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KÆRE LÆSERE
I det sidste års tid har vi i direktionen sammen med en lang række kolleger fra ledelsen i vores internationale selskaber arbejdet på udarbejdelse af det såkaldte SARIA Framework – fem nøglesætninger, der udgør det fælles grundlag for vores globale aktiviteter. Disse fem sætninger beskriver kort og klart, hvordan vi ser os selv, og præciserer eksistensberettigelsen af vores forretningsaktiviteter. Det er derfor indlysende, at hvert eneste ord er valgt med stor omhu. Vi følte, det var vigtigt at bruge den tid, der skulle til, så vi nu med stor overbevisning kan stå
sammen om, hvad der definerer os som virksomhed, vores fælles mål, og hvordan vi ser vores rolle i samfundet. Det var en stor udfordring at
yde lige stor retfærdighed til alle vores syv meget forskellige forretningsområder og deres mangeartede aktiviteter i mere end 20 lande, og
det ville have været umuligt uden alles aktive deltagelse. Den præcise ordlyd af den nye strategiske ramme, SARIA Framework, der består af
vores formål, vision og mission, afsløres i interviewet med direktionen på de kommende sider. Interviewet giver også indblik i selve udarbejdelsen af den fælles ramme samt baggrunden, målet og indholdet.
Ud over at binde os sammen som koncern på tværs af landegrænser og forretningsområder udgør det nye SARIA Framework også den røde
tråd i denne udgave af SARIAnews. Titlen “Preferred partner for sustainable solutions” – at være den foretrukne partner, når vi taler bæredygtige løsninger – udgør kernen i vores vision og beskriver vores krav og mål som koncern – nu og i fremtiden. I den første del af denne
udgave af SARIAnews giver vi specifikke eksempler på, hvordan de enkelte selskaber hver eneste dag arbejder på at skabe merværdi for vores
samarbejdspartnere inden for en lang række brancher. Vi har også fokus på, hvordan vi bidrager til bæredygtig udnyttelse af ressourcer ved
at genanvende animalske biprodukter og organisk affald. Anden del har fokus på et helt centralt aspekt af koncernens overordnede formål:
at handle i fællesskab som en stærk koncern. Som eksempel herpå præsenterer vi en række internationalt orienterede projekter og afdelinger,
hvor samarbejde på tværs af koncernen er en altafgørende succesfaktor.
Vi præsenterer også en række interne ændringer, der har fundet sted i de forgangne måneder, bl.a. udnævnelsen af to nye direktionsmedlemmer. Nicolas Rottmann tiltrådte i januar, og han ser tilbage på de første par måneder som medlem af SARIAs direktion. Det andet nye direktionsmedlem, dr. Peter Hill, er primært ansvarlig for ekspansion af vores aktiviteter inden for petfood.
Når du læser dette nyhedsblad, vil du måske undre dig over, at coronavirussen knap nok omtales. Det betyder dog ikke, at pandemien ikke
har haft nogen indflydelse på os. COVID-19 har været og er stadig det altdominerende tema for alle i år – også SARIA. Forskellige faktorer
har medvirket til, at vi overordnet set har klaret udfordringerne i forbindelse med krisen godt. Takket være alle vore medarbejderes store
engagement og fleksibilitet har vi været i stand til at holde virksomheden kørende og forsyne vores samarbejdspartnere med de nødvendige
produkter og ydelser. Ikke desto mindre håber vi selvfølgelig, at tingene snart vender tilbage til normalen, og at vi også kan lære noget af
situationen og måske endda komme styrket ud af krisen på nogle områder til trods for de tab, som alle har lidt i disse udfordrende tider.

Lad os nu derfor alle se fremad i fællesskab!

Med venlig hilsen
SARIAs direktion
Peter Hill // Lars Krause-Kjær // Nicolas Rottmann // Tim Schwencke // Franz-Bernhard Thier // Harald van Boxtel
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// INTERVIEW MED DIREKTIONEN

SARIA Framework – stærk markedsposition
baner vejen for bæredygtig succes
I LØBET AF DET FORGANGNE ÅR HAR SARIA-KONCERNEN UDARBEJDET EN FÆLLES STRATEGISK RAMME, DET SÅKALDTE SARIA
FRAMEWORK, DER FASTLÆGGER KONCERNENS AMBITIONER FOR DE KOMMENDE ÅR, OG HVORDAN DISSE KAN OMSÆTTES TIL
VIRKELIGHED. STRATEGIRAMMEN BESTÅR AF ET FORMÅL, EN VISION OG EN MISSION SAMT SEKS FORRETNINGSPRINCIPPER.
SIDSTNÆVNTE FASTLÆGGER EN RÆKKE GRUNDLÆGGENDE ETISKE REGLER FOR ALLE MEDARBEJDERE.
I DETTE INTERVIEW UDDYBER MEDLEMMERNE AF DIREKTIONEN, HVORDAN STRATEGIRAMMEN BLEV TIL I SAMARBEJDE MED
LEDELSEN I DE FORSKELLIGE LANDE OG SELSKABER. FORMÅLET VAR AT INDARBEJDE DE MANGE FORSKELLIGE BRANCHESPECIFIKKE OG KULTURELLE ASPEKTER FRA HELE KONCERNEN. DE INTERVIEWEDE PERSONER FREMLÆGGER OGSÅ TANKERNE BAG
DE ENKELTE DELE AF DEN STRATEGISKE RAMME OG LØFTER SLØRET FOR DE NÆSTE TRIN.
// SARIA er en koncern, som er kendetegnet
af en decentral ledelsesstruktur. Hvorfor giver det alligevel god mening at have en fælles strategisk ramme?
Tim Schwencke (TAS): Der er mange årsager til,
at vi gik i gang med at udarbejde den fælles
strategiramme. I de senere år har SARIA gennemgået mange interne og eksterne forandringer. Bl.a. har international vækst og nye
forretningsområder øget kompleksiteten af vores virksomhed. Som følge heraf var der opstået
et stigende behov for en fælles vision og klare
målsætninger for koncernens fremtidige udvikling. Vores medarbejdere efterspurgte bl.a. faste rammer og klare prioriteringer i forbindelse
med forretnings- og investeringsbeslutninger,
koncernens markedsposition og dens kommunikation med kunder og det omgivende samfund.
Vi havde behov for et fælles anker for vores
globale aktiviteter.
Harald van Boxtel (HVB): Vi driver virksomhed i
en verden i konstant forandring. Som følge af den
aktuelle konsolideringstendens i kød- og slagteribranchen har vi med stærke markedsaktører at
gøre. Kunderne stiller i højere grad krav om kvalitet og gennemsigtighed, og efterspørgslen ef-
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ter skræddersyede produkter er stigende. Mange
af vores samarbejdspartnere ser SARIA som én
enkelt enhed og forventer, at vi til enhver tid leverer produkter og ydelser i samme høje kvalitet,
uanset hvor vores fabrikker er placeret. Vi kan kun
opfylde dette krav, hvis vi også ser os selv som én
enhed – og handler derefter. I lighed hermed påvirker globale emner som f.eks. bæredygtighed og
social ansvarlighed alle vores aktiviteter i lige høj
grad og kræver overordnede koncernregler. Vores
decentrale ledelsestilgang har altid haft grundlæggende betydning for vores succes og er stadig
en af vores væsentligste styrker. Vi er ikke desto
mindre overbeviste om, at det kan være en kæmpe fordel for SARIA og samtidig skabe stor synergi,
hvis vi kombinerer lokal ledelse med tæt samarbejde og koordinering på koncernniveau.
Lars Krause-Kjær (LKK): Ud over de ændrede
markedsforhold skal vi også forholde os til den
udbredte mangel på uddannede medarbejdere.
Det er vigtigt for SARIA at have en attraktiv arbejdsgiverprofil, hvis vi vil tiltrække og rekruttere nye talenter. Samtidig vil vi gerne motivere

vores medarbejdere og knytte dem tæt til os, så
de føler sig som en del af SARIA og kan identificere sig med koncernens mål og værdier.
Franz-Bernhard Thier (FBT): Alle disse forhold
kræver en stærk og klar markedsposition og arbejdsgiverprofil, så vi sikrer, at koncernen og
dens mange selskaber forbliver konkurrencedygtige i fremtiden. Vi ønsker at udnytte det
fulde potentiale af vores netværk af globale aktiviteter samt den viden og kompetence, som
vores 11.000 medarbejdere besidder. I de kommende år vil vi have fokus på at fremme samarbejdet i hele koncernen, og vi vil tilskynde alle
til at tænke og handle som én enhed. I den forbindelse var det en vigtig milepæl at definere
vores fælles bidrag samt vores vision og mission. Ledelsen i de forskellige selskaber var meget
engagerede i denne proces og interesserede i at
udvikle den fælles strategiramme. Det i sig selv
er bevis på en fundamental kulturændring mod
en mere samarbejdende ledelsesstil.
.

Den omfattende proces med udarbejdelse af det nye SARIA Framework har bl.a. udmøntet sig i en række plakater. De tre plakater, der viser strategirammen, forretningsprincipperne og de forskellige forretningsområder, vil snart hænge i alle SARIA-koncernens selskaber og afdelinger. Efter behov vil de blive oversat til de lokale sprog.

// Kan du komme nærmere ind på selve udviklingsprocessen og afsløre, i hvor høj grad
forløbet var karakteriseret af samarbejde?
HVB: I forbindelse med udarbejdelsen af den
fælles strategiramme var et af hovedformålene, at rammen på den ene side skulle være bred
nok til at repræsentere alle vores forskellige aktiviteter, men på den anden side skulle den også
være tilstrækkelig specifik til at beskrive netop
SARIAs karakteristiske egenskaber uden at skulle kunne gælde for enhver tænkelig virksomhed.
Dette viste sig at være noget af en udfordring i
betragtning af, at vi med vores syv forretningsområder er repræsenteret i over 20 lande i alt.
LKK: Det var også en af årsagerne til, at vi valgte at have fokus på samarbejde. Det betød, at
vi kunne inkorporere diverse perspektiver og
erfaringer i de forskellige udviklingsfaser og
sikre, at alle kunne identificere sig med slutresultatet. Endvidere ville vi sikre størst mulig
opbakning til den strategiske ramme fra de forskellige lederteams side. Det fastlagte indhold
giver kun merværdi, hvis det bliver en integre-

ret del af vores daglige handlinger. At pålægge
folk ting skaber normalt ikke noget engagement.
I betragtning af vores traditionelt decentrale
struktur og den kulturelle mangfoldighed i koncernen var det yderst vigtigt for os at tage højde for de forskellige ledelsesperspektiver i hele
processen.
TAS: Processen var opdelt i flere trin. Vi startede
med en brainstorming, hvor både koncerndirektionen og ledelsen i de forskellige nationale datterselskaber og afdelinger kom med deres input.
I den forbindelse undersøgte vi, hvordan vores
medarbejdere så på SARIA, hvilke værdier vi deler
som koncern, og hvilke overordnede udfordringer vi står over for fremadrettet. Da nogle selskaber allerede havde været igennem en lignende
proces på lokalt plan, tog vi også deres overvejelser med i betragtning. Desuden blev der foretaget individuelle interviews med direktionen.
På baggrund heraf udarbejdede vi første udkast
til indhold og format af koncernens SARIA Framework. Det første udkast blev præsenteret på
en feedback-workshop og diskuteret med samme

gruppe deltagere som tidligere samt en række
andre personer, der så på sagen med friske øjne. Herefter blev den endelige udgave udarbejdet
og udleveret til hele koncernen. Med den fælles
strategiske ramme for hele koncernen, som vi har
døbt SARIA Framework, har vi nået den første
vigtige målsætning i vores overordnede, strategiske udviklingsplan.
// Hvad er det grundlæggende indhold af
den strategiske ramme?
FBT: Vores formål beskriver det overordnede bidrag, vi som koncern ønsker at yde til samfundet. Det fremhæver en række centrale elementer
i vores forretningsmodel. SARIA arbejder hen
mod en bæredygtig verden ved at genanvende
organisk affald og animalske biprodukter, så de
kan erstatte knappe, naturlige ressourcer. Vores
ecoMotion-biodiesel er f.eks. et direkte alternativ til brændstof fremstillet af ikke-fornybare ressourcer. Vi yder dermed et miljømæssigt
bidrag til en bæredygtig og sund verden. Vi bidrager også til et sundere liv, idet vi – f.eks. ved
hjælp af de produkter, som Bioiberica og
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SARVAL producerer, og ReFoods organiske gødning – forbedrer mennesker, dyr og planters
sundhed, livskvalitet og velbefindende.
LKK: Begrebet ’sundhed’ refererer til vores høje sikkerheds- og hygiejnestandard i forbindelse
med afhentning og forarbejdning af animalske
biprodukter. Det ligger os også meget på sinde
at beskytte vores medarbejdere og tredjeparter
mod skader og sundhedsrisici og at sørge for, at
vores slutprodukter er sikre. Dette afspejler sig
på mange forskellige måder i alle koncernens
selskaber. Hos Van Hessen og Bioceval er der
f.eks. fokus på fødevaresikkerhed, mens SecAnim er med til at forebygge sygdom.
HVB: Formuleringen af et statement som vores
formål giver anledning til store forventninger,
som vi kun kan opfylde med et stærkt team og
ved at handle i fællesskab som én koncern og
i fællesskab med vores samarbejdspartnere og
medarbejdere. Der er taget højde for alle disse aspekter i formålet, og hvert eneste ord og
betydningen heraf er gennemtænkt i mindste
detalje. Det giver et godt indtryk af den store
indsats, der ligger bag slutresultatet.
// Hvad med den nye vision og mission?
TAS: Visionen beskriver, hvem vi gerne vil være: den foretrukne partner for bæredygtige løsninger, der sætter nye standarder i branchen.
Bæredygtighed omfatter specifikt miljømæssige, samfundsmæssige og økonomiske aspekter.
Som Franz-Bernhard Thier allerede har været
inde på, er alle vores vidtrækkende aktiviteter
forankret i ønsket om at bevare ressourcer ved
at omdanne organiske materialer til værdifulde ingredienser til andre industrier. Men vi ud-

viser også økonomisk ansvarlighed ved at sikre
virksomhedens fremtid på langt sigt og fremme den bæredygtige udvikling hos vores samarbejdspartnere. For at opnå dette vil vi gerne
koncentrere os om en række kerneområder, herunder bl.a. stærk kundefokus og løbende innovation. Desuden er det vores mål at sikre os de
bedste medarbejdere gennem systematisk medarbejderpleje og -udvikling. Her kommer det sociale aspekt af bæredygtighed også ind. Disse
prioriteringer er fastlagt i den anden del af vores vision.
FBT: Som det tredje element i den strategiske
ramme indledes missionen med at sammenfatte
vores vigtigste forretningsaktiviteter: at skabe
værdi for vores samarbejdspartnere og miljøet ved at levere pålidelige ydelser og omdanne
organiske ressourcer til kvalitetsingredienser til
landbruget, energisektoren samt petfood-, fødevare- og medicinalindustrien. Den beskriver
også de vigtigste egenskaber og værdier, der
karakteriserer SARIA – iværksætterkultur, innovation og lokal ansvarlighed, en praktisk mentalitet samt en passion for vores virksomhed i
hele værdikæden – og missionen afspejler endvidere den stadig stigende internationale karakter af vores aktiviteter. Den beskriver således,
hvad vi gør, og de overbevisninger, der fungerer
som ledetråde i den henseende.
// Ud over et fælles formål og en fælles vision og mission for koncernen har I også udarbejdet seks forretningsprincipper. Hvordan
bygger de videre på den strategiske ramme?
LKK: En virksomhed, der ønsker at være bæredygtig og have succes på langt sigt, skal til enhver tid være bevidst om sit ansvar – ikke kun

over for samarbejdspartnere og medarbejdere, men også for så vidt angår kvaliteten og sikkerheden af såvel produkter som ydelser. Hertil
kommer ikke mindst ansvaret for samfunds- og
miljømæssige spørgsmål. Som supplement til
ambitionerne bag SARIA Framework har vi derfor udarbejdet seks forretningsprincipper, der
fastlægger et grundlæggende regelsæt for vores arbejde. I nogle tilfælde uddyber de indholdet af vores vision og mission: ’Kvalitet’ refererer
f.eks. ikke kun til slutproduktet eller slutresultatet, men er også et spørgsmål om kvalitetsstandarder og -processer. At have ’de bedste
medarbejdere’ er ikke kun et spørgsmål om at
have performancedrevne folk ansat. Det handler også om at behandle alle medarbejdere med
respekt og retfærdighed. Forretningsprincipperne fungerer således som en yderligere ledetråd
for hver enkelt medarbejders adfærd i SARIA-organisationen. Samtidig giver de et løfte til vores
interessenter, der til enhver tid kan stole på, at
vi efterlever de seks principper i vores indbyrdes
samarbejde. Fremover vil vi gerne bedømmes på
baggrund af disse principper.
Nicolas Rottmann (NRO): Da jeg blev medlem
af direktionen, var den strategiske ramme allerede færdig, men jeg var med til at udarbejde
forretningsprincipperne. Ved første øjekast ser
de omhandlede emner måske velkendte og indlysende ud. Men ved systematisk at fastlægge
principperne og få dem ned på papir understreger vi deres konstant store betydning samt vores fælles forståelse af og forpligtelse over for
disse principper. Det er vores mål at sikre, at
de har den nødvendige prioritet i vores daglige
arbejde.

“SARIA arbejder hen mod en bæredygtig
verden ved at genanvende organisk affald
og animalske biprodukter, så de kan erstatte
knappe, naturlige ressourcer.”
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“STRATEGIC FRAMEWORK“
Set fra en virksomheds synspunkt giver en strategisk ramme svaret på hvad, hvorfor og
hvordan og definerer, hvor fokus skal ligge i forbindelse med virksomhedens forretningsaktiviteter. Fra et internt synspunkt giver en sådan ramme en klar idé om, hvilke overordnede
mål man arbejder hen imod.
// Hvordan kan I få alle medarbejdere fra de
forskellige lande og selskaber til at identificere sig med det nye SARIA Framework og
de nye forretningsprincipper?
TAS: Det er selvfølgelig et vigtigt punkt. Vi er meget bevidste om, at udarbejdelse af den fælles
ramme kun er første skridt i en langsigtet, strategisk – og kulturel – proces. Der vil ikke ske de
store forandringer fra den ene dag til den anden,
og formentlig slet ikke nogen overhovedet, hvis
vores medarbejdere ikke er med om bord. Vi har
derfor iværksat et vidtrækkende workshopforløb. Et af de vigtige formål med disse workshops
er, at alle SARIAs medarbejdere skal præsenteres
for den strategiske ramme og motivationen bag.
Workshoppernes format vil hjælpe medarbejdere på alle niveauer i organisationen til at konkretisere de vigtigste elementer i den strategiske
ramme for deres egen kontekst og deres eget arbejdsområde. Processen vil vise, at hvert enkelt
område af virksomheden er en vigtig del af det
store hele, og der vil blive lagt vægt på den enkeltes specifikke bidrag til at opfylde koncernens
overordnede ambitioner.
LKK: Også her vil vi drage fordel af at have inddraget repræsentanter fra en bredere lederkreds
i processen. Mindst én person fra hvert enkelt
land og hvert enkelt selskab har deltaget i udviklingsprocessen og er derfor fortrolig med
tankerne og intentionerne bag den strategiske
ramme. De vil derfor være i stand til at støtte
implementeringen lokalt.
// Hvordan vil den strategiske ramme
påvirke SARIAs forretningsaktiviteter?
FBT: For os er formålet med at udarbejde denne fælles strategiramme ikke kun et spørgsmål
om kommunikation. Det er også en forpligtelse til at håndtere specifikke udfordringer. På direktionsniveau vil det næste logiske skridt være,
på baggrund af den strategiske ramme at fastlægge, hvilke strategiske spørgsmål vi vil tage
fat på som koncern i de kommende år. Desuden
vil vi udarbejde en række overordnede målsætninger for koncernen for at konkretisere, hvad
vi ønsker at opnå inden for hvert af de specificerede kerneområder. Denne diskussion vil være
udgangspunktet for udvikling af vores koncern-

Identifikation med årsagen til de forskellige forretningsmæssige tiltag og en forståelse
af sammenhængen mellem disse er en kilde til inspiration og giver en bedre forståelse
af, hvordan den enkelte medarbejder aktivt kan bidrage til at nå det overordnede mål.
En strategiramme anskueliggør også virksomhedens grundlæggende formål over for
eksterne samarbejdspartnere via konsekvent kommunikation og fokus. Langsigtede ambitioner i form af en virksomheds strategiske køreplan viser vejen frem og sikrer, at de
fastlagte målsætninger kan nås gennem målrettede handlinger.

strategi og vil være med til at omdanne ambitionerne i den strategiske ramme til reelle
forretningsbeslutninger.
TAS: Udnævnelsen af Peter Hill som medlem af
SARIAs direktion med virkning fra 1. september
er en naturlig følge af de fastlagte prioriteringer.
Han vil bl.a. være ansvarlig for den fremtidige udvikling og strategiske ekspansion af vores aktiviteter inden for især dyrefoder og petfood. Det
øgede fokus vil bidrage til at sætte kunden i centrum og vægte kvalitet i brancher, der er særdeles
vigtige for os.
Peter Hill (PH): Selv om jeg kun lige er startet som medlem af SARIAs direktion og ikke har
været personligt involveret i udarbejdelsen af
den strategiske ramme, ved jeg af erfaring, hvor
afgørende det er at have en fælles forståelse af
målsætninger, værdier og strategisk retning for
en virksomhed som SARIA, der er beskæftiget
med så mangeartede, internationale aktiviteter.
En overordnet koncerntilgang som denne er et
vigtigt og værdifuldt fundament for yderligere udvikling.
NRO: Desuden kan den strategiske ramme fungere som en vigtig målestok for forskellige problemstillinger, hvor der tidligere ikke var nogen
klare eller konsekvente retningslinjer. Når vi
skal træffe beslutning om nye investeringer, vil
vi f.eks. spørge os selv, om de bidrager til vores
overordnede vision, og om de kan gennemføres
i tråd med vores forretningsprincipper. Indholdet af den strategiske ramme kan også anvendes
til maksimering af sammenhængen mellem vores profil som arbejdsgiver og vores markedsføringsaktiviteter. En anden mulighed er etablering

og udbygning af programmer til udvikling af lederstaben og pleje af unge talenter baseret på en
fælles forståelse af lederskab. Denne fælles forståelse er et resultat af den strategiske ramme.
Den kan også være en hjælp til at udvikle retningslinjer, der gælder på tværs af koncernen, og
som beskriver, hvordan vi skal håndtere specifikke spørgsmål som f.eks. arbejdsmiljø og kvalitet.
HVB: I de kommende måneder vil vi fortsat afholde workshops, så vores medarbejdere kan
blive fortrolige med den strategiske ramme og
forretningsprincipperne. Vi har allerede set, hvordan materialet anvendes som input og udgangspunkt i forskellige situationer. Det vil blive endnu
mere tydeligt i de kommende måneder, efterhånden som vi alle bliver mere bevidste om strategien. Aktiv involvering af medarbejderne er nøglen
til at følge ord op med handling. Det vil være et
kæmpe skridt hen mod opfyldelse af vores målsætninger, hvis alle hver især tager aktion inden
for deres specifikke område – uanset organisationsniveau. Som allerede nævnt befinder vi
os stadig i begyndelsen af en langsigtet strategisk og kulturel proces. Vi er dog overbeviste om,
at kombinationen af det nye SARIA Framework
og forretningsprincipperne har skabt et solidt
grundlag for den videre, succesfulde udvikling af
vores koncern.
// Mange tak for samtalen.
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Bæredygtige løsninger:
produkter og ydelser
OMHYGGELIG ANVENDELSE AF KNAPPE RESSOURCER ER ET AF DE VIGTIGSTE ASPEKTER I FORBINDELSE
MED BÆREDYGTIGHED. DETTE GRUNDLÆGGENDE PRINCIP, DER TAGER HØJDE FOR BÅDE MILJØ OG ØKONOMI, ER GRUNDTANKEN BAG SARIAS FORRETNINGSMODEL. I SIN FUNKTION SOM MELLEMLED ER KONCERNEN PÅ DEN ENE SIDE EN PÅLIDELIG SERVICEYDER, DER INDSAMLER UFORARBEJDET ’AFFALD’ FRA EN
LANG RÆKKE INDUSTRIER. PÅ DEN ANDEN SIDE FORSYNER SARIA ANDRE BRANCHER OG INDUSTRIER MED
KVALITETSPRODUKTER, DER ER FREMSTILLET AF DISSE RESTMATERIALER VED HJÆLP AF ADSKILLIGE TRANSFORMATIVE PROCESSER. ÉN PERSONS AFFALD BLIVER SÅLEDES EN ANDEN PERSONS VÆRDIFULDE RESSOURCE. MEN HVAD BETYDER DET I PRAKSIS? ARTIKLERNE I DENNE DEL AF SARIANEWS INDEHOLDER EN
LANG RÆKKE EKSEMPLER FRA DE FORSKELLIGE SELSKABER I SARIA-KONCERNEN. I NOGLE TILFÆLDE VIL
DET MÅSKE KOMME SOM EN OVERRASKELSE, HVOR MANGE DAGLIGE PRODUKTER DER INDEHOLDER INGREDIENSER AF ORGANISK OPRINDELSE, MEN DET UNDERSTREGER BLOT, HVOR
VÆRDIFULDE DE ORGANISKE RESSOURCER ER. HOS SARIA ER DISSE RESSOURCERS
POTENTIALE DOG SÆRDELES VELKENDT, OG VIRKSOMHEDEN BIDRAGER AKTIVT TIL
AT UDNYTTE DEM BEDST MULIGT – TIL FORDEL FOR ALLE INVOLVEREDE PARTER OG
IKKE MINDST MILJØET.
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Nok se,
men ikke røre!

Per Verner Jensen husker stadig smagen ganske
tydeligt. Rent faktisk er det ikke det eneste, han
husker om det præcise øjeblik. Om det ene sekund, hvor han puttede hundemad i munden og
forsigtigt begyndte at tygge. Han var syv år
gammel på daværende tidspunkt og svor, at
han aldrig nogensinde ville spise hundemad
igen.
Det er godt 20 år siden. Vi spoler hurtigt frem til
i dag, hvor Per står med en skål vådfoder til sin
hund i lejligheden i København. Med store, runde øjne sidder hans firbenede ven Balder forventningsfuldt og kigger op på ham. Pers blik
falder på den tomme dåse: økologisk kylling
med perlebyg, rig på vitaminer og garanteret

SARIA Framework
Skræddersyede løsninger, der opfylder
specifikke krav: SARVALs produktsortiment dækker et bredt spektrum af fedtstoffer og proteiningredienser til
produktion af petfood, men virksomheden fremstiller også produkter, der opfylder specifikke kundekrav. SARVAL er
således en vigtig samarbejdspartner for
petfoodindustrien.

glutenfrit. “Det er lige før, man bliver fristet
igen,” siger han med et smil på læben. Og placerer skålen på gulvet, hvor Balder hurtigt gør kål
på maden. Hunden sluger det så hurtigt, at man
skulle tro, den var bange for at skulle dele det
med sin herre. “Du skal ikke være bange, gamle
ven,” siger Per. “Det er dit alt sammen, og du
fortjener det bedste. Velbekomme! Og vær du
glad for, at lækkert også er lig med sundt.”
I dag er hundemad langt mere næringsrigt
end før, og det smager også bedre – takket
være de proteiner og fedtstoffer, SARVAL
udvinder af biprodukter fra kødindustrien og
forarbejder til foderingredienser af høj
kvalitet.

For at kunne opfylde alle disse mange og høje
krav til petfood kræves der avancerede opskrifter. Her yder SARVAL et væsentligt bidrag. Virksomheden har specialiseret sig i kødbaserede,
værdiforøgende processer og fremstiller ingredienser til produktion af petfood ud af okse-,
svine- og fjerkrærester fra fødevareindustrien.
Råvarerne, der bl.a. omfatter kød og svær, afhentes af SARVAL i frisk tilstand, primært fra
slagterier, kødforarbejdningsvirksomheder og
slagterbutikker. Disse biprodukter er af fødevarekvalitet og i teorien 100 pct. velegnede til
konsum for mennesker, men de efterspørges af
forskellige årsager ikke af forbrugere i den
vestlige verden. >>

Uanset om det drejer sig om hunde eller katte,
behandles de højtelskede kæledyr ofte som
medlemmer af familien, og det er efterhånden
blevet en hel videnskab at sørge for, at de får
den rigtige ernæring. Der lægges i dag langt
større vægt på, at dyrenes mad ikke blot smager godt, men også er ernæringsmæssigt og
fysiologisk afbalanceret. De kriterier, der gælder
for petfood, er ofte stort set de samme som
dem, der gælder for babymad. Der er taget højde for kalorieværdi, vitaminindhold, proteinindhold, allergivenlighed og meget andet.
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SARVAL omdanner kvalitetsråvarerne til fedt eller proteinkomponenter, der opfylder kundernes
specifikke krav i forbindelse med produktion af
petfood. I praksis betyder dette, at ingredienserne er tilpasset til lige netop den pågældende
type petfood, uanset om der er tale om våd- eller tørfoder. Selv om det måske lyder simpelt,
kræves der enorm stor ekspertise og komplicerede processer at producere petfood, da der findes et hav af varianter, der alle stiller forskellige
krav til forarbejdning af ingredienserne.
SARVALs produktsortiment dækker hele spektret lige fra produkter fremstillet af biprodukter
fra en enkelt dyreart som f.eks. fjerkræ til mellemprodukter beregnet til specifikke former for
petfood, der tager hensyn til specielle ernæringsbehov alt efter dyrets størrelse, art og

SARVAL har specialiseret sig i forarbejdning af animalske biprodukter fra slagtede kvæg, svin og fjerkræ. Råvarerne
indsamles fra slagterier, kødforarbejdningsvirksomheder og slagterbutikker.
Afhængigt af råvarernes kvalitet og sammensætning anvendes de til fremstilling
af højkvalitetsingredienser til petfood eller fedtstof til efterfølgende forarbejdning i den oleokemiske industri.
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eventuelle allergier. Disse mellemprodukter indeholder essentielle fedtsyrer og øger optagelsen af fedtopløselige vitaminer. Animalske
kvalitetsproteiner, der også anvendes som en
ingrediens i petfood, er med til at sikre sund
vækst og øge muskelstrukturen. Proteinerne giver endvidere produktet en god smag og forsyner kroppen med essentielle aminosyrer.
Videnskaben bag alt dette giver hunde- og katteejere sikkerhed for, at den mad, de køber til
deres firbenede ven, indeholder præcist det,
dyret kan lide og har behov for samtidig med,
at det øger dets naturlige immunforsvar. At der
så oven i købet er tale om et bæredygtigt valg
gør kun produkterne endnu mere interessante.
SARVAL forarbejder kun restprodukter i form af
naturlige biprodukter fra fødevareproduktion

og skaber dermed et værdiforøgende kredsløb,
der også er etisk fordelagtigt..
Ligesom kvaliteten af råvarerne skal være høj,
stilles der også høje kvalitetskrav til selve produktionen af foderingredienserne, hvad angår
sikkerhed og hygiejne. Alle stadier er genstand
for omfattende analyser og streng kontrol. For
det er jo ingen hemmelighed, at både hunde og
katte i mange år har været anset for en del af
familien, og at det ligger deres ejere meget på
sinde at give dem den helt rigtige kost.

// BÆREDYGTIGE LØSNINGER

Franz og hans fedtkugle
2019 var fuglens år. Det begyndte ved middagstid en dag, da Greta var på vej hjem fra skole.
Hun opdagede en endnu ikke flyvefærdig blåmejse, der var faldet ud af reden. Som en pludselig indskydelse besluttede hun sig for at tage
den med hjem, og det lykkedes hende mod alle
odds at redde fuglen. Familien gav fuglen navnet Franz. Den fik et bur og voksede op til en flot
ung blåmejse. Greta og hendes forældre blev efterhånden tæt knyttet til fuglen, men vidste også, at den på et eller andet tidspunkt skulle
lukkes ud i naturen igen. En varm morgen i det
sene forår oprandt denne dag endelig. Efter
nogle temmelig klodsede forsøg på at baske
med vingerne fik Franz hurtigt taget på det og
fløj af sted. Greta og hendes familie regnede
ikke med at se fuglen igen, men sådan skulle det
ikke gå.
Gretas mor havde købt en fedtkugle, som hun
hængte op lige uden for køkkenvinduet. Til
deres store overraskelse dukkede der pludselig
en blåmejse ud af det blå og begyndte glad at
nippe til lækkerierne. Det var ingen anden end
Franz. Selv nu går der ikke en dag, uden at

SARIA Framework
Et sundt liv for både mennesker og dyr:
De fedtstoffer og olier, som SARVAL udvinder af restprodukter fra fødevareindustrien, er værdifulde råvarer på grund af
deres høje energiindhold. De har mange
forskellige anvendelsesmuligheder og
bruges bl.a. i fremstilling af fuglefoder.

fuglen kommer flyvende på visit. Gretas hus er
formentlig det eneste sted i hele Østrig, hvor
der hænger en fedtkugle i buskadset uden for
køkkenvinduet.
At fuglene er helt vilde med fedtkuglernes smag,
at de giver fuglene en række vigtige næringsstoffer, og at de holder formen godt skyldes alt sammen SARVALs bæredygtige indsats. Virksomheden udvinder de nødvendige fedtstoffer og olier
fra restprodukter i fødevareindustrien.
Fedtkugler er populære hos både sangfugle og
fugleelskere, og der er mange forskellige typer
at vælge imellem. Nogle indeholder de klassiske solsikkefrø, mens andre indeholder en næringsrig blanding af nødder, kerner og bær. De
har dog alle én ting til fælles – og det er noget,
der især kendetegner fedtkugler, der er specielt
beregnet til mejser – nemlig det hvide fedt, der
binder massen sammen. I mange tilfælde er
dette fedt baseret på mellemprodukter fra
SARVAL.

Efter yderligere forarbejdning hos producenterne
af fuglefoderet binder fedtstofferne de forskellige kerner sammen og er med til at give den typiske kugleform. Kuglernes høje energiindhold gør
dem især velegnede til mejser, da disse har brug
for brændstof med højt kalorieindhold på grund
af deres hurtige vingeslag. For at sikre at fedtet
har det rigtige næringsindhold, er producenternes opskrift af stor betydning. Konsistensen af
fedtkuglerne må hverken være for hård eller for
blød. Når fedtet kommer ned i fuglens mave, skal
det kunne smelte af sig selv som følge af fuglens
kropstemperatur. I opløst form udgør fedtet et
næringsrigt og let omsætteligt måltid for fuglen.
Fedtkugler er ikke blot en god fødekilde om vinteren. Om sommeren, hvor mejser kan opfostre
op til tre kuld unger, har de især brug for masser
af energi. Fra et ernæringsmæssigt og fysiologisk
synspunkt giver det derfor rigtig god mening, at
Greta fodrer Franz hele året rundt.

SARVAL har specialiseret sig i udnyttelse af
animalske biprodukter, der er egnet til konsum
for mennesker, men som generelt ikke passer
sammen med moderne spisevaner – herunder
fedt og svær. Af disse biprodukter udvinder
SARIAs datterselskab fedt og olie, der bl.a.
anvendes til fedtkugler, og produktionen er
underlagt strenge kvalitetskrav.
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Den, der ikke vil lære,
må føle

“Og hvad så! Der er alligevel ingen, der har brug
for kemi!” – På en eller anden måde gik tingene
ikke helt efter planen. Jelisaweta havde uopfordret tilbudt sin mor at hjælpe med vasketøjet
for at råde bod på den besked, hun skulle aflevere til moderen. Det var ikke nemt at skulle fortælle om den dårlige karakter i kemi, så der var
brug for smarte taktikker. Men det virkede
umiddelbart, som om planen havde givet bagslag, og moderen var ærgerlig over at høre om
den dårlige karakter. Jelisawetas surmulende
forsøg på at retfærdiggøre tingene var ikke til
nogen hjælp. Tværtimod. “Er der ingen, der har
brug for kemi?” lød det irriteret fra moderen,
idet hun tog en rosa bluse op af vaskekurven.
“Hvis det er tilfældet, så kan denne bluse bare
komme i vaskemaskinen uden skyllemiddel. Så
kan vi se, hvordan du klarer det uden kemi, når
din yndlingsbluse bliver et kradsende mareridt.”
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Skyllemidler blødgør tøjet takket være de overflademodificerende stoffer, de indeholder. Og
ikke mindst takket være SARVAL. Virksomheden
leverer fedtstoffer og olier til den oleokemiske
industri, hvor de anvendes som vigtige grundmaterialer i bl.a. skyllemiddel.
Skyllemidler gør kradsende og stive tekstiler
bløde og lækre. Alt, hvad der skal til, er en enkelt hættefuld skyllemiddel, der hældes i vaskemaskinen, hvorefter vasketøjet får de ønskede
egenskaber. Hvad der umiddelbart ser let ud
kræver dog en række temmelig komplicerede
kemiske processer.
For at kunne opfylde deres funktion indeholder
moderne skyllemidler fedtholdige molekyleforbindelser, de såkaldte kationiske esterquats.
Disse sæbelignende molekyler har specielle
egenskaber takket være deres struktur. De indeholder kulbrintekæder, der er vedhæftet som
fedtsyreestere. Når vaskemaskinen kommer til
det sidste skyl, hæfter de såkaldte esterquats
sig til tekstilernes fibre på en meget speciel

måde – den ene ende af kulbrintekæden hæfter
sig til fibