
I 2050 er vi 9 mia. mennesker på jorden 
— 

Hvordan kan vi producere mad nok og samtidig bruge færre ressourcer?
Den danske fødevaresektor er allerede godt på vej

mere
mad

mindre
spild

GØDNING Fosforrige 
krystaller fra urin, 
der stopper rørene 
på renseanlæggene, 
kan blive et økologisk 
gødningseventyr.  
S. 8–11

BRÆNDSTOF Bio- 
brændstof baseret på 
restprodukter bliver  
en af fremtidens energi-
kilder, hvor Dan mark 
kan gå forrest.  
S. 20–21

PROTEIN Valle, et 
tidligere affaldspro-
dukt fra ostepro-
duktion, bliver i dag 
brugt til protein i 
sportsdrik. 
S. 5

MEDICIN Et restpro-
dukt fra svinetarme 
bliver til blodfortyn-
dende medicin, der 
forebygger blodprop-
per verden rundt.  
S. 23
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»Bæredygtig 
fødevareproduktion 
handler også om at 
forurene mindre og 
levere sund mad til 
borgerne.« 
Mette Gjerskov, fødevareminister (S)

5 
Fra grisefoder til 
muskeldrik
Et tidligere affaldsprodukt  
fra osteproduktionen bliver i dag 
brugt i en række mejeriprodukter 
for at øge mængden af protein.

6 
Friturefedt stopper 
kloakker
Størknet mad- og fritureolie 
i det danske kloaksystem er et 
stigende problem. Men fedtet 
kunne blive til bioenergi, hvis 
det blev indsamlet.

8–11 
Dine toiletbesøg får 
græsset til at gro
Fosforrige krystaller fra urin  
forstopper rørene på rense-
anlæggene. I fremtiden kan 
krystallerne blive til gødning  
til danske marker.

12–13 
Bæredygtighed er 
mere end miljø
Bæredygtig fødevareproduktion 
handler om både løn- og arbejds-
vilkår, anstændige priser og brug 
af naturressourcer. FAO arbejder 
på retningslinier for bæredygtig 
fødevareproduktion.

14 
Bæredygtigt  
på tid
Begrebet bæredygtighed 
blev introduceret for mere 
end 20 år siden. Siden har det 
fået større opbakning fra det 
internationale samfund.

7 
Fremtidens vækst er 
i fødevaresektoren
Regeringens Vækstteam 
for Fødevarer vurderer, at 
fødevaresektoren kan skabe 
25.000 nye arbejdspladser i 
Danmark.

18–19 
Infografik: Sådan kan 
vi producere mere 
med mindre
Vision om en bæredygtig 
intensiv fødevareproduktion.

20–21 
Halm er det  
nye sorte guld
Biobrændstof baseret på 
restprodukter bliver en af frem-
tidens primære energikilder. 
Danmark har mulighed for at 
opnå førerpositionen.

25 
Interview med 
Mette Gjerskov 
Fødevareminister Mette Gjerskov 
forklarer, hvilken rolle hun ser 
dansk landbrug spille for en bære-
dygtig produktion af fødevarer.

23 
Svinetarme bliver til 
livsvigtig medicin
LEO Pharma udvinder 
heparin fra et restprodukt, som 
danske slagterier udvinder af 
svinetarme. 

24 
Æbleskrog og pølse-
ender skal i jorden
Fødevareaffald ender typisk 
på forbrændingsanlæg, hvor 
livsvigtige næringsstoffer går op 
i røg.

2 FOOdCuLTurE.dK / juni 2013

INDHOLD 



»De danske fødevare
virksomheder har et 
fantastisk udgangs
punkt for at udbygge 
positionen som vækst
motor på eksport
markederne, fordi vi  
allerede er blandt  
verdens bedste til at 
producere effektivt.«

Søren Gade, Adm. dir. Landbrug & Fødevarer

Mere  
med 
mindre

Verdens befolkning er i vækst. Flere og flere 
mennesker træder ud af fattigdommen og ind i 
en forbrugende middelklasse. I 2030 er middel-
klassen vokset med 3 milliarder mennesker. Det 
er 3 milliarder mennesker, der vil have bedre og 
mere mad, varme hjem og nye transportmidler. 

Samtidig med middelklassen vokser, vokser 
verdens befolkning også. Og selvom det er po-
sitivt, at flere kommer ud af fattigdom, er be-
folkningsvæksten og øget rigdom faktorer, der 
forbruger enorme mængder af energi og mad.  

Men klodens ressourcer er ikke uanede, og der-
for står planeten over for noget af en udfordring. 

Midt i den udfordring står fødevareerhvervet. 
For at der skal være mad og energi nok til os alle 
i fremtiden, skal fødevareerhvervet producere 
meget mere – og på en mere effektiv måde. 
Samtidig skal miljøet belastes mindre, og flere 
ressourcer skal genbruges. Det er derfor, vi kal-
der vores bud på en bæredygtig produktion for 
‘Mere med mindre’. Vi vil producere mere med 
færre ressourcer.

De danske fødevarevirksomheder har et fanta-
stisk udgangspunkt for at udbygge positionen 
som vækstmotor på eksportmarkederne. Det er 

vi, fordi vi allerede er blandt verdens bedste til 
at producere effektivt.

Grafen her under viser, at fødevareerhvervet 
siden 1990 har øget produktionen med knap 
25 procent, mens miljøbelastningen er faldet 
markant. 

Vores løfte til Danmark og danskerne er, at vi 
kan gøre det endnu bedre.

Vi kan fastholde Danmark i en førerposition, 
når det handler om den eksport, som vi alle skal 
leve af. Vi kan fortsat levere bacon til englæn-
derne, pels til kineserne, mælk til børnene, græs 
til fodboldspillerne, maskiner til landmændene 
og ikke mindst bio-baseret grøn energi til os alle 
sammen. Det kræver vilje og strategiske inve-
steringer – både fra erhvervet og politikerne.

På de næste sider præsenterer fødevareerhver-
vet nogle af de ideer og eksempler, som vi tror 
på som bæredygtige fremover. 

God læsning.

Søren Gade
Adm. dir. Landbrug & Fødevarer
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VAND

Svin griser 

Og derfor bruger slagterierne masser af 
vand til at vaske slagtesvinekroppene fri 
for blod, afføring og bakterier.
Men de seneste 20 år er vandforbruget per 
gris faldet fra 600 til 160 liter på Danish 
Crowns slagterier.
“Det afgørende er, at vi har opnået faldet 
samtidig med stigende krav til rengøring og 
desinfektion,” siger Søren F. eriksen, tek-
nisk direktør hos Danish Crown.
Genanvendelse har været nøgleordet for 
slagterikoncernens bestræbelser på at mi-
nimere det samlede klimaaftryk. Ifølge en 
undersøgelse af Landbrug & Fødevarer blev 
vandforbruget reduceret med 16 procent., 

energiforbruget med 11 procent og CO
2
-

udledningerne med 24 procent i perioden 
fra 2005/06 til 2009/10.

STReSSTOleRANce

Mens  
græsset gror 

Hvordan ruster man planter til en fremtid 
med større klimaudsving som længere tids 
tørke og perioder med styrtende regn? 
Det forsøger græsproducenten DLF Trifo-
lium at finde svar på ved at udvikle planter 
med øget stresstolerance. et højt niveau 
er nødvendigt for planter, der – i mangel 
af bedre – bliver vandet med saltholdigt 
genbrugsvand. 
“Går vi fem år tilbage, vidste vi meget lidt 
om salttolerance i græsarterne. I dag kan vi 
for eksempel lave plæne- og foderblandin-
ger ud fra en specielt udviklet screenings-
metode, hvor alle komponenterne er valgt 
efter bedre salttolerance. Samtidig inklu-
derer vi de mest tolerante planter i den 
fremadrettede forædling for om muligt at 
nå endnu længere end i dag. Vandingsvand 
bliver fremtidens mangelvare, og på vores 
forsøgsarealer i USA undersøger vi nu, om 
nogle af de salttolerante sorter også er mere 
tørketolerante” siger seniorforsker i DLF 
Trifolium, Christian Sig Jensen. 
er der en sammenhæng mellem salt- og tør-
ketolerance, vil potentialet for græsset være 
meget større. 

KliMA

Klimavenlig kylling 

Vil du spise klimavenligt kød, så spis kylling. en undersøgelse fra Videncentret for Landbrug 
viste i 2011, at kyllingproduktionen leder mindre drivhusgas ud end andre kødtyper.
Ifølge OeCD bliver kylling i fremtiden den mest spiste type kød på verdensplan, og det er 
godt nyt for ozonlaget. Produktionen af kød, mælk og æg medfører en udledning af drivhus-
gasser, der på verdensplan svarer til cirka en femtedel af den samlede menneskeskabte ud-
ledning. Men kyllingekød skiller sig ud med en forholdsvis beskeden udledning og dermed 
mindre klimapåvirkning. 
Hvordan de specifikke danske produktionsforhold påvirker udslippet af drivhusgasser, har 
der indtil nu kun været ringe viden om. Derfor tog Videncentret for Landbrug i 2009 hul på et 
forskningsprojekt sammen med bl.a. rose Poultry, Läntmannen Danpo, Danhatch, Skov A/S og 
Hedegaard Agro, som skulle vise mulighederne for at producere endnu mere klimavenligt.
resultaterne viste, at danske kyllinger bliver produceret klimavenligt, men der er plads til 
forbedringer. 

fra600
til160
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Et tidligere affaldsprodukt fra osteproduktio
nen bliver i dag brugt i en lang række mejeri
produkter for at øge mængden af protein. 

Valle var tidligere et værdiløst affaldsprodukt på meje-
rierne. I dag er det et værdifuldt proteintilskud, som er 
omdrejningspunktet for en af de mest succesrige grene af 
Arla koncernen – Arla Foods Ingredients.
Arlas datterselskab formår at forvandle et spildprodukt 
fra osteproduktionen, der tidligere røg i foderbeholderne 
i den danske svineproduktion, til en eftertragtet ingredi-
ens, der ender i yoghurt, modermælkserstatning og Ma-
thildes nye sportskakao.
Ved at forarbejde vallen koncentrerer Arla Food Ingredi-
ents indholdet af protein, som er yderst eftertragtet i alle 
samfundslag. Det vurderer direktør for Arla Food Ingredi-
ents, Henrik Andersen.
“Mælkeproteinernes succes begyndte i de amerikanske 
fitnesscentre og er i dag anerkendt i den brede befolk-
ning. Det er en effektiv muskelopbygger og mæthedsska-
ber, og det har gjort vores valle ekstra populært,” siger 
Henrik Andersen.
På Aarhus Universitets Institut for Molekylærbiologi 
og Genetik undersøger forskerne vallens egenskaber, og 
seniorforsker Christian W. Heegaard ser en stor sund-
hedsværdi i vallen.
“Det ser ud til, at der findes ukendte komponenter i 
valle, som medfører, at folk, der indtager valleprodukter, 
ikke tager lige så meget på i vægt, som folk, der spiser en 
sammenlignelig kost uden valleprotein” siger Christian 
W. Heegaard.

FrA gRiSEFOdER 
TIL MUSkeLDrIk

naturmælk satser på vallerig proteindrik til ældre
Den økologiske del af mejeribranchen udvikler også 
valleprodukter. I september 2012 modtog Naturmælk 
“european Award for Co-operative Innovation” fra Cogeca 
for udviklingen af en økologisk proteindrik, hvor valle er 
kilden til det høje proteinniveau. Proteindrikken er mål-
rettet ældre mennesker på sygehuse og plejehjem.
Direktør for Naturmælk, Leif Jørgensen, forventer sig me-
get af produktet:
“Når det kniber med appetitten, så går ældre og syge 
mennesker ofte glip af proteiner. Vallen er med til at løfte 
proteinniveauet, og det gør det muligt at dække prote-
inbehovet uden det store fødevareindtag,” siger Leif 
Jørgensen.
Udover til sygehuse og plejehjem skal proteindrikken 
også sælges på tankstationer og i udvalgte detailbutikker.

Valle i bagværk, pasta og fryseretter
Andre grene af fødevareindustrien har også fået øjnene 
op for den proteinrige valle. Arla Food Ingredients arbej-
der således for at gøre vallen attraktiv for så mange som 
muligt. 
“Producenter af pasta, brød og fryseretter er nogle af de 
kunder, vi allerede har solgt valleproteiner til. Det viser, 
at der er en bred efterspørgsel, og den vil vi forsøge at 
imødekomme i fremtiden,” siger direktør for Arla Food 
Ingredients, Henrik Andersen. •

FaKta

Vallekunderne omfatter 
en lang række mejerisel-
skaber og andre føde-
varevirksomheder i det 
meste af verden. Blandt 
andre globale selskaber 
som Nestlé, Danone og 
Unilever. 

Af Stephen Haar
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Af clavs Mark Sylvest

Friturefedt stopper kloakker

Størknet mad- og fritureolie i det danske 
kloaksystem er et stigende problem.  
Men fedtet kunne blive til bioenergi,  
hvis det blev indsamlet.

De fleste danskere foretrækker at sænke frit-
terne, fiskefileterne og falaflerne ned i skold-
hed fritureolie, når trangen til de fede retter 
er størst. Men friturefedtet fra de sprøde retter 
havner i stigende grad i køkkenvasken i stedet 
for i skraldespanden. Og dét giver problemer i 
kloaksystemerne rundt omkring i landet. 
en rundringning til landets tre største kom-
muner viser, at både københavn, Århus og 
Odense har problemer med størknet mad- og 
fritureolie i kloakkerne. 
“Vi oplever i stigende grad et problem med 
størknet fedt, der sætter sig på siderne i klo-
akrørerne og stopper oftere til, end de gjorde 
tidligere. Det betyder øgede omkostninger, da  
rørene jo så skal spules igennem for at få fedt- 
aflejringerne væk”, fortæller Hans Ole Han-
sen, der er sektionsleder i Hofor, der står for 
vandforsyningen i københavns kommune. 
I alle tre byer tyder det på, at problemerne 
er størst i de områder, hvor der bor mange 
nydanske familier, da de har et stort forbrug 
af olie.  
Men fedtet i kloakkerne kunne blive til bio-
energi.

Borgmester vil genanvende friturefedt
københavns kommune er opmærksom på 
problemet med størknet mad- og fritureolie 
i kloakkerne. Teknik- og miljøborgmester 

Ayfer Bakal (SF) overvejer i øjeblikket, hvor-
dan man bedst muligt kan udnytte organisk 
affald fra private husstande.  
“Der er ingen grund til, at friturefedt skaber 
problemer med stoppede køkkenvaske og 
kloakker, når det kan genanvendes. Hvis der 
er grundlag for en ordning, der omfatter de 
københavnske husholdninger, vil jeg gerne se 
på muligheden for at strikke en sådan sam-
men, så københavnerne kan aflevere deres 
friturefedt til genanvendelse ligesom det 
øvrige affald fra køkkenet,” udtaler teknik- og 
miljøborgmesteren.

Fritureolie er en effektiv energikilde
Størknet mad- og fritureolie er et velkendt 
problem i fødevarevirksomheder. Det er 
derfor et lovkrav, at de har en fedtudskiller 
for at forhindre, at fedtet ryger ud i afløbene. 
res tauranter har som regel en særskilt ind-
samling af fedt, der bliver afhentet af god-
kendte transportører. 
Den danske miljøvirksomhed Daka har stor 
ekspertise i brugt mad- og fritureolie fra 
fødevarevirksomheder og restauranter, som 
den omdanner til bioenergi i form af enten 
biodiesel eller biogas. 
“Hvis der kommer en ordning, hvor disse fedt-
stoffer fra private bliver indsamlet separat, vil 
de rent faktisk have en bedre kvalitet end det 

fedt, vi udvinder af slagteriaffald og døde dyr, 
som er vores primære råvare til fremstilling 
af vores 2. generations biodiesel,” siger kjær 
Andresen, teknisk direktør i Daka. 
Der er ikke tal på, hvor meget friturefedt 
der går til spilde i kloakkerne. I dag afhenter 
Daka kun brugt mad- og fritureolie fra føde-
varevirksomheder og ikke fra private. 
“Vi er bestemt også interesseret i den brugte 
mad- og fritureolie fra private hustande. Men 
det kræver, at man finder en effektiv indsam-
lingsordning, inden fedtet ender i kloakken. 
Fordi når det først er kommet derned, bliver 
fedtstofferne nedbrudt, og kvaliteten af fed-
tet bliver dermed markant dårligere,” pointe-
rer kjær Andresen •

»Der er ingen grund 
til, at friturefedt 
skaber problemer med 
stoppede køkkenvaske 
og kloakker, når det kan 
genanvendes«
Ayfer Bakal, teknik- og miljøborgmester
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MINDRE FEDT – MERE BIOENERGI
mere 
biogas



Af Marie Grabow Westergaard

Foto Niels Åge Skovbo

Fødevaresektoren kan skaffe 50 mia. ekstra 
eksportkroner og skabe op til 25.000 nye 
jobs. Det vurderer Vækstteam for Fødevarer i 
sin rapport, som blev afleveret til regeringen 
25. april i år. 
De tal står Arla-direktør Peder Tuborgh, der 
var formand for Vækstteam for Fødevarer, 
inde for. “Mulighederne for at udvide ekspor-
ten af fødevarer, fødevareteknologi og know-
how inden for fødevaresektoren er enorme. 
Vi skal forstå at udnytte dem bedst muligt, 
og det kræver arbejde både fra virksomhe-
dernes og myndighedernes side. Virksom-
hederne skal arbejde sig hen imod en mere 
bæredygtig og ressourceeffektiv fødevare-
produktion og turde gå ind på nye markeder 
med deres produkter, og myndighederne skal 
skabe bedre og mere effektiv regulering og 

kontrol for at understøtte konkurrenceevnen,” 
siger Peder Tuborgh. 

Sult efter kvalitetsfødevarer
Peder Tuborgh fremhæver, at en smidigere 
reguleringsproces ikke må gå ud over føde-
varesikkerheden eller miljøet, men at det til 
gengæld er en proces, der skal i gang nu. 
“Vækstmarkederne er sultne efter de kvali-
tetsfødevarer, vi producerer i Danmark, og 
det skal den danske fødevareklynge lige fra 
myndigheder og forskning til brancheorgani-
sationer og virksomheder forstå at udnytte. 
Fødevaresektoren har store vækstmulighe-
der, og alle kræfter skal sættes ind for at opnå 
sektorens fulde potentiale og skabe mere 
vækst og arbejdspladser i Danmark,” slutter 
Peder Tuborgh. •

Regeringens Vækstteam 
for Fødevarer vurderer, 
at fødevaresektoren kan 
skabe op til 25.000 nye 
arbejdspladser i Dan
mark og styrke eksporten 
gennem en mere ressour
ceeffektiv produktion og 
smidigere lovning.

Vækstteam for  
Fødevarer

Vækstteam for Fødevarer 
blev nedsat af regeringen i 
efteråret 2012.
Vækstteamet bestod af 10 
personer med baggrund i 
både det private erhvervs-
liv og myndighederne. 
Arlas direktør Peder 
Tuborgh blev udpeget som 
formand for teamet. 
Vækstteamet skulle 
komme med konkrete 
anbefalinger til, hvordan 
Danmark styrker væksten 
indenfor fødevaresek-
toren.

Vækstteamet kom med 
13 anbefalinger, som er 
fokuseret inden for fem 
hovedområder.

Fremtidens vækst 
er i fødevaresektoren

Arlas direktør Peder Tuborgh var formand for regeringens Vækstteam Fødevarer.

7juni 2013 / FoodCulture.dk

mere vækst
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gødningseventyr
–

–
Foto: Ostara Nutrient Recovery Technologies inc.
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gødningseventyr
–

–
Det ligner hønseæg, men det kan blive bæredygtig gødning til  

de marker, der producerer vores økologiske gulerødder.  
Følg med ind i rørene på et renseanlæg i Århus.



Fosforrige krystaller fra urin forstopper rørene på rense-
anlæggene. i fremtiden kan krystallerne blive til gødning 
for danske marker.

en gammel plage på de største danske renseanlæg 
kan udvikle sig til en bæredygtig forretnings- og gød-
ningsform.  Affaldsstoffet struvit, der indeholder store 
mængder fosfor, forstopper i dag rør og ledninger på 
renseanlægget. Mandskabet her må tilsætte magnesium 
til vandet for at starte udfældningen af struvit, som ender 
i affaldsslammet. Men et struvitanlæg kan raffinere kry-
stallerne og forvandle dem til små kugler, som er yderst 
velegnede til gødning.
et mindre pilotprojekt på Åby renseanlæg ved Aarhus 
har allerede påvist metoden. Claus Homann er afdelings-
chef for produktion i Aarhus Vand. Han sørger for, at 
der er rent drikkevand i de aarhusianske haner, og han 
vurderer, at der er store muligheder i den struvit, der har 
forvoldt selskabet en del hovedpine gennem årene.
“Det er da fedt, at et stort problem, som mange rensean-
læg i forvejen kæmper med, kan blive til et rent og effek-
tivt gødningsmiddel, som vi kan sælge til landmændene. 
Det er vel bæredygtighed i sin reneste form,” siger Claus 
Homann.

Storskala-projekt på trapperne
I dag er struvit ikke godkendt som gødning, og det be-
grænser både renseanlæg og landmænd.
“I stedet for at kunne sælge struvit som gødning, skal vi 
betale for at komme af med det, da det hører ind under 
affaldslovgivningen. Det skyldes, at projektet er helt nyt, 
og vi mangler dokumentation fra et stort renseanlæg for 
at kunne påvise, at der tale om et rent og bæredygtigt 
produkt,” siger Claus Homann.

Derfor starter Aarhus Vand i slutningen af august i år et 
storskala projekt op på Åby renseanlæg sammen med in-
geniørfirmaet Norconsult og Videncentret for Landbrug. 
Herningvand og Horsensvand vil samtidig kigge aarhu-
sianerne over skulderen med henblik på at adoptere 
teknologien. 
“Det er noget, vi satser kraftigt på, og derfor øger vi 
indsatsen for at kunne bevise potentialet over for Miljø-
styrelsen. Vores mål er at gøre det til en forretningsmo-
del, som kan foldes ud på landets renseanlæg og måske 
endda eksportere gødningen til udlandet,” fortæller 
Claus Homann.

Økologiske kunder til krystal-gødning
Specielt det økologiske landbrug følger udviklingen tæt. 
Økologerne er i forvejen begrænset på gødningsformer. 
De må udelukkende bruge naturlig gødning, og det bety-
der, at det hovedsageligt er svine- og kvæggylle, der bliver 
sprøjtet ud på de økologiske marker. 
Anke Stubsgaard, der er konsulent hos Videncentret for 
Landbrug, ser derfor store muligheder i det nye gødnings-
middel. 
“Det er nemt at opbevare, det er et recirkuleringsprodukt, 
og så er det velegnet til præcisionsgødning. De parametre 
gør det vældig attraktivt for den økologiske produktion,” 
siger Anke Stubsgaard.
Struvitprojektet stemmer godt overens med målsæt-
ningen om at udfase brugen af ikke-økologisk gødning i 
den økologiske produktion. De økologiske husdyrspro-
ducenter kan nemlig ikke dække behovet for økologisk 
gødning. Det betyder, at omkring 20 procent af den økolo-
giske gødning stammer fra konventionelle landbrug. 
Ifølge Lars Holdensen, konsulent i økologisektionen hos 
Landbrug & Fødevarer, er der nogle barrierer, der gør det 

FaKta

•  Struvit er en kombi-
nation af magnesium, 
ammonium og fosfor, 
der lægger sig ligesom 
kalk-aflagring i rørene 
på renseanlæggene. 

•  Studerende på et 
canadisk universitet 
forskede for fem år 
siden i, hvordan man 
effektivt kunne holde 
renseanlæg fri for stru-
vit. De fandt ud af, at 
struvit blev opløst, hvis 
de tilsatte magnesium i 
vandet. 

•  Personer i den canadi-
ske gødningsbranche 
holdt ørene åbne, da 
de vidste, at der var et 
potentiale for struvit 
som gødning, og det 
blev starten på Ostara, 
der i dag er førende på 
verdensplan indenfor 
struvit-gødning, som de 
kalder crystal Green.

DINe TOILeTBeSØG 
FåR gRæSSEt tiL  
at gRO
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MINDRE FORSTOPPELSE – MERE GØDNING

Af Stephen Haar



Struvit lægger sig lige-
som kalk i rørene på 
renseanlæggene. efter 
oprensning og bearbejd-
ning kan det blive det til 
en økologisk gødnings-
form. 
 
Foto: Øverst: © Fraunho-
fer iGB, Stuttgart, Tysk-
land; t.h.:Ostara Nutrient 
Recovery Technologies 
inc.

svært at implementere struvit-gødning med det samme.
“Som eU's økologilovgivning er skruet sammen i øje-
blikket, vil det være svært at få godkendt struvit, der 
er fremstillet fra traditionelle renseanlæg til økologisk 
produktion. Hvis produktet derimod er fremkommet fra 
kildesorteret affald eller fra et biogasanlæg, vil det mulig-
vis kunne godkendes ud fra den eksisterende lovgivning,” 
siger Lars Holdensen.

naturErhvervstyrelsen afventer en ansøgning
For at struvit kan blive godkendt som gødning, kræver 
det en grundig analyse af det endelige produkt. Center 
for Jordbrug ved Naturerhvervstyrelsen går ikke i gang 
med at analysere, før det modtager en ansøgning fra en 
producent.

“Der er endnu ingen, som har rettet henvendelse til os 
for at få produktet godkendt som gødning. Indtil da 
foretager vi os ikke mere i sagen,” siger Jakob roelsgaard, 
akademisk medarbejder i Center for Jordbrug hos Natur- 
erhvervstyrelsen. 
Den ansøgning bliver sendt i løbet af efteråret. Det vurde-
rer Claus Homann, afdelingschef for produktion i Aarhus 
Vand:
“Vi skal først have nogle testresultater fra vores storskala-
projekt, før vi sender en ansøgning, men der skal ikke 
herske tvivl om, at ansøgningen bliver sendt,” siger Claus 
Homann. •
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mere gødning



Af Morten Bonde

BÆreDyGTIGHeD er 
mERE EnD miljø

Der findes mange bud på, hvad bæredygtig-
hed er, og hvordan man måler det. Tusindvis 
af organisationer og virksomheder rundt i 
verden har formuleret deres egne målsætnin-
ger og betegnelser. Inden for fødevaresekto-
ren er der eksempelvis virksomheder, som 
måler deres miljøpåvirkning i form af energi-
forbrug eller udledning af spildevand. Og der 
er landbrugsbedrifter, der leverer økovarer.
Men blandt de mange ordninger er der kun 
få, som tager højde for alle sider af begrebet 
bæredygtighed, lyder det fra FN’s fødevare- 
og landbrugsorganisation, FAO. Derfor har 
FAO nedsat en arbejdsgruppe, der skal udar-
bejde retningslinjer for bæredygtighed inden 
for hele den sfære, en virksomhed opererer i.

Et fælles sprog 
Foreløbig er der udgivet en rapport med en 
testversion af retningslinjerne. en af rappor-
tens forfattere, Christian Schader, forklarer, 
at retningslinjerne skal ses som et skridt i 
retning af at harmonisere de mange forskel-
lige initiativer.
“Det er et forsøg på at finde frem til en fælles 
definition, et fælles sprog. Uden et fælles sprog 
giver det ikke mening at tale om bæredygtig-
hed,” siger Christian Schader, der er koordina-
tor hos det schweizisk-tyske forskningsinstitut 
for økologisk landbrug, FiBL.
retningslinjerne fokuserer på tre hoved-
punkter: miljø, der bl.a. handler om at bevare 

truede arter, sociale forhold, der eksempelvis 
kan handle om arbejdsvilkår for ansatte, og 
økonomi, der eksempelvis kan handle om at 
undgå udnyttelse af mindre bønder.

Også for de fattige
I dag er det primært store virksomheder i 
vestlige lande, der taler om bæredygtighed. 
Det vil man prøve at rette op på med de 
nye guidelines, siger Christian Schader. Han 
fortæller, at folkene bag rapporten har gjort 
meget for at inddrage holdninger fra fattige 
befolkningsgrupper i Afrika og Asien.
I erhvervsorganisationen Landbrug & Fødeva-
rer forudser chefkonsulent Anette engelund 
Friis da også, at retningslinjerne primært vil 
rette sig mod virksomheder i dele af verden, 
hvor der i dag ikke er så mange krav til ek-
sempelvis miljø og arbejdsforhold og, hvor 
mindre bønder risikerer at blive udnyttet 
økonomisk.
“Jeg er til gengæld ikke sikker på, at de vil 
have den store effekt i Danmark, hvor vi i 
forvejen har detaljerede regler for det meste, 
en virksomhed foretager sig,” siger hun.

Svært under krisen
Men er det i det hele taget god timing at 
snakke om bæredygtighed, mens verden står 
midt i en økonomisk krise? Christian Scha-
der mener, at tidspunktet er det rigtige, hvis 
man ser på de økonomiske, miljømæssige og 

Bæredygtig fødevare
produktion handler om 
både løn og arbejdsvilkår, 
anstændige priser og brug   
af naturressourcer. Fn’s 
fødevare og landbrugs
organisation, FAO,  
arbejder på retningslinjer 
for bæredygtig fødevare
produktion.
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kan man tale om bæredygtig fødevareproduktion? Ja, mener man 
i FN’s fødevare- og landbrugsorganisation, FAO. Derfor forsøger 
FAO nu at finde frem til et fælles sprog for bæredygtighed.

CaSE /

40%
af jordens befolkning 
ernærer sig ved land-
brug, herunder en god 
del af verdens fattige.
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sociale problemer, kloden står overfor. Især 
hvis man dertil lægger en befolkning, der 
ventes at vokse fra ca. syv milliarder i dag til 
otte-ni milliarder i 2050.
Han medgiver dog, at det ikke altid virker 
oplagt for virksomheder, der er under øko-
nomisk pres, at tage skridt i retning af bære-
dygtighed.
“I nogle tilfælde er der åbenlyse fordele ved 
at slå ind på en bæredygtig kurs. Det kan 
være, hvis virksomheden eksempelvis kan 
spare på elregningen.  I andre tilfælde vil 

det føre til højere omkostninger. Det kan 
være i tilfælde, hvor virksomheden vælger 
at hæve lønningerne. Her handler det om at 
kommunikere til forbrugerne, at man er en 
bæredygtig virksomhed. På den måde tror vi 
på, at man kan opnå en konkurrencefordel,” 
siger han.
Christian Schader er klar over, at mange 
forbrugere i dag har svært ved at betale de 
højere priser, som virksomhedens bære-
dygtigheds-tiltag i sidste ende risikerer at 
medføre.

“Jeg erkender, at der er mange fattige men-
nesker, også i europa. I disse tider med øko-
nomisk krise, er det nok ikke dem, man skal 
bede om at betale mere for madvarer. Men vi 
håber, at de grupper, der har luft i hushold-
ningsbudgettet, vil være parate til at betale 
mere, fordi de bekymrer sig om den mad, de 
putter i munden. Især når man tænker på, 
hvor lille en del af de private udgifter, der 
bruges på mad i dag,” siger han. •

en mulig illustration af en hypotetisk virksomheds evne til og mangler i bæredygtighed afbildet i en polygon. en præsentation er bedst i den mørke ring, 
god i den lyse ring og utilstrækkelig i den inderste.
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LANDBrUG STÅr GLOBALT FOr CIrkA 70 PROcEnt 
AF JOrDeNS SAMLeDe FerSkVANDSFOrBrUG

60%
af al landjord på kloden 
bruges til landbrug og 
skovbrug.



Brundtlandrapporten “Vores fælles fremtid” 
præsenterer en holistisk tilgang til begrebet 
bære dygtighed, som favner både miljømæs-
sige, økonomiske og sociale aspekter. Opfyl-
delsen af nulevende generationers behov må 
ikke ske på bekostning af fremtidige generatio-
ners muligheder for at opfylde deres behov.

Alle lande på FN’s Verdenstopmøde i Rio de  
Janeiro bliver opfordret til at udarbejde natio-
nale strategier for bæredygtig udvikling.
Bæredygtig vækst, inklusiv hensyn til  
miljøet, bliver en målsætning i Eu’s  
Maastricht-traktat.

FN’s landbrugsorganisation FAO påpe-
ger, at bæredygtig intensiv landbrugs-
produktion er nødvendig for at skaffe 
mad nok til verdens voksende befolk-
ning, men det skal ske under  
hensyn til miljøet. 

FN følger med Rio +20 op på det første 
Verdenstopmøde i 1992. De deltagende 
lande bliver enige om at anerkende 
landbrugets rolle i den grønne øko-
nomi og sammenhæng mellem føde-
forsyningssikkerhed og landbrug.
The ellen MacArthur Foundation ud-
giver en rapport om potentialet i en 
cirkulær økonomi, hvor materialer 
bliver genanvendt og biologiske stof-
fer recirkuleret. 

eU-Kommissionen foreslår en strategi 
for bæredygtig bioøkonomi med be-
grænset emission og bæredygtig brug 
af biologiske ressourcer, samtidig med 
at biodiversitet og miljøbeskyttelse 
sikres. 

FN’s Verdenstopmøde i Johannesburg 
munder ud i, at 10-årsplanen for bære-
dygtig produktion af forbrug bliver 
vedtaget. 
eU: indsatsen for bæredygtig udvikling 
skal ikke kun foregå inden for, men også 
uden for eU.

Den europæiske statistikbank eurostat 
publicerer den første vurdering af, 
hvordan det går med at implemen-
tere Eu’s strategi for bæredygtig 
udvikling.
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BæREdygtigt 
På tid
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2012
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2050
Verdens befolkning 

runder 9 mia. mennesker,  
2 mia. mere end i 2013.  

Fødevareproduktionen  
skal stige med 70 pct., for  

at der er mad nok  
til alle.

OVERBLIk / Begrebet bæredygtighed blev introduceret for mere end 
20 år siden. Siden har det fået større opbakning fra det 
internationale samfund.



Landbrug & Fødevarer er erhvervs- 
organisation for landbruget, agro-  
og fødevareindustrien i Danmark.

Hvordan en smule regnvejr 
kan blive mere værd end  
olien i Nordsøen.

Verdens goder er nogle gange uretfærdigt fordelt. Nordmændene har  
mere olie end os. De varme lande har mere solskin.
Til gengæld har vi regnvejr. Og i en verden, hvor klimaforandringerne  
skaber større og større tørkeområder, er regn det nye sort. Regnen gør  
det muligt at dyrke både foder og fødevarer så billigt og effektivt, at vi  
kan eksportere til resten af verden. At vores landbrug og virksomheder  
samtidig er ret gode til at spare på vandet, gør ikke gevinsten mindre.



550.000 tons
græs og hø fra naturpleje-arealer 
kan blive til vedvarende energi.

MADSPilD 

Mindre 
madspild fra 
mark til mule
Private husholdninger og storkøkkener 
smider masser af mad ud. Men madspild 
sker også i kostalden. 
Hvert år forsvinder omkring fem procent 
grovfoder på vejen fra mark til mule – på 
nogle bedrifter er spildet helt oppe på 12 
procent. Det svarer til, at der på en gård 
med 300 køer forsvinder 527 tons foder 
eller det samme som halvanden måneds 
forbrug.
Videncentret for Landbrug vil lære land-
mænd at høste og pakke dyrefoderet kor-
rekt for at mindske madspildet.

PRiS 

Produktiv kylling
To år og 20 procent større. kyllingeslagte-
riet Läntmannen Danpo A/S har øget sin 
produktivitet med 20 procent mellem 2010 
og 2012 og derfor vandt slagterivirksomhe-
den for nylig DIs Produktivitetspris 2013. 
I modsætning til mange andre store virk-
somheder har Danpo ikke flyttet sin pro-
duktion ud af landet med tab af danske 
arbejdspladser til følge, men i stedet fokuse-
ret på at nedbringe virksomhedens omkost-
ninger. resultatet er, at energiforbruget er 

faldet med 15 procent, vandforbruget med 
27 procent og Co

²
-udslippet med 15 procent 

fra 2010 til 2012. 
en vigtig del af processen har været inddra-
gelse af medarbejderne. Således kom der 
1400 forslag til forbedringer fra medarbej-
derne, der tæller 28 nationaliteter.

JORD

Professor: dyrk jorden  
som i danmark
Tørke, erosion, oversvømmelser, forsuring 
og voksende byer udfordrer den globale 
landbrugsjord. “klimaforandringerne eller 
følgerne af forurening, skovhugst og urba-
nisering er uden sammenligning den aller-
største trussel mod den jord, vi dyrker vores 
fødevarer på. Jordkvaliteten bliver nemlig 
hele tiden ringere og ringere, samtidig med 
at der bliver mindre af den,” siger Jørgen e. 
Olesen, der er professor i jordbrugsforsk-
ning ved Aarhus Universitet.
Han mener dog, at der er rigeligt med frugt-
bar jord til at brødføde verden. Analyser fra 
FN’s landbrugsorganisation FAO viser, at de 
nuværende 1.462 mio. dyrkede hektar kan 
vokse til 3.848 mio. hektar. 
Professoren påpeger, at det drejer sig om 
at dyrke den jord, som egner sig bedst til at 
blive dyrket i stedet for at bruge en masse 

energi på at dyrke afgrøder på ufrugtbar 
og næringsfattig jord med totalt forældede 
metoder.
Dygtige jordbrugere er blandt de vigtig-
ste hjælpeværktøjer i kampen om højere 
udbytte.
“Ud over at vi i Danmark har noget af ver-
dens bedste landbrugsjord, har vi også nogle 
af verdens dygtigste og mest produktive 
landmænd, der samtidig også udleder fær-
rest drivhusgasser pr. produceret fødevare-
enhed. De er dygtige til at holde nærings-
stofferne inde i kredsløbet, og de har et lavt 
forbrug af vand, gødning og sprøjtemidler. 
kunne man forestille sig, at man dyrkede 
jorden i de mest uproduktive og befolk-
ningsrige lande på samme måde, som vi gør 
her, ville man have en helt anden adgang til 
fødevarer,” siger Jørgen e. Olesen. 

NATUR 

Det svarer, ifølge beregninger fra Natursty-
relsen, til 50.000 familiers energibehov.
en rapport fra Naturstyrelsen fastslår, at 
der er flere muligheder for at gøre natur-
pleje til både en god forretning og et godt 
produkt til biogasanlæg.  
Miljøminister Ida Auken (SF) glæder sig 
over resultaterne. Hun vil derfor forvandle 
den omkostningsfulde naturpleje til en res-
source, som redder natur og skaber energi 
og arbejdspladser. 
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»Det burde kunne lade 
sig gøre at øge produkti
viteten i markbruget med 
ca. 0,7 procent om året, 
uden at det går ud over 
miljøet. Det kræver dog, 
at de mest sårbare dyrk
ningsarealer tages ud af 
dyrkning.« 
Jørgen e. Olesen, professor i jordbrugsvidenskab og 

modtager af Nobels Fredspris

VAND

Mere tørmælk med mindre vand  
Det kræver mange liter vand at fremstille 
tørmælk. 
Men på seks år har Arlas mælkepulverfa-
brik Akafa i Nordjylland sænket vandfor-
bruget med 36 procent og udledningen 
af spildevand med 26 procent. Og så er 
produktionen endda steget med 18 procent 
i samme periode. 
Faldet er blandt andet sket ved at separere 
vand fra mælk og genbruge det.  
“Igennem de seneste år har vi haft stort fo-
kus på at genanvende mere vand – både ved 
manuel rengøring og optimering af vores 
IT-styrede rengøring,” siger Birgitte koch, 
sustainability manager i Arla Foods. 
For Arla totalt steg produktionen i Dan-
mark med 16 procent fra 1,23 mio. tons 
til 1,43 mio. tons fra 2006–2012, mens det 
lykkedes at sænke vandforbruget med syv 
procent.

DiVeRSiTeT

Lærker får hjælp af landmænd  
Lange lyse aftener, sol over marken og lær-
kesang. Så er det forår.
Men antallet af sanglærker er gået tilbage 
med ca. 60 procent siden 1980’erne på 
grund af det intensive landbrug, der gør 
det sværere for lærken at finde byggema-
teriale og føde.
Danske landmænd kan selv skabe bedre 
betingelser for den lille forårsbebuder. 
Det viser et projekt, som Videncentret for 
Landbrug og Dansk Ornitologisk Forening 
står bag.
“Ved at have enkelte bare pletter i marken 
kan landmænd på en simpel og billig måde 
være med til at få flere ynglende lærker 
tilbage på markerne,” siger Cammi Aalund 
karlslund, natur- og miljøkonsulent fra Vi-
dencentret for Landbrug.

To landmænd undlod i 2012 at dyrke felter 
midt på deres marker, som lærkerne kunne 
bygge rede i. Herefter registrerede frivillige 
observatører fra Dansk Ornitologisk For-
ening antallet af sanglærker. 
Projektet viste, at “lærkepletterne” havde 
positiv effekt på forekomsten af lærker. 
87,5 procent af fuglene på marken opholdt 
sig i felterne og lettede syngende derfra.
“Når sanglærkerne synger under opflyv-
ningen, er det et rimeligt sikkert tegn på, 
at de har yngel,” forklarer Cammi Aalund 
karlslund.
Videncentret for Landbrug og Dansk Orni-
tologisk Forening vil nu kvalificere resul-
taterne og søger derfor 25 nye landmænd, 
der har lyst til at etablere lærkepletter på 
deres marker.

DRiVHUSGAS 

Husdyr prutter 
for meget
37 procent af verdens metanudslip kom-
mer fra pruttende og bøvsende husdyr. 
I dag spiser malkekøer kraftfoder, der 
indeholder masser af stivelse. Den får 
koens mave til at udvikle store mængder 
metangas. en drivhusgas, der ødelægger 
ozonlaget. 
Nu skal forskere fra Aarhus Universitet 
finde ud af, hvornår det er bedst at fodre 
køer, og hvad de skal æde for at mindske 
deres bøvsetrang og sult. 
Forskere har fået 14 mio. kr. til at gøre 
malkekøer klimavenlige og effektive. Bevil-
lingen fra Det Strategiske Forskningsråd 
betyder, at forskerne kan analysere 1.000 
kvæg i de næste tre år.
“Vi skal have køerne til at spise mindre 
og levere samme mælkekvalitet. Hvis vi 
kan forbedre fodereffektiviteten med fem 
procent, vil det betyde en besparelse på 
omkring en milliard kr. årligt,” siger forsk-
ningschef Peter Løvendahl.
Heldigvis leder danske køer mindst metan-
gas ud per liter.

Læs flere nyheder, 
analyser og  
perspektiv om  
fødevarer på
foodculture.dk
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BIORAFFINADERI

Halmstråets lignin bliver til el og varme, 
og i fremtiden til skibsbrændstof.

Målrettet indsats og teknologier som 
mini-vådområder og stenrev giver mere 
produktion og mindre miljøpåvirkning.

Foder

Græs

C5 sukker (hemicellulose) 
og C6 sukker (cellulose) 
fra halmstrået bliver til 
biogas og bioethanol.

Gødning

Bioethanol kan også i Danmark blive til 
plastik, lægemidler, fødevareingredienser 
og brændstof til biler.

BIOGASANLÆG
MEJERI

KVÆGSVIN

SLAGTERI

JORD

Slagterierne bruger fedt fra grisens tarm 
til blodfortyndende medicin. Indholdet i 
tarmen bliver til biogas og NPK-gødning.

Mejerierne bruger mælkens vandindhold til 
rengøring.

Valle, et tidligere spildprodukt, der blev 
anvendt til grisefoder, bliver brugt i 
proteindrik, slankemidler og til biogas.

Hvis forbrugerne sorterer deres mada�ald, 
kan det give en optimal udnyttelse af 
landbrugets gylle i biogasproduktionen.

Yeah!

Sådan kan vi producere 
mere med mindre
Vision om en bæredygtig  
intensiv fødevareproduktion
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Biobrændstof baseret på restprodukter bliver en af fremtidens 
primære energikilder. Danmark har mulighed for at opnå 
den internationale førerposition.

CaSE /

HALM er DeT  
Nye SORtE guLd

Bioraffinaderiet vil 
reducere mængden 
af CO2 med

430.000 
tons. 

Af clavs Mark Sylvest



Halm står til at få en meget vigtig rolle for 
Danmark. Det gyldne strå, der i mange år 
er blevet anset som et restprodukt, rummer 
meget mere potentiale end sine nuværende 
funktioner som foder, brændsel og strøelse. 
eksperter mener, at biobrændstof fremstillet 
af halm har potentiale til at få en lige så stor 
rolle som olie. 
I Holstebro i Vestjylland er verdens første 
bioraffinaderi for 2. generations (2G) brænd-
stof på tegnebrættet. Byggeriet, der løber op 
i 3,6 mia. kroner, er en forudsætning for, at 
fremstillingen af biobrændstof for alvor kan 
komme i gang i Danmark. 
Men Maabjerg energy Concept (MeC), der 
står bag projektet, har brug for bedre po-
litiske rammevilkår for at komme i gang. 
Biobrændstof baseret på restprodukter, også 
kaldet 2G bioethanol eller biodiesel er så nyt, 
at der endnu ikke er skabt et marked for det.
“For at vores investorer og långivere kan gå 
ind i projektet, skal de være sikre på, at der 
er et marked for 2G biobrændstof. Vi har 
derfor blandt andet brug for en mindstepris-
garanti, og det kan politikerne hjælpe os 
med”, siger Jørgen Udby, der er bestyrelses-
formand i MeC. 
Men dét ønske bliver næppe en realitet, hvis 
man spørger klima-, energi- og bygningsmini-
ster, Martin Lidegaard (r).
“regeringen har ingen planer om at sætte en 
mindstepris på 2G biobrændstof. Det vil blive 
ganske bekosteligt. Og man skal huske, at der 
kun er de danske virksomheder og borgere til 
at betale,” pointerer ministeren.

Ekspert: Biobrændsel har enormt potentiale
Selvom Martin Lidegaard ikke har planer om 
at indføre en mindstepris på 2G biobrændstof, 
så vurderer flere eksperter, at der et behov for 
en hjælpende hånd fra regeringen, hvis Dan-
mark skal gribe muligheden for at indtage den 
absolutte førerposition indenfor 2G biobrænd-

stof. Det mener professor Claus Felby, som for-
sker i bioenergi på københavns Universitet.
“Vi har den nødvendige viden og teknologi i 
Danmark til at sætte gang i denne nye energi-
kilde, som vil vokse sig kæmpestor i den 
nære fremtid. Det her er en unik mulighed 
for at være forrest i det internationale felt. Al-
ternativet ville være et kapløb mod bunden, 
hvis vi ikke bruger muligheder som disse,” 
pointerer han.
Den holdning bakkes op af Anne Grethe 
Holmsgaard, der er direktør i organisationen 
Biorefining Alliance.

“Politikerne har erkendt, at der er behov for 
alternativer til fossil olie i transportsektoren. 
Derfor handler det om at komme i gang med 
at få investeret i 2G biobrændstoffer. Vækst-
potentialet er stort, og det kan på sigt blive 
en lige så stor forretning som olie. Det hand-
ler både om at skabe job og en stærk plat-
form for at sælge denne teknologi til blandt 
andre kina og Brasilien, hvor der er stigende 
interesse for 2G biobrændstof,” påpeger Anne 
Grethe Holmsgaard. 

Minister vil skabe et europæisk marked
eU har allerede besluttet, at der fra år 2020 
skal være minimum 10 procent vedvarende 
energi i vores transportsektor. Oveni skal et 
nyt eU-forslag begrænse mængden af 1. gene-
rations bioethanol, som typisk er udvundet 
af afgrøder, der kunne være blevet til føde-
varer, til forskel for 2G biobrændstof, der er 
udvundet af restprodukter. 
klima-, energi- og bygningsminister Martin 
Lidegaard er bekendt med det fremskredne 
vestjyske 2G bioraffinaderi-projekt. Blandt 
andet derfor arbejder han i øjeblikket på 
at indføre bedre markedsvilkår for 2G bio-
brændstoffer. 
“Den bedste måde at gribe det her an på er at 
skabe et marked for det i eU. Vi arbejder der-
for på at komme igennem med vores idéer og 
tanker. Blandt andet tanken om en højere an-
del af 2G-bioethanol i vores brændstof. Og det 
ser lovende ud. Der er flere lande, der efter-
hånden bakker op,” siger Martin Lidegaard. •

»Det handler om at 
komme i gang med 
at få investeret i 2G 
biobrændstoffer. 
Vækstpotentialet er 
stort, og det kan på 
sigt blive en lige så stor 
forretning som olie.«

Anne Grethe Holmsgaard, direktør i Biorefining Alliance

FaKta

Maabjerg Energy Concept
Består af et eksisterende biogasanlæg og kraft-
varmeanlæg og en plan om en bioethanolfabrik  
(bioraffinaderi).

Sidstnævnte kan producere 70 mio. liter 2G bio-
ethanol af 400.000 tons halm, 100 mio. m³ biogas  
og el til 20.000 boliger. 
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Vi har mere end 1.200 lækre og afprøvede opskrifter til hele året:
- Sund og nem hverdagsmad på kun 15 min.
- Flotte festretter og gæstemad
- Inspiration til grillmad

– serveret med omtanke

Får du også lyst til  
Bøf på spyd med 
vikingeknas?



FaKta

Heparin udvindes fra 
restproduktet mucosa, der 
kommer efter rensning af 
svinetarme.

innohep fra danske leO Pharma forebygger og behandler blodpropper i hele verden. Det aktive stof, heparin, 
kommer fra svinetarme.

lEO Pharma udvinder heparin fra et 
restprodukt, som danske slagterier 
udvinder af svinetarme. Stoffet bli
ver brugt i blodfortyndende medicin, 
der hver dag forebygger blodpropper 
i hele verden.

Heparin er en vigtig medicin mod blodprop-
per, der blandt andet bliver anvendt på 
operationsborde rundt omkring på sygehuse 
i hele verden. Stoffet kommer fra restpro-
duktet mucosa, som slagterierne udrenser fra 
svinetarme, inden de bliver brugt til pølser.
Hos Danish Crown og Tican står tarmselska-
bet Dat-Schaub for behandlingen af tarmene, 
og her er direktør Jan roelsgaard glad for, at 
restproduktet mucosa bliver brugt til blod-
fortyndende medicin:
“De 60.000 svin, der hver dag passerer gen-
nem de danske slagterier, giver 114 ton mu-
cosa, og derfra udvinder vi kun omkring 20 
kilo råheparin. Men den lille mængde har en 
rigtig stor værdi. Vi taler her om en årlig mil-
lionindtægt, der understøtter indtjeningen og 
dermed også konkurrenceevnen i hele bran-
chen,” fortæller Jan roelsgaard og fortsætter:
“Det centrale er, at vi får så meget som 
overhovedet muligt ud af hver eneste gris, 
vi producerer i Danmark. Derfor er jeg også 

SVINeTArMe 
BLIVer TIL 
LiVSVigtig 
MEdicin

meget stolt af, at vi får livsvigtig medicin ud 
et restprodukt fra svinetarmene.”

Dansk heparin til hele verden
Dat-Schaub sælger den rå heparin til danske 
LeO Pharma, der renser stoffet og udvikler 
den endelige medicin. Produktet hedder Inno-
hep, og det bliver solgt i hele verden, fortæller 
kommunikationschef Adam estrup:
“Innohep er et meget væsentligt produkt for 
LeO Pharma, og vi har netop renoveret og 
udbygget fabrikken i esbjerg, hvor hele den 
danske del af produktionen foregår.”
LeO Pharma er en af verdens største produ-
center af hepariner. Her steg salget af den 
blodfortyndende medicin alene i 2012 med 
11 procent, og ifølge Adam estrup går stort 
set hele produktionen af Innohep til eksport.

Sidste restprodukt bliver til naturgødning 
efter udviklingen af Innohep er der endnu 
et restprodukt i overskud, og det sælger LeO 
Pharma videre gennem HedeDanmark. Her 
bliver det brugt til naturgødningen Fertigro, 
der er særlig rig på kvælstof, svovl og fosfor.
De allersidste rester fra svinetarmene bliver 
med Fertigro solgt tilbage til landbruget, hvor 
det ender på de danske marker som et natur-
ligt alternativ til traditionel kunstgødning. •

Af Mads Pedersen
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Af Simon cantor

Æbleskrog og 
pølseender skal  
i jorden

fosfor,” siger Bjarne Larsen, udviklingschef i 
den danske miljøvirksomhed komTek.

50 procent mindre C02
Flere internationale organisationer har i de 
seneste år understreget livsnødvendigheden 
af at finde nye måder at behandle fødevareaf-
fald på, så næringsstofferne kommer tilbage 
i kredsløbet. 
Der findes i dag anlæg, der adskiller organisk 
materiale fra plast, glas og metal, men de kan 
blive mere effektive.
“Den mest udbredte teknik i dag minder lidt 
om en stor saftpresser, der knuser affaldet og 
presser det organiske fra, men man får ikke 
alt det organiske materiale med, og embal-
lagen bliver hugget så fint, at den kan være 

meget svært at separere og genbruge,” forkla-
rer Bjarne Larsen.
Med inspiration fra papirindustrien, hvor 
genbrugspapir bliver til en grødet masse 
kaldet pulp, konstruerede han komTeks nye 
anlæg, ecogi. 

Biopulp bliver til biogas
ecogi-anlægget behandler fødevareaffald 
med koldt vand og en meget mild friktion, 
som separerer organisk materiale, plast, glas 
og metal. 
“Vi kørte gamle remoulade-bøtter gennem 
maskinen, og plastikken bliver så ren, at den 
kan sendes direkte til genanvendelse. Og 
remoulade-resterne bliver til traditionel bio-
masse,” fortæller udviklingschefen. 
Anlægget udvinder 20–30 procent mere or-
ganisk materiale end traditionelle metoder, 
og CO

2
-udledningen er omkring 50 procent 

lavere, da det organiske materiale kommer 
tilbage i jorden i form af gødning.

6800 tons fosfor 
Ifølge chefkonsulent Bruno Sander Nielsen 
fra Landbrug & Fødevarer er det muligt at 
sende 6.800 tons fosfor tilbage til naturen 
ved at udnytte organisk affald fra hushold-
ninger, handel og industri.
I stedet for at sende 8,4 mio. tons organisk af-
fald til forbrænding, hvor fosforet bogstavelig 
talt går op i røg, kan biogasanlæg bruge affal-
det til at levere næring til markerne og energi 
til danske hjem.
“regeringen har en målsætning om, at vi skal 
bruge halvdelen af vores husdyrgødning i 
biogasanlæg inden 2020, og helt almindeligt 
affald kan sagtens behandles i de samme 
anlæg. Faktisk giver organisk affald mere 
gas end gylle, da det ikke indeholder lige så 
meget vand. På den måde kan man helt na-
turligt inkorporere vores daglige affald i en 
miljøvenlig og økonomisk fornuftig cyklus,” 
siger Bruno Sander Nielsen. •

kasserede madvarer, husholdningsaffald og 
rester fra fødevareproducenter ender i dag på 
et forbrændingsanlæg, hvor affaldet bliver til 
varme. 
Forbrændingen betyder, at vigtige nærings-
stoffer i skraldet som fosfor og kvælstof går 
tabt. Det er et kæmpe problem, fordi verdens 
fosfor-reserver ifølge forskerne vil være ud-
tømt om 3–400 år, og ingen andre stoffer kan 
erstatte fosfor.
Men et nyt anlæg, udviklet af den danske 
miljøvirksomhed komTek, kan recirkulere 
resterne, så de i stedet bliver til biogas og gød-
ning. Anlægget gør det muligt at sende vitale 
næringsstoffer tilbage til jorden.
“Madaffaldet skal tilbage til kredsløbet, så vi 
ikke mister vigtige næringsstoffer som f.eks. 
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Fødevareaffald ender typisk på forbrændingsanlæg, hvor 
livsvigtige næringsstoffer går op i røg. en dansk virksomhed 
har opskriften på en mere bæredygtig løsning.
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 Hvilken rolle ser du dansk 
landbrug spille for at nå 

FAO’s mål om 70 procent flere 
fødevarer i 2050?

For at nå det mål er det en 
klar forudsætning, at land-

bruget skal forurene langt mindre 
og producere langt mere effektivt 
end i dag. Jeg mener, at dansk viden 
og knowhow kan være gavnlig for 
lande, hvor landbrugssektoren 
ikke er så udviklet, som den er 
herhjemme. Det tror jeg skal være 
dansk landbrugs væsentligste bidrag 
til at brødføde verdens befolkning. 
en stigende global fødevareefter-
spørgsel er positiv for den danske 
fødevaresektor, der i høj grad er 
eksportorienteret. Det er ikke min 
holdning, at dansk landbrug skal 
løse opgaven med at brødføde 
verdens befolkning. i Danmark 
skal vi fortsætte med at producere 
fødevarer så ressourceeffektivt, vi 
kan, mens vi tager hensyn til natur 
og miljø. 

Hvor bidrager fødevareer-
hvervet til en bæredygtig 

produktion?

Det er især ved at være res-
sourceeffektive. Vandspild 

og energiforbrug skal i bund. Her 

går vi foran. i Danmark stilles der 
meget høje krav til fødevareer-
hvervet. Det er særligt gældende 
indenfor fødevaresikkerhed og ve-
terinærforhold, hvor Danmark har 
en absolut topplacering i interna-
tional sammenhæng. Bæredygtig 
fødevareproduktion handler også 
om at forurene mindre og levere 
sund mad til borgerne.  

Hvilke områder inden for 
fødevareerhvervet har 

mest potentiale?

Jeg tror, at der er et meget 
bredt potentiale. Den 

danske fødevareklynge står for 20 
procent af den danske vareeksport. 
Det er en stor andel, der gerne skal 
vokse! 
Det største potentiale for vækst 
og arbejdspladser består ganske 
simpelt i at producere mere og 
afsætte flere varer på eksport-
markederne. Derfor er vi ved at 
se på, hvordan vi yderligere kan 
afkoble primærproduktionen 
fra belastning af miljø og klima, 
hvilket f.eks. illustreres ved 
månegris-projektet. Månegrisen 
er et partnerskab om at bygge et 
forureningsfrit staldanlæg, hvor 
vi bruger gyllen til at skabe ved-
varende energi, hvor vi anvender 

den nyeste staldteknologi og har 
fokus på dyrevelfærden. 
Jeg ser også et potentiale i at blive 
bedre til at få mere værdi ud af den 
eksisterende produktion, hvilket 
f.eks. skal ske ved at udnytte de 
muligheder, der ligger i yderligere 
forædling af danske fødevarer i 
Danmark og nyttiggøre vores gode 
omdømme for økologi.

Hvilke dele af den danske 
fødevareproduktion gør 

det ikke godt nok?

Det er min klare opfattelse, 
at der kæmpes en hård 

kamp hele vejen rundt i fødeva-
resektoren. Det er ikke vilje eller 
evne, der mangler for at realisere 
det potentiale, som sektoren har. 
Jeg erfarer igen og igen, at der er 
efterspørgsel efter kapitaltilførsel. 
Det bremser væksten i fødeva-
resektoren, at der ikke er bedre 
adgang til finansiering af vækst. 
Derfor er det ikke en enkelt del 
af sektoren, der ikke gør det godt 
nok, det er virksomhedernes 
vækstvilkår, der er vanskelige i 
disse år. Derudover skal vi blive 
bedre til at sikre værditilvækst for 
vores råvarer eksempelvis ved at 
slagte svin herhjemme og produkt-
udvikle maden så meget som mu-

ligt. Her er f.eks. det nye nordiske 
køkken en inspirationskilde. 

Hvordan vil du sikre ram-
merne for, at Danmark 

kan producere mere med mindre 
miljøbelastning?

Med Natur- og landbrugs-
kommissionens anbefalinger 

i den ene hånd og Vækstteam 
Fødevarers anbefalinger i den 
anden mener jeg, at vi har et godt 
grundlag for i fællesskab at skabe 
de rigtige rammer for at fødeva-
resektoren kan vokse i fremtiden. 
Det bliver et langt sejt træk, men 
jeg tror på, at det kan lade sig gøre. 
Men det kræver, at vi kan arbejde 
sammen på tværs af politiske og 
interessemæssige skel.  •
 

25juni 2013 / FoodCulture.dk

Q

Q Q

Q

Q

A

A

A

A

A

HVad kan danSk landBrug 
gøre for at producere 
Mere Med Mindre?

INTERVIEw/ Vi har spurgt fødevareminister Mette Gjerskov (S) 
om, hvilken rolle hun ser dansk landbrug spille for 
en bæredygtig produktion af fødevarer.



BiOMASSe

Kartoflen er biosamfundets superafgrøde
Forskere fra Aalborg Universitet udvikler 
nye superkartofler, der kan løse fødevare-
kriser og gøre op med verdens afhængighed 
af olie.
kartofler yder 2 til 2,5 gange så meget 
energi som f.eks. majs, ris og korn, og den 
jordede knold har et højt indhold af sti-
velse, der kan erstatte olie i produkter som 
regntøj, legetøj og maling.
I dag fylder kartoflen kun ca. to procent af 
den danske landbrugsjord, da den kræver 
en stor arbejdsindsats og samtidig er meget 
modtagelig for sygdomme.
Men gennem avlsarbejde kan man 
gøre kartoflen mere resistent overfor 

sygdomme, øge udbyttet af høsten og 
forbedre vandudnyttelsen. På den måde 
skaber forskerne en multifunktionel kar-
toffel.
“Der vil formodentlig gå 20 år, før vi har 
udviklet og fremstillet nok kartofler til at 
tilplante et stort areal. Men jo hurtigere 
vi kan skabe et organisk alternativ til olie, 
jo hurtigere kan vi sænke CO

2
-udslippet. 

I samme åndedræt sænkes pesticidfor-
bruget, og der spares på det ferskvand, 
der faktisk er den største mangelvare i 
verdens fødevareproduktion,” siger lektor 
kåre Lehmann Nielsen fra Aalborg Uni-
versitet.

eKSPORT

148 mia
Den danske fødevareklynge eksporterede 
for i alt 148 mia. kr. i 2012. klyngen står 
dermed for 24 procent af Danmarks sam-
lede vareeksport. Det viser en opgørelse fra 
Landbrug & Fødevarer baseret på eksport-
tal fra Danmarks Statistik. 
“Det er den største eksport nogensinde 
fra fødevareklyngen, der har fordoblet 
sin eksport over de seneste 25 år,” siger 
cheføkonom Thomas Søby fra Landbrug & 
Fødevarer. 
Fødevareklyngen omfatter både den di-
rekte fødevareproduktion og de erhverv, 
der er knyttet til denne produktion. 

BiOKeMi

Sukker som 
plastik
Sukker kan erstatte de udskældte plast-
blødgørere, ftalater, i f.eks. legetøj. 
Den bioteknologiske virksomhed Novozy-
mes har, i samarbejde med Institut for kemi 
og Institut for kemiteknik på DTU, fremstil-
let et biobaseret kemikalie fra sukker, som 
kan afløse plastik fra olie og samtidig spare 
klimaet for flere mio. tons drivhusgasser.
“Det lyder måske underligt, at sukker kan 
være grundbestanddelen i noget så stærkt 
som plastik, men med en ny teknologi kan 
glukosen omformes, så den kan bruges til 
f.eks. plastflasker og tøj. Og på sigt skal glu-
kosen komme fra landbrugets overskydende 
biomasse,” siger senior manager hos Novo-
zymes, Sven Pedersen. 
Parterne skal nu finde en samarbejdspart-
ner, der er villig til at bygge et pilotanlæg. 
Dialogen er i gang med forskellige virk-
somheder, men der er ikke skrevet under 
på noget endnu. 

DyReVelFæRD

Forkælede køer
Høj dyrevelfærd i kostalden er lig med 
masser af mælk i de danske køleskabe. en 
glad ko giver nemlig flere liter mælk. For 
at få de danske køer til at producere mest 
muligt mælk, er der derfor fokus på dyre-
nes velfærd. 
Nyt projekt fra Videncentret for Landbrug 
skal i løbet af 2013 se på, hvordan de dan-
ske kostalde bliver endnu bedre til at sikre 
højere velfærd for de danske køer. Det be-
tyder mere mælk til dit morgenbord uden 
at udvide bedrifterne. 

»jo hurtigere vi kan skabe 
et organisk alternativ til 
olie, jo hurtigere kan vi 
sænke CO² udslippet. i 
samme åndedræt sænkes 
pesticidforbruget, og der 
spares på ferskvand, der 
faktisk er den største 
mangelvare i verdens 
fødevareproduktion.« 
Kåre lehmann Nielsen, lektor, Aalborg universitet
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I 2050 er vi 9 mia. mennesker på jorden 
— 

Hvordan kan vi producere mad nok og samtidig bruge færre ressourcer?
Den danske fødevaresektor er allerede godt på vej

mere
mad

mindre
spild


