at håndtere, 
minimerer omkostningerne og holder 
fiskene sunde, forklarer koncernchef 
Torben Svejgaard fra BioMar.
BioMar har på globalt plan omkring 1000 
ansatte på 11 fabrikker i otte lande. 
Produktionen foregår i Latinamerika og 
Europa, blandt andet har BioMar en 
salgs-, produktions- og udviklingsafde-

ling med 100 ansatte i Brande samt et 
forsøgsanlæg i Hirtshals. Produktionen 
er på knap en mio. tons foder pr. år.

Sundere fisk uden medicin
- Foderet udgør en stor del af omkost-
ningen ved opdræt af fisk. Derfor er det 
vigtigt at kunne holde priserne så sta-
bile som muligt ved stærkt svingende 
råvarepriser, samtidig med at vi udvikler 
nye fodertyper som kan minimere for-
bruget. Før brugte man næsten udeluk-
kende fiskeolie og –mel  til produktionen, 
men i dag er størstedelen af foderet af 
vegetabilsk oprindelse. Samtidig har vi 
f.eks. udviklet foder med probiotika, der 

medvirker til en bedre fiskehelse uden 
brug af medicin. Det er en ny trend, 
som vil give sundere fisk, siger Torben 
Sveigaard.
BioMar leverer også til de danske dam-
brug, hvor miljøkravene er ekstremt 
høje. Her har virksomheden blandt an-
det udviklet miljøvenligt foder, som er 
egnet til brug i recirkuleringsanlæg – et 
produkt som givetvis vil blive efterspurgt 
også i andre lande.

AvAnceret foder til verdens fiskeopdræt

ANNONCE

www.biomar.com

Sammen med to institutter på DTU og virksom-
hederne Danish Crown og Scandinavian Micro 
Biodevices vil Dianova i Århus udvikle et ”bærbart 
laboratorium” – en mikrochip med reagenser, 
som kan analysere prøver fra eksempelvis husdyr 
eller fødevarer på få timer. 

- Det kommer til at sætte helt nye standarder for 
påvisning af skadelige bakterier og sygdomme i 
fødevarer, og den vil nedbringe tidsforbruget til 
prøvetagning og analyse væsentligt. Det bety-
der at virksomhederne hurtigere kan reagere og 
derved minimere spild, samtidig med at fødevar-
ernes holdbarhed forlænges, når der ikke skal 
bruges dage, men kun timer på analyserne, siger 
CEO Mogens Madsen fra Dianova.

Forbinder forskere og producenter
Dianova fungerer som mellemled mellem forskere 
og producenter. Virksomheden formidler vacciner 
og sera samt diagnosticeringsværktøjer til hus-
dyr- og fødevareproducenter, og da Dianova har 
direkte kontakt med både kunder og forskere, 
kan virksomheden formidle de behov og de forsk-
ningsresultater, som parterne står med. Og som 
leder af en innovationsvirksomhed er Mogens 
Madsen glad for Agro Food Park-projektet.
- Vi kan få gensidig inspiration og der er ikke 
tvivl om at projektet vil være med til at øge in-

novationen. Der vil være en synergieffekt, som vi 
både kan trække på og bidrage til, understreger 
Mogens Madsen.

Stort potentiale i mikrolaboratorium
Projektet med mikrolaboratoriet har et samlet 
budget på 22 mio. kr. og vil, når det er færdigud-
viklet, kunne betjenes af en håndholdt enhed, som 
kan sende testresultater fra stalden eller produk-
tionsbåndet til eksempelvis slagteriets fagfolk. 
Chippen indeholder kanaler med reagenser, der 
kan analysere en række sygdomme, og den kan 
tilpasses til de problemer, der er i de enkelte om-
råder. Derfor er der et stort eksportpotentiale i 
projektet.

- Vi forestiller os også, at den kan udvikles til 
at have en række andre funktioner, så man ek-
sempelvis kan bruge den til mælkeindustrien, i 
bryggerier osv. Dermed har projektet store per-
spektiver, understreger Mogens Madsen.

www.dianova.dk

Bærbart 
fødevarelaboratorium

ANNONCE

DTU-datterselskabet Dianova skal med støtte fra Højteknologifonden stå 
for udvikling af en analysemetode, der vil revolutionere diagnosticering af 
fødevarebakterier
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Det begyndte i 2009 som et studenter-
projekt på Aarhus Universitet, hvor John 
Martin Møller og en kammerat på Busi-
ness Development Engineer uddannelsen 
� k ideen. Udgangspunktet var, at der er 
meget papir i landbruget og det tager tid 
og er rodet på en beskidt traktor i en mud-
derpøl.
  »Med Letfarms app er det hele meget 
nemmere, mere overskueligt, særdeles 

brugbart og realistisk for medarbej-
deren. De bliver mindet om alt, og skal 

ikke huske noget selv. De skal bare 
trykke på den grønne knap,« siger 
John Martin Møller, medsti� er af 
Letfarm.
I dag kører Letfarms system i 130 

bedri� er, og de er i dag fem mand i 
Aarhus og et udviklingsteam på to i 
Ukraine til mobilplatformen.
For et mindre eller mellemstort land-

brug med maks. tre mand i marken, 
koster Letfarms system 3.600 kr. årligt 
for en basisudgave. Dertil kan man 
koble en masse ekstra ovenpå.

Inden de gik i lu� en med systemet, la-
vede de en prototype og snakkede med en 
masse landmænd. 

De � k kapital i starten af 2011 fra en privat 
landmand, og desuden hjalp lovgivnin-
gen til med at aktualisere deres produkt: 
sprøjtejournalen skal fra høståret 2011 
med indberetning i 2012 være elektronisk.
John Martin Møller demonstrerer sys-
temet, som selv et barn kan � nde ud af, 
når administratoren har sat det hele op 
på pcén.
  »Login og tryk start, tryk på den grønne 
knap, og medarbejderen a� æser sine tra-
ditionelle instrumenter, indtaster det i 
app’en, og den husker både på medarbej-
deren og marken.«
Det er store farvede knapper, hvor alt det 
svære er forudindtastet.

Tæt på landmanden
Letfarm havde landbrugsfolk som testbru-
gere fra starten i en udviklingsgruppe på 
10. 
  »Vi er meget anderledes, fordi vi udeluk-
kende forholder os til praksis. Det giver en 
meget kort vej fra landmænd til os.«
I juni 2011 vandt Letfarm guldprisen til 
Landsskuet, dere� er kom de på markedet.
  »Vi sælger godt, og nu skal Videnscentret 
for Landbrug stå for salget.«

Synergien i Agro Food Park er afgørende.
  »Vi � yttede fra Herning og hertil, fordi 
det langbrugsfaglige er koncentreret her. 
Vi har fundet samarbejdspartnere og har 
et godt samarbejde med Videnscentret. 
Det er det helt rigtige sted. Det er en stærk 
klynge, og hele landets landbrugsfaglige 
viden er her. 90 procent af al IT til land-
mænd bliver solgt herfra,« siger John 
Martin Møller.
Letfarm er begyndt at sætte testbesætnin-
ger op i Argentina, Norge, Slovakiet og 
Rumænien, og drømmen er, at de om tre-
� re år er i 10-15 lande.
  »Vi håber, at det er vores produkt, man 
automatisk vælger ved registrering. Vi er 
et lille � rma med potentiale til at blive en 
stor virksomhed, og vi søger kapital i en 
runde mere for at internationalisere os,« 
siger John Martin Møller.
Letfarm er på dansk og engelsk i dag, og 
� ere sprog er på vej. Næste skridt er at 
markedsføre den engelske udgave, som 
hedder Farmbuddy.

Landbruget styres med 
smartphone
Slut med indberetninger, sprøjtejournaler og gødningsrapporter 
på papir. Fremtidens landbrug styres fra smartphone eller tablet 
med direkte onlineindberetning. Virksomheden Letfarm gør livet 
lettere for landmændene.

Akvakultur – fiskeopdræt – er 
den hurtigst voksende fødeva-
reindustri i verden, og danske 
BioMar har succes med at ud-
vikle avancerede foderproduk-
ter.

Navnet BioMar lyder måske ikke umid-
delbart bekendt, men virksomheden 
med hovedsæde i Århus omsætter for 
otte milliarder kr. årligt. BioMar pro-
ducerer og leverer fiskefoder til opdræt 
over  meget af verden, og det er en in-
dustri i voldsom vækst. I dag kommer 
mere end halvdelen af den fisk, som vi 
spiser, fra opdræt, og det er et tal der 

vil stige i årene fremover.
- Også derfor er det vigtigt at udvikle 
produkter, der tilfredsstiller både de 
miljøkrav og de kvalitetskrav, markedet 
stiller. Det gælder om dels at få så 
mange kilo fisk som muligt ud af hvert 
kilo foder, samtidig med at foderet 
ikke skader miljøet, er let at håndtere, 
minimerer omkostningerne og holder 
fiskene sunde, forklarer koncernchef 
Torben Svejgaard fra BioMar.
BioMar har på globalt plan omkring 1000 
ansatte på 11 fabrikker i otte lande. 
Produktionen foregår i Latinamerika og 
Europa, blandt andet har BioMar en 
salgs-, produktions- og udviklingsafde-

ling med 100 ansatte i Brande samt et 
forsøgsanlæg i Hirtshals. Produktionen 
er på knap en mio. tons foder pr. år.

Sundere fisk uden medicin
- Foderet udgør en stor del af omkost-
ningen ved opdræt af fisk. Derfor er det 
vigtigt at kunne holde priserne så sta-
bile som muligt ved stærkt svingende 
råvarepriser, samtidig med at vi udvikler 
nye fodertyper som kan minimere for-
bruget. Før brugte man næsten udeluk-
kende fiskeolie og –mel  til produktionen, 
men i dag er størstedelen af foderet af 
vegetabilsk oprindelse. Samtidig har vi 
f.eks. udviklet foder med probiotika, der 

medvirker til en bedre fiskehelse uden 
brug af medicin. Det er en ny trend, 
som vil give sundere fisk, siger Torben 
Sveigaard.
BioMar leverer også til de danske dam-
brug, hvor miljøkravene er ekstremt 
høje. Her har virksomheden blandt an-
det udviklet miljøvenligt foder, som er 
egnet til brug i recirkuleringsanlæg – et 
produkt som givetvis vil blive efterspurgt 
også i andre lande.

AvAnceret foder til verdens fiskeopdræt

ANNONCE

www.biomar.com

“Fra gylle til el. 
Ind i den ene ende. Ud i den anden. Og så ind i et 
moderne biogasanlæg, hvor gyllen sætter strøm 
til støvsugeren, computeren og komfuret. Faktisk 
kan gyllen fra en enkelt ko dække dit elforbrug 

i et helt år. Så måske skulle man invitere et par 
sortbrogede malkekøer med til diskussionen om 
Danmarks kommende energipolitik.”

VIDSTE 
DU AT ...

Nordens største madfestival
Kulinariske oplevelser i alle afskygninger mødes igen på Tangkro-
gen i Aarhus til Food Festival den 6.-8. september 2013. Fødevare-
branchen mødes her i et internationalt udstillingsvindue.

I 2012 deltog over 200 virksomheder i Food 
Festival i Aarhus. Flere end 27.000 gæster 
blev udfordret og underholdt med spæn-
dende madboder, fristende smagsprøver, 
levende markedspladser, undervisning, 
madlavningsskoler, foredrag, internation-
ale madkonferencer m.m. Fra unikke oste 
til mousserende vine, over simremad, 
grøntsager og alt godt fra havet i en hyldest 
til Nordens spisekammer.
Udover de deltagende virksomheder 
besøger endnu � ere fødevarevirksomheder 
festivalen og dertil mange af de virksom-
heder, der har fødevarebranchen som 
kunder. Festivalen handler om at danne nye 
netværk gennem en lang række businessak-
tiviteter. 
  »Vi har holdt en række erhvervsaktiviteter 
målrettet fødevarebranchens små og store 
virksomheder, bl.a. mødtes internationale 
venture kapitalister og de helt store interna-

tionale fødevarevirksomheder med henblik 
på investering i interessante fødevarepro-
jekter,« fortæller festivalchef Anna Lund. 
Food Festival er med andre ord et nationalt 
og internationalt udstillingsvindue, ligesom 
netværket omkring den er en platform, der 
igangsætter udvikling og innovation.

Food Festival 
Food Organisation of Denmark 
(FOOD) står bag Food Festival, og 
den er en netværksorganisation, som 
samarbejder med centrale aktører fra 
fødevarebranchen i Region Midtjylland 
og det øvrige Danmark. Både små, 
mellemstore og store virksomheder, 
organisationer, institutioner og fore-
ninger. Partnerne er: Aarhus Kommune, 
Region Midtjylland, Aarhus Universitet, 
Landbrug & Fødevarer, Aarhus Fest 
uge, AgroTech, Agro Food Park, Future 
Food Inovation og VisitAarhus.

Sammen med to institutter på DTU og virksom-
hederne Danish Crown og Scandinavian Micro 
Biodevices vil Dianova i Århus udvikle et ”bærbart 
laboratorium” – en mikrochip med reagenser, 
som kan analysere prøver fra eksempelvis husdyr 
eller fødevarer på få timer. 

- Det kommer til at sætte helt nye standarder for 
påvisning af skadelige bakterier og sygdomme i 
fødevarer, og den vil nedbringe tidsforbruget til 
prøvetagning og analyse væsentligt. Det bety-
der at virksomhederne hurtigere kan reagere og 
derved minimere spild, samtidig med at fødevar-
ernes holdbarhed forlænges, når der ikke skal 
bruges dage, men kun timer på analyserne, siger 
CEO Mogens Madsen fra Dianova.

Forbinder forskere og producenter
Dianova fungerer som mellemled mellem forskere 
og producenter. Virksomheden formidler vacciner 
og sera samt diagnosticeringsværktøjer til hus-
dyr- og fødevareproducenter, og da Dianova har 
direkte kontakt med både kunder og forskere, 
kan virksomheden formidle de behov og de forsk-
ningsresultater, som parterne står med. Og som 
leder af en innovationsvirksomhed er Mogens 
Madsen glad for Agro Food Park-projektet.
- Vi kan få gensidig inspiration og der er ikke 
tvivl om at projektet vil være med til at øge in-

novationen. Der vil være en synergieffekt, som vi 
både kan trække på og bidrage til, understreger 
Mogens Madsen.

Stort potentiale i mikrolaboratorium
Projektet med mikrolaboratoriet har et samlet 
budget på 22 mio. kr. og vil, når det er færdigud-
viklet, kunne betjenes af en håndholdt enhed, som 
kan sende testresultater fra stalden eller produk-
tionsbåndet til eksempelvis slagteriets fagfolk. 
Chippen indeholder kanaler med reagenser, der 
kan analysere en række sygdomme, og den kan 
tilpasses til de problemer, der er i de enkelte om-
råder. Derfor er der et stort eksportpotentiale i 
projektet.

- Vi forestiller os også, at den kan udvikles til 
at have en række andre funktioner, så man ek-
sempelvis kan bruge den til mælkeindustrien, i 
bryggerier osv. Dermed har projektet store per-
spektiver, understreger Mogens Madsen.

www.dianova.dk

Bærbart 
fødevarelaboratorium

ANNONCE

DTU-datterselskabet Dianova skal med støtte fra Højteknologifonden stå 
for udvikling af en analysemetode, der vil revolutionere diagnosticering af 
fødevarebakterier
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Fra viden til fødevarer 
i verdensklasse

Produktion af fødevarer bliver et af fremtidens guldæg.  
Men størrelsen på ægget afhænger af, hvor stor viden 
vi mobiliserer på området.

På Videncentret for Landbrug henter vores eksperter 
hver dag den nyeste viden ud af den faglige informa- 
tionsstrøm og sørger for, at den bliver brugbar for vores 
kunder – landmænd, gartnere, fødevarevirksomheder, 
myndigheder og mange andre.

Resultatet er dansk fødevareproduktion i verdensklasse, 
som er guld værd for os alle sammen.

Se mere på vfl.dk

Videncentret for Landbrug er et fagligt datterselskab i Landbrug & Fødevarer. 
Virksomheden er partner i DLBR, som driver rådgivningsvirksomhed fra 
31 centre over hele landet.

SPECIALINDSIGT I 
FØDEVAREBRANCHEN
Kromann Reumerts specialister rådgiver om alle juridiske aspekter, der er vigtige både for 
nystartede og veletablerede virksomheder i og omkring fødevarebranchen.

Vi har rådgivet virksomheder i fødevarebranchen igennem årtier og bistår i dag ca. 150 føde-
varevirksomheder inden for produktion, engros og detail.

Kromann Reumerts vision er ”Vi sætter standarden”, fordi vi ikke vil nøjes med at være gode – vi vil være de bedste. Vi er Danmarks 

førende advokatvirksomhed med omkring 550 medarbejdere, hvoraf ca. 300 er jurister. Vores kontorer er i København, Aarhus, 

London og Bruxelles.

KROMANN REUMERT
FØDEVAREBRANCHEN

WWW.KROMANNREUMERT.COM
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AgroTech er specialister i forsknings-
baseret rådgivning i fødevare- og ener-
giproduktion.
  »Fødevareklyngen i Aarhus og Østjylland 
er et fyrtårn, hvis fundament er på matrik-
len Agro Food Park. Der er store frem-
tidsperspektiver i landbrug og fødevarer, 
klima, miljø, og energi. Der sker nyt hele 
tiden, og vi er med helt front,« pointerer 
René Logie Damkjer, adm. direktør i 
AgroTech.
Han ser en spændende vækstfremtid for 
virksomheden og regner med vækst på 50 
procent på fem år. Visionen er 150 ansatte 
i 2017.
AgroTech tilbyder som Godkendt 
Teknologisk Serviceinstitut (GTS) uvil-
dig rådgivning, anvendelsesorienteret 
forskning og teknologisk service inden 
for hele værdikæden fra jord til bord. 
AgroTech udfører forsøg, test og veri� -
kation. Derudover a� older de løbende 
arrangementer – både åbne og virksom-
hedstilpassede.
  »Vi fokuserer på tre områder: innova-
tion i forretningsdelen, landbrug og 
fødevarer og bæredygtighed - at få mere 
ud af mindre. Alle vores projekter er virk-
somhedsrettede, og to tredjedele af vores 
omsætning er på kommercielle vilkår. Vi 
er gode til at initiere processer, der skaber 

innovation.« Samarbejdspartnerne og 
virksomhederne er mange.
  »Vi udfordrer virksomhedernes tanke-
gang, og de oplever, at det � ytter noget. 
Specielt de små virksomheder, hvor vi 
arbejder ude hos dem. Vi stiller med 
4-5 eksperter for at skabe innovation, og 
det ender med et helt katalog med mu-
ligheder.«

Bindeleddet
AgroTech er også projektleder på større 
projekter, og aktuelt har de fået 12 mio. 
kr. fra Vidensskabsministeriet med det 
mål at sikre nye brygtyper og optimere 
processerne hos mikrobryggerier, som 
der er fem af i dette projekt. Det handler 
om innovationen og op� nde nye produk-
ter.
Samarbejdet med virksomheder, Aarhus 
Universitet, Aarhus Kommune, Region 
Midtjylland m.� . sker i en forretnings-
rettet kontekst.
  »Vi bruger vores  viden og netværk, og 
bringer fødevareindustrien, uddannel-
serne og sundhedssystemet sammen. Vi er 
bindeleddet, og innovation skal begynde
nu, hvis det skal give resultater om 10 år. 
Her er en smeltdigel af gode ting, og vi 
bryder ringmure ned – bl.a. ved at lave 
strategiske a� aler med Aarhus Univer-

sitet på virksomhedernes vegne,« under-
streger René Logie Damkjer.

Området er en magnet
Blandt AgroTechs største succeser er, at 
de er gået på det globale marked sammen 
med en dansk virksomhed med so� ware 
til klimastyring af gartnerier, e� er at virk-
somheden inviterede AgroTech ud i deres 
udviklingsafdeling. Desuden har Agro-
Tech de seneste år målt madspild i virk-
somheder. 
  »Vi har via vores MadspildsMonitor do-
kumenteret ændringer, og det har med-
ført besparelser. F.eks. i Vestas, der har 
sparet 250.000 kr. i en af deres kantiner.«
AgroTech er kendt for deres aktive rolle.
  »Hvis du vil have din forskning ud på 
arbejdspladserne, så er vi et oplagt valg, 
hvis du vil have forretning ud af det. Des-
uden er vi jo her i Aarhus og Østjylland 
en del af et stærkt innovationsmiljø, tæt 
på alt og alle de vigtige spillere på områ-
det. Her er synergi, og det er som en mag-
net, der trækker mere til,« mener René 
Logie Damkjer.

Den 4. december 2012 præsenterede pro-
fessor Mark Post fra universitet i Maas-
tricht sin metode til at lave kunstigt kød 
i Agro Food Park. Præsentationen var 
en del af arrangementet ”Rethink Food”, 
der tiltrak fulde huse og deltagere fra en 
række virksomheder og uddannelsesin-
stitutioner.
Kødet skal bruges i en burger, som Mark 
Post regner med at kunne servere i be-
gyndelsen af 2013.     
  »Den første burger skal kun laves for at 
bevise, at det kan lade sig gøre,« sagde 
Mark Post, der er professor i fysiologi.
To store forskningsgennembrud indenfor 
de seneste par måneder betyder, at både 
prisen og tidspunktet for salg af kunstigt 
kød i supermarkedet er kommet meget 
tættere på. 

Mark Post og det hollandske forskerhold 
præsenterer verdens første laboratoriesk-
abte hakkebøf ved en stor event i London 
her i denne måned. Den er skabt af en 
enkelt stamcelle fra et dyr, som siden er 
blevet fordoblet til en størrelse, der svarer 
til en hakkebøf. Et projekt, der foreløbigt 
har kostet 1,8 mio. kr.
Forskere som Mark Post har længe eks-
perimenteret med at skabe kunstigt ’in 
vitro’ kød og dyrke det i laboratoriet uden 
for en levende organisme.
Han regner med, at processen med tiden 
bliver så billig, at det kunstige kød kan 
konkurrere med den konventionelle kød-
produktion, og det vil ifølge Mark Post 
vare mellem 10 og 20 år, før det kunstige 
kød vil kunne konkurrere på markeds-
vilkår med traditionelt kød.

Fra gylle til gastronomi

Reagensglasbøffer

Innovation og vækst er kodeordene i AgroTech Institut for 
Jordbrugs- og Fødevareinnovation. Virksomheden dækker hele 
landbrugs- og fødevarekæden og er med 90 ansatte en vigtig 
del af Agro Food Park.

En fremtid med kunstigt kød er nær. Under overskriften ”Meat the 
future”, blev kunstigt fremstillet kød præsenteret i Agro Food Park.
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“Danske spinatfrø redder Olivia. 
Skipper Skræk er fra en tid, hvor der ikke var så 
meget rygeforbud og kostpyramide. Men den 
evigt gyldige sandhed er, at når skurken skal 
have en på frakken, toget skal standses eller 

klippestenen skal gribes, er der kun én kur, der 
dur. Men spinat er ikke kun et vidundermiddel i 
tegnefi lm. Den danske frøindustri producerer 75 
procenter af verdens spinatfrø, som er kendt og 
anerkendt for sin særlige kvalitet.”

VIDSTE 
DU AT ...

Fakta kunstigt kød
Indtil videre tillader teknologien 
kun at lave kunstigt kød, der kan 
bruges som hakkekød i burgere, 
nuggets eller pølser. Det vil tage 
forskerne meget længere tid - 
formentlig mellem 20-30 år - at 
lave kød til steaks eller koteletter.
Kunstigt kød kræver færre ressour-
cer såsom vand, jord og foder 
end den traditionelle kød-
produktion, og det kan modvirke 
fødevareknaphed, skåne miljøet 
og redde millioner af dyreliv.
I dag fi ndes adskillige alternativer 
til kød på markedet, bl.a. produk-
ter baseret på soja. Et eksempel 
er Soy4you, der med base i Agro 
Food Park sælger produkter via 
nettet.

Fra viden til fødevarer 
i verdensklasse

Produktion af fødevarer bliver et af fremtidens guldæg.  
Men størrelsen på ægget afhænger af, hvor stor viden 
vi mobiliserer på området.

På Videncentret for Landbrug henter vores eksperter 
hver dag den nyeste viden ud af den faglige informa- 
tionsstrøm og sørger for, at den bliver brugbar for vores 
kunder – landmænd, gartnere, fødevarevirksomheder, 
myndigheder og mange andre.

Resultatet er dansk fødevareproduktion i verdensklasse, 
som er guld værd for os alle sammen.

Se mere på vfl.dk

Videncentret for Landbrug er et fagligt datterselskab i Landbrug & Fødevarer. 
Virksomheden er partner i DLBR, som driver rådgivningsvirksomhed fra 
31 centre over hele landet.

SPECIALINDSIGT I 
FØDEVAREBRANCHEN
Kromann Reumerts specialister rådgiver om alle juridiske aspekter, der er vigtige både for 
nystartede og veletablerede virksomheder i og omkring fødevarebranchen.

Vi har rådgivet virksomheder i fødevarebranchen igennem årtier og bistår i dag ca. 150 føde-
varevirksomheder inden for produktion, engros og detail.

Kromann Reumerts vision er ”Vi sætter standarden”, fordi vi ikke vil nøjes med at være gode – vi vil være de bedste. Vi er Danmarks 

førende advokatvirksomhed med omkring 550 medarbejdere, hvoraf ca. 300 er jurister. Vores kontorer er i København, Aarhus, 

London og Bruxelles.

KROMANN REUMERT
FØDEVAREBRANCHEN

WWW.KROMANNREUMERT.COM
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Havets Hus i Grenaa skal være 
bindeled mellem forskere, er-
hvervsliv og videbegærlige børn 
og unge.

Havets Hus har endnu ikke egne lokaler, 
men på sigt skal stedet samle forskere, 
formidlere og virksomheder til gavn for 
såvel erhvervsliv og forskning som for 
alle os, der gerne vil vide mere om havet 
og dets muligheder. Bag Havets Hus 
står Kattegatcentret, Aarhus Univer-
sitet og Norddjurs Kommune.

- Vi har en række spændende projek-
ter undervejs. I øjeblikket undersøger 
vi mulighederne for at etablere en lokal 
produktion af tang. Tang kan bruges til 
fx dyrefoder. I Danmark har vi ikke tradi-
tion for at dyrke tang kommercielt, men 
det vil vi gerne lave om på, fortæller 
forskningskonsulent Lone Mouritsen fra 
Havets Hus.

Tang indeholder bl.a. sunde omega3-
fedtsyrer og proteiner. Vi tror, at tang 
kan supplere traditionelle råvarer som 
fi skemel og soja i foder til fi sk og svin. 
Og samtidig er dyrkning af tang godt for 
havmiljøet. Med tangbiomassen fjernes 
nemlig næringsstoffer, og på den måde 
renses havvandet.  Forsøg med tang-
dyrkning ved Djursland kan blive start-
skud til en mere omfattende produktion 
og anvendelse af tang i Danmark, men 
der skal forskes i de optimale måder at 
gøre det på. Det er bl.a. det, Havets Hus 
skal være med til.

- Samtidig er vi et udstillingsvindue for 
anvendt havforskning overfor fx børn og 
unge, og er på den måde med til at styr-
ke interessen for naturvidenskab, under-
streger Lone Mouritsen.

www.havetshus.dk

ANNONCE

Havforskning, formidling og 
innovativ erhvervsudvikling

Talentet skal spireTalentet skal spire
Den danske fødevarebranche 
mangler allerede i dag talenter 
til leder- og specialistjobs.

Der er hård konkurrence om dygtige 
talenter i fødevarebranchen. I disse år 
går mange erfarne ledere og specialister 
på pension, og efterlader tomme huller, 
der kan betyde manglende udvikling og 
svækket konkurrenceevne. Men der er 
muligheder, hvis man kigger udenfor lan-
dets grænser, mener Mads Kinch Clem-
mensen, der som direktør i Foodjob Dan-
mark har et stort internationalt netværk.
- Der er en alvorlig rekrutteringsud-
fordring i fødevarebranchen, både fordi 
talentmassen lokalt er lille på grund af 
krise og nedskæringer, og fordi mange 
af de største virksomheder har udskilt 
innovative nye forretningsområder i 
selvstændige enheder, der kræver fl ere 
specialister og ledelsespotentialer. Så vi 
skal kigge til udlandet, siger Mads Kinch 
Clemmensen.
For at tiltrække dem er det vigtigt, at 
man skaber miljøer som er attraktive. 
Og det er netop hvad Østjylland gør 
med et klyngemiljø på fødevareområdet 
- på samme måde som Medicon Valley 
i København har tiltrukket udenlandske 
kapaciteter.

- Skattemæssigt har vi forskerordningen 
og lønmæssigt matcher vi udlandet, så 
det er i høj grad miljøet og vores ”Work 
Life Balance”, der tiltaler udlændingene. 
Danske fødevarevirksomheder er i for-
vejen aktive på eksportmarkederne, så 
hvorfor ikke i højere grad se 
den vej, når der skal 
rekrutteres, siger di-
rektøren, som gennem 
sit netværk er med til 
at rekruttere uden-
landske special-
ister og led-
erprofi ler til 
danske og 
internation-
ale fødevar-
evirksom-
heder.

www.foodjob.dk
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Danmark har et stort poten-
tiale for at producere store 
mængder af fisk, skaldyr og 
tangprodukter, hvis blot vi får 
mulighederne, mener branche-
foreningen.

Brancheforeningen Dansk Akvakultur 
samler foderfirmaer, dambrug, havbrug, 
fiskeeksportører og forædlingsfabrik-
ker, som tilsammen omsætter for godt 
en milliard kroner årligt. Men det beløb 
kunne være mindst fem gange større, 
hvis blot miljøreglerne ikke bremsede 
produktionen, mener bestyrelsesfor-
manden, Karl Iver Dahl-Madsen.
- Vi har 105.000 km2 havareal i Dan-
mark – det er fire gange så stort som 
hele landbrugsarealet. Brugte vi blot 
en procent af dette areal kunne vi pro-
ducere fødevarer for 15 mia. kr. Akvakul-
tur – som både omfatter fiske-, mus-
linge-, og tangproduktion – er globalt set 
en af de største vækstsektorer i verden 

med otte procent vækst årligt, men her-
hjemme og i Europa sætter en forkert 
miljøforvaltning en stopper for væksten, 
siger Karl Iver Dahl-Madsen.

Spænder ben for vækst
Som ingeniør med interesse i vandmiljø 
har han selv tilbage i 1970’erne været 
med til at pege på forureningsproble-
mer, men han mener at man af misfor-
ståede miljøhensyn i dag spænder ben 
for en både indbringende og nødvendig 
vækst i produktionen.
- Vi kan ikke femdoble produktionen uden 
at påvirke miljøet, men vi er så langt 
fremme at man ved at acceptere en 
mindre miljøpåvirkning kan opnå store 
fordele. Og man skal se det i lyset af, 
at man med mindre foder og energi 
producerer flere værdier end i de fleste 
andre fødevareerhverv, som jo også på-
virker miljøet, understreger han.
Han peger på at akvakulturudvalget un-
der Fødevareministeriet har fremlagt 

en række anbefalinger, der vil kunne øge 
produktionen, men bureaukratiet træk-
ker det i langdrag. Med de teknologier 
vi bruger i dag, kunne vi producere store 
mængder fisk i havbrug, og samtidig 
producere tang og muslinger, som re-
ducerer forureningen fra havbrugene. 
Og tang og muslinger kan bruges til 
fødevarer, nonfood eller til fiskefoder.
- Man får stor værditilvækst for 
pengene ved akvakultur. Det 
er oven i købet både sundt 
og velsmagende, så det 
er bare om at komme i 
gang og få skabt bedre 
muligheder for erh-
vervet, inden andre 
løber med arbejds- 
pladserne, siger Karl 
Iver Dahl-Madsen.

ANNONCE

Læs mere på www.danskakvakultur.dk

Store vækstmuligheder 
i ”vandbrug”

siger Steen Birling, direktør for 
Koldkærgård Konferencecenter 
ved Aarhus

Og det er der en række gode grunde til.
Kan det eksempelvis lade sig gøre at befi nde 
sig ikke langt fra E45, Aarhus Lufthavn og 
Aarhus city - og samtidig i et smørhul midt 
i naturen, hvor deltagerne indimellem vege-
terer og falder i staver over den beroligende 
udsigt til verdenssituationen i Egådalens åfor-
løb?
Ja, er svaret. For der ligger Koldkærgård fi nt 
integreret blandt mark og eng og å og med 
højt til loftet.
Så har man været til møde, kursus, konfe-
rence, efteruddannelse eller generalforsam-
ling her, ja så har man også oplevet et lille 
hjørne af de smukke omgivelser lige nord for 
landets næststørste by.

Tryghed
Dertil kommer, at den sammentømrede per-
sonalegruppe formår at fremkalde en tilstand 
eller måske snarere en følelse hos kunderne, 
som vælger at lægge deres arrangement på 
stedet: tryghed.
- Vi er en gruppe medarbejdere, som har 
været her i en årrække - altså ikke helt grønne 
og heller ikke helt gamle - vi arbejder sammen 
om at løse vores opgave. Og den er at gøre 
det bedste vi kan for kunden - og lidt til. Gerne 
med et smil. Vi kan faktisk godt li´ at gå på 
arbejde, siger direktør Steen Birling.
Gæsterne kommer fra alle slags brancher, og 
det er med til at generere udfordringer og en 
afvekslende hverdag, som personalet trives 
rigtig godt med.

Detaljen
Og skal vi så nævne et lille bitte kodeord, som 

måske ikke klinger af så meget, men i den 
praktiske hverdag får en ganske stor betyd-
ning: detaljen.
På Koldkærgård går man meget op i også at 
opfylde særlige behov og ønsker - små såvel 
som store.
- Når vores kunder har bestemte ønsker, ja 
så noterer vi det på kundekortet. Næste gang 
spørger vi, om det skal være ligeså denne 
gang. Ganske enkelt, siger direktøren.
Når arrangementerne afvikles, er der til-
svarende stor opmærksomhed over for delta-
gerne. En omsorg for, at alle har det godt, at 
alt klapper.
Det gælder også, når der sker ændringer, og 
uventede behov opstår: Du siger bare til. Vi er 
her for dig. Sådan lyder Koldkærgårds slogan. 
Og det virker i dagligdagen. Ikke noget at sige 
til, at kunderne taler pænt om konferencecen-
teret.

Vores kunder taler faktisk rigtig pænt om os...

Se mere på www.koldkaergaard.dk.Se mere på www.koldkaergaard.dk.

DU SIGER BARE TIL.  VI ER HER FOR DIG!

Vejen til hjertet går som bekendt gennem maven... Steen Birling, direktør, 
Koldkærgård Konferencecenter 

ANNONCE
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Hygiejnisk sikkerhedsafbryder 
og mange andre ideer – 
FoodNetwork er den hidtil 
største satsning på udvikling 
og innovation i fødevare- 
branchen

Kan fisk bruges på nye måder? Det un-
dersøger en række nordjyske fiskevirk-
somheder sammen med blandt andre 
Teknologisk Institut. Firmaer og eksper-
ter er kommet i kontakt med hinanden via 
et innovationsnetværk. Det er den hidtil 
største satsning i Danmark inden for 
fødevareområdet.
 Mange virksomheder har tanker om nye 
produkter, processer eller andre dele af 
deres virke. Nu kan de via FoodNetwork få 
bistand til at udvikle deres ideer. Samar-
bejde, videnskab og forskning giver vækst 
i fødevaresektoren. Det viser erfaringen.
Et eksempel: Maskiner skal være udsty-
ret med sikkerhedsafbryder af hensyn 
til arbejdssikkerhed. Nu har MTO elec-
tric i Vejle udviklet en hygiejnisk desig-
net sikkerhedsafbryder, der nemt kan 
rengøres. Ideen er udviklet i et fælles-
skab under FoodNetwork, og bagefter 
har Danmarks Tekniske Universitet i  
Lyngby afprøvet.
 Et andet eksempel: En ingeniørstude-
rende er i gang med at optimere produk-

tionen på brødfabrikken Lantmännen 
Unibake i Holstebro. Det sker som en 
stor opgave på hendes studie på Aarhus 
Universitet. 
 FoodNetwork er skabt i samarbejde 
med Forsknings- og Innovationsstyrelsen 
og er en del af regeringens samlede 
innovationsindsats. For perioden 2009 til 
2014 er der 20 millioner kr. til rådighed. 
Indtil nu har mere end 400 virksomheder 
deltaget i forskellige aktiviteter. Mange 
flere virksomheder kan få glæde af ind-
satsen.
 Videncenter for Fødevareudvikling, VIFU, 
i Holstebro er administrator for Food-
Network. Fødevarevirksomheder kan frit 
og uforpligtende henvende sig til VIFU og 
høre om deres muligheder. Kan de komme 
med i et samarbejde mellem virksom-
heder inden for samme del af branchen? 
Er der studerende eller forskere, som kan 
hjælpe? Hvordan kan de udnytte innova-
tion til vækst?

• Bag FoodNetwork står et konsortium 
af 15 universiteter og videninstitutioner 
i hele Danmark med kompetencer inden 
for fødevarer.

• Under FoodNetwork er der dannet sam-
arbejder mellem virksomheder om for ek-
sempel fødevaresikkerhed og emballage.

• Der er skabt klynger af virksomheder 
inden for blandt andet procesudstyr og 
fiskeindustrien.

•Britt Sandvad på VIFU er projektchef 
for FoodNetwork og kan ligesom VIFU’s 
direktør, Dorte Storper, kontaktes på  
telefon 96 12 76 20.

•VIFU bor i det vestjyske center for  
erhvervsudvikling og vækst, Nupark i  
Holstebro.

www.biomar.com

Forskere fodrer 
fødevarefirmaer til vækst

www.foodnetwork.dk · www.vifu.net
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Havets Hus i Grenaa skal være 
bindeled mellem forskere, er-
hvervsliv og videbegærlige børn 
og unge.

Havets Hus har endnu ikke egne lokaler, 
men på sigt skal stedet samle forskere, 
formidlere og virksomheder til gavn for 
såvel erhvervsliv og forskning som for 
alle os, der gerne vil vide mere om havet 
og dets muligheder. Bag Havets Hus 
står Kattegatcentret, Aarhus Univer-
sitet og Norddjurs Kommune.

- Vi har en række spændende projek-
ter undervejs. I øjeblikket undersøger 
vi mulighederne for at etablere en lokal 
produktion af tang. Tang kan bruges til 
fx dyrefoder. I Danmark har vi ikke tradi-
tion for at dyrke tang kommercielt, men 
det vil vi gerne lave om på, fortæller 
forskningskonsulent Lone Mouritsen fra 
Havets Hus.

Tang indeholder bl.a. sunde omega3-
fedtsyrer og proteiner. Vi tror, at tang 
kan supplere traditionelle råvarer som 
fi skemel og soja i foder til fi sk og svin. 
Og samtidig er dyrkning af tang godt for 
havmiljøet. Med tangbiomassen fjernes 
nemlig næringsstoffer, og på den måde 
renses havvandet.  Forsøg med tang-
dyrkning ved Djursland kan blive start-
skud til en mere omfattende produktion 
og anvendelse af tang i Danmark, men 
der skal forskes i de optimale måder at 
gøre det på. Det er bl.a. det, Havets Hus 
skal være med til.

- Samtidig er vi et udstillingsvindue for 
anvendt havforskning overfor fx børn og 
unge, og er på den måde med til at styr-
ke interessen for naturvidenskab, under-
streger Lone Mouritsen.

www.havetshus.dk
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Havforskning, formidling og 
innovativ erhvervsudvikling

Danmark har et stort poten-
tiale for at producere store 
mængder af fisk, skaldyr og 
tangprodukter, hvis blot vi får 
mulighederne, mener branche-
foreningen.

Brancheforeningen Dansk Akvakultur 
samler foderfirmaer, dambrug, havbrug, 
fiskeeksportører og forædlingsfabrik-
ker, som tilsammen omsætter for godt 
en milliard kroner årligt. Men det beløb 
kunne være mindst fem gange større, 
hvis blot miljøreglerne ikke bremsede 
produktionen, mener bestyrelsesfor-
manden, Karl Iver Dahl-Madsen.
- Vi har 105.000 km2 havareal i Dan-
mark – det er fire gange så stort som 
hele landbrugsarealet. Brugte vi blot 
en procent af dette areal kunne vi pro-
ducere fødevarer for 15 mia. kr. Akvakul-
tur – som både omfatter fiske-, mus-
linge-, og tangproduktion – er globalt set 
en af de største vækstsektorer i verden 

med otte procent vækst årligt, men her-
hjemme og i Europa sætter en forkert 
miljøforvaltning en stopper for væksten, 
siger Karl Iver Dahl-Madsen.

Spænder ben for vækst
Som ingeniør med interesse i vandmiljø 
har han selv tilbage i 1970’erne været 
med til at pege på forureningsproble-
mer, men han mener at man af misfor-
ståede miljøhensyn i dag spænder ben 
for en både indbringende og nødvendig 
vækst i produktionen.
- Vi kan ikke femdoble produktionen uden 
at påvirke miljøet, men vi er så langt 
fremme at man ved at acceptere en 
mindre miljøpåvirkning kan opnå store 
fordele. Og man skal se det i lyset af, 
at man med mindre foder og energi 
producerer flere værdier end i de fleste 
andre fødevareerhverv, som jo også på-
virker miljøet, understreger han.
Han peger på at akvakulturudvalget un-
der Fødevareministeriet har fremlagt 

en række anbefalinger, der vil kunne øge 
produktionen, men bureaukratiet træk-
ker det i langdrag. Med de teknologier 
vi bruger i dag, kunne vi producere store 
mængder fisk i havbrug, og samtidig 
producere tang og muslinger, som re-
ducerer forureningen fra havbrugene. 
Og tang og muslinger kan bruges til 
fødevarer, nonfood eller til fiskefoder.
- Man får stor værditilvækst for 
pengene ved akvakultur. Det 
er oven i købet både sundt 
og velsmagende, så det 
er bare om at komme i 
gang og få skabt bedre 
muligheder for erh-
vervet, inden andre 
løber med arbejds- 
pladserne, siger Karl 
Iver Dahl-Madsen.
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Læs mere på www.danskakvakultur.dk

Store vækstmuligheder 
i ”vandbrug”

siger Steen Birling, direktør for 
Koldkærgård Konferencecenter 
ved Aarhus

Og det er der en række gode grunde til.
Kan det eksempelvis lade sig gøre at befi nde 
sig ikke langt fra E45, Aarhus Lufthavn og 
Aarhus city - og samtidig i et smørhul midt 
i naturen, hvor deltagerne indimellem vege-
terer og falder i staver over den beroligende 
udsigt til verdenssituationen i Egådalens åfor-
løb?
Ja, er svaret. For der ligger Koldkærgård fi nt 
integreret blandt mark og eng og å og med 
højt til loftet.
Så har man været til møde, kursus, konfe-
rence, efteruddannelse eller generalforsam-
ling her, ja så har man også oplevet et lille 
hjørne af de smukke omgivelser lige nord for 
landets næststørste by.

Tryghed
Dertil kommer, at den sammentømrede per-
sonalegruppe formår at fremkalde en tilstand 
eller måske snarere en følelse hos kunderne, 
som vælger at lægge deres arrangement på 
stedet: tryghed.
- Vi er en gruppe medarbejdere, som har 
været her i en årrække - altså ikke helt grønne 
og heller ikke helt gamle - vi arbejder sammen 
om at løse vores opgave. Og den er at gøre 
det bedste vi kan for kunden - og lidt til. Gerne 
med et smil. Vi kan faktisk godt li´ at gå på 
arbejde, siger direktør Steen Birling.
Gæsterne kommer fra alle slags brancher, og 
det er med til at generere udfordringer og en 
afvekslende hverdag, som personalet trives 
rigtig godt med.

Detaljen
Og skal vi så nævne et lille bitte kodeord, som 

måske ikke klinger af så meget, men i den 
praktiske hverdag får en ganske stor betyd-
ning: detaljen.
På Koldkærgård går man meget op i også at 
opfylde særlige behov og ønsker - små såvel 
som store.
- Når vores kunder har bestemte ønsker, ja 
så noterer vi det på kundekortet. Næste gang 
spørger vi, om det skal være ligeså denne 
gang. Ganske enkelt, siger direktøren.
Når arrangementerne afvikles, er der til-
svarende stor opmærksomhed over for delta-
gerne. En omsorg for, at alle har det godt, at 
alt klapper.
Det gælder også, når der sker ændringer, og 
uventede behov opstår: Du siger bare til. Vi er 
her for dig. Sådan lyder Koldkærgårds slogan. 
Og det virker i dagligdagen. Ikke noget at sige 
til, at kunderne taler pænt om konferencecen-
teret.

Vores kunder taler faktisk rigtig pænt om os...

Se mere på www.koldkaergaard.dk.Se mere på www.koldkaergaard.dk.

DU SIGER BARE TIL.  VI ER HER FOR DIG!

Vejen til hjertet går som bekendt gennem maven... Steen Birling, direktør, 
Koldkærgård Konferencecenter 

ANNONCE
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Palsgaard i Juelsminde har eksisteret i mere end 
100 år og i dag sælger deres emulgatorer og sta-
bilisatorer til fødevareindustrien i over 100 lande.

VIDSTE 
DU AT ...

Japan har fået smag for 
det nordiske
� orsten Schmidt, der sammen med sin 
kone Rikke står bag restauranten ”Malling
& Schmidt”, har netop genåbnet i � otte 
rammer i en patriciervilla i Aarhus. I e� er-
året var han to gange i Japan for at give 
japanske che� okke inspiration i det nor-
diske køkken og selv blive inspireret af det 
japanske køkken.
I oktober stod han og � re andre che� okke 
fra Norden bag Ny Nordisk Mad Work-
shop og Master Class og en række udsolg-
te middage på nogle af Japans førende res-
tauranter.
De viste japanerne, hvorfor ny nordisk 
mad i disse år løber med opmærksom-
heden på den internationale gastrono-
miske scene, og de fem kokke blev parret 
med en japansk kok og restaurant, hvor de 
sammen lavede en unik nordisk/japansk 
menu. 

I december var � orsten Schmidt inviteret 
til ”Farming Frontier 2012” i Tokyo af det 
japanske ministerium for økonomi, handel 
og industri. 
  »Jeg er beæret over at være blevet invite-
ret til Japan to gange og få muligheden for 
at arbejde med nogle fantastiske japanske 
råvarer, kokke og restauranter. Jeg ser frem 
til at bruge min nordiske tilgang til mad-
lavning på endnu � ere japanske råvarer,« 
siger � orsten Schmidt.

Som et klasseeksempel på ny-
tænkt offenligt-privat samarbejde 
har IBC Kurser og fødevarevirk-
somheden Easyfood i Kolding ind-
gået et såkaldt videnpartnerskab, 
som begge parter forventer sig 
meget af.
Den nye aftale er indgået med 
måltidsløsninger som omdrejnings-
punkt.

Gensidige udfordringer
Det nye banebrydende samarbejde giver 
Easyfood mulighed for at udvikle sig på en 
helt anden måde end hidtil. Og for IBC Kur-
ser er aftalen den første af sin art og et godt 
eksempel på, hvordan en uddannelsesinstitu-
tion og en privat virksomhed kan gå sammen 
i en værdiskabende relation.
Med partnerskabet får begge deltagere en 
unik mulighed for at udvikle hinanden med af-
sæt i Easyfoods kernekompetencer inden for 
måltidsløsninger kombineret med den viden, 
der er akkumuleret i IBC Kurser fra arbejdet 
med stedets særlige Food Architect-uddan-
nelse.

Stadig hurtigere udvikling
  ”Aftalen kommer til at betyde meget for 

den måde, vi arbejder på. Vi har sagt ja til 
hinanden og til at blive udfordret af IBC Kur-
ser for hele tiden at kunne skabe de bedst 
mulige vilkår for at drive og udvikle vores for-
retning. Faktum er, at udviklingen går stadig 
hurtigere, og krav fra forbrugere, samar-
bejdspartnere og organisationer er i kon-
stant bevægelse. Derfor er det vigtigere end 
nogensinde at kunne omstille og udvikle sig,” 
siger Easyfoods direktør Flemming Paasch.

Samarbejde på kryds og tværs
Aftalen omfatter brug af hinandens facili-
teter så som inddragelse af Easyfoods spe-
cialister som gæsteundervisere, test af nye 
produkter i IBCs kantine og meget mere. 
Som en del af aftalen bidrager IBC Kurser 
også med sparring og uddannelse i forhold 
til udviklingsprojekter og tillige med løbende 
medarbejderudvikling hos Easyfood.
Også den løbende kontakt med kursisterne 
hos IBC Kurser kan kaste nye impulser af sig 
til Easyfood.

Innovation og kommercialisering
  ”For os er det en prototype på nye samar-
bejdsmodeller, der tænker innovation og 
kommercialisering sammen. Her har vi fokus 
på at afdække behov og udvikle og teste løs-

ninger i fælles rammer. Aftalen er et godt ek-
sempel på, at et samarbejde med en uddan-
nelsesinstitution ikke behøver at begrænse 
sig til kurser og uddannelser. Der er tale om 
et ligeværdigt dynamisk partnerskab med 
mange berørings- og grænsefl ader, som gi-
ver os en dyb indsigt i fødevarebranchen og 
som bliver til stor gavn for kursisterne på 
food architect-uddannelsen,” siger chefkon-
sulent Hans Mikkelsen, IBC Kurser. 

Store forventninger
Begge virksomheder har altså høje forvent-
ninger til samarbejdet, der også indebærer, 
at Easyfood bliver en synlig og aktiv del af 
IBC Kursers dagligdag på Innovationsfabrik-
ken. Og vice versa, at IBC Kurser i kraft af 
samarbejdet får en direkte berøring med 
hverdagens virkelighed på en produktions-
virksomhed.

Eksperter og praktikere
IBC Kurser er en af landets største udby-
dere af uddannelse og kurser og har til huse 
på Innovationsfabrikken - hele Danmarks nye 
viden- og kompetenceunivers med innovation 
som omdrejningspunkt.
Stedet danner rammen om videndeling, un-
dervisning, innovation, seminarer, konferen-

cer og socialt liv for IBC Kurser. Her kan virk-
somheder mødes og udvikle sig i helt unikke 
omgivelser i tæt samspil med eksperter og 
praktikere.

Håndværk plus industri
Easyfood er specialisten i innovativ udvikling 
af convenience food. Easyfood kombinerer 
det bedste fra håndværket med effektiv in-
dustri - og kombinerer brød og fyld til fær-
dige løsninger.
Virksomheden tænker innovativt hele vejen 
fra smag til logistik og fra kvalitet til din 
bundlinje. Easyfood er kvalitetscertifi ceret 
efter de højeste, internationale standarder.

IBC Kurser og Easyfood 
i nyt værdiskabende 
samarbejde

www.easyfood.dk

www.ibckurser.dk

Så er samarbejdsaftalen på plads - Hans Mikkelsen (t.v.)
 og Flemming Paasch (t.h.) giver hinanden hånd på aftalen

ANNONCE

ANNONCE

Fakta:  Blue Planet Innovation er et 
datterselskab under Videnscentret for 
Landbrug i Skejby, Århus, som er en 
del af Agro Food Park. Virksomheden 
har to faste medarbejdere samt fl ere 
løst-tilknyttede. Med placeringen i 
Agro Food Park  bringer man også  

Videncentrets kompetencer indenfor 
bl.a. biogasøkonomi klimaregnskaber 
og fi nansiering ud til de lokale bioen-
ergiprojekter.
Kontakt: Blue Planet Innovation, Agro 
Food Park 15, 8200 Århus N, Telefon:  
87 40 50 00.

BIOENERGI 
kan få fødselshjælp
Danmark skal have mere bioenergi. 
Dette overordnede mål er alle lige fra 
Folketinget, kommuner, energiselska-
ber og landbrug enige om. På trods af de 
fi ne hensigtserklæringer, går det imid-
lertid trægt med at få projekterne skub-
bet i gang, så landbrugets restproduk-
ter, energiafgrøder m.m. bliver omsat
til varme og strøm. Typisk mangler man 
fi nansiering - og ofte skyldes startproble-
merne, at man ikke inddrager de rette 
aktører i processen. Og måske overser 
de lokale ressourcer og ildsjæle. Her 
kommer Blue Planet Innovation ind i 
billedet.

”Vore spidskompetencer er først og frem-
mest projektudvikling og fi nansiering.
Vi har erfaring med at samle de lokale
interessenter, som til en hver tid skal 
være omdrejningspunktet. Med vores 

forankring i Agro Food Park kan vi sup-
plere med de kompetencer, som ikke 
fi ndes lokalt. Og så kender vi alle fonde-
ne og energiprogrammer, som kan leve-
re fi nansiering”, forklarer Olav Rasmus-
sen, som er direktør for Blue Planet 
Innovation. Som eksempel peger han 
på etableringen af et biogaslednings-
net i Ringkøbing-Skjern kommune, hvor
fl ere biogasanlæg på landbrugene kob-
les sammen med det lokale fjernevarme-
værk og industri  for optimal energiudnyt-
telse. Et samarbejde, hvor både kom-
munen, forsyningsselskab, erhvervsråd 
og landboforening indgår i selskabet 
(Bioenergi Vest).
”Vi bidrager. til, at projektet lykkedes og 
har indtil nu samlet ekstern fi nansier-
ingsstøtte på 25 mio. kr.”” siger Olav 
Rasmussen. 

Når kommuner og energiselskaber overvejer mere lokal bioener-
gi, har � ere fået øjnene op for Blue Planet Innovations evner 
til at styre proces, samle lokale aktører - og skaffe penge til 
projektet.

Biogas skal supplere vindenergi og sikre fremtidens forsyning. Udkantsdanmark,
dets ressourcer og ildsjæle er nøglen dertil jf. Blue Planet Innovation. 
Combigas’ nyopførte biogasanlæg i RingkøbingSkjern kommune
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De første konservesdåser var lavet af jern, vejede ofte 
mere end indholdet og var stort set umulige at åbne. 
Derfor måtte britiske soldater bruge alt fra bajonetter til 
riffelkugler for at få adgang til deres feltration. Fik man 
hul, skulle man dog vare sig med mængden af dåsemad, 
da indholdet kunne føre til blyforgiftning pga. dåsernes 
blylodninger. Først 60 år senere, hvor dåserne nu blev la-
vet i stål og et noget tyndere materiale, blev en egentlig 
dåseåbner egnet til den private husholdning opfundet. 
Hvorfor tænkte ingen på, hvordan man fik maden ud af 
dåsen? Det havde vi gjort.

Vi er AgroTech, et Godkendt Teknologisk Serviceinstitut 
(GTS) med fokus på jordbrugs- og fødevareinnovation. Vi 
tilbyder uvildig rådgivning og forretningsudvikling. Vores 
eksperter arbejder med udgangspunkt i dit behov og sør-
ger for at stille de rigtige spørgsmål – også dem, marke-
det vil stille i fremtiden. 

Kontakt AgroTech, så hjælper vi dig med udvikling af 
innovative løsninger, der gavner din bundlinje.

Englænderen Peter Durand patenterer 
konservesdåsen og skaber et gennem-
brud inden for fødevarekonservering.

Først i 1870 opfinder amerikaneren William Lyman 
en dåseåbner egnet til den private husholdning.

1810 1870

Vi sikrer dig succes her og nu

Forretningsudvikling gennem 
viden og innovation

Agro Food Park 15 . DK-8200 Aarhus N
Tel. +45 8743 8400 . Fax +45 8743 8410
 www.agrotech.dk . info@agrotech.dk

AgroTech A/S
Institut for Jordbrugs- og FødevareInnovation
Institute for Agri Technology and Food Innovation

Det tog 60 år at få hul på en af 
fødevarebranchens største succeser
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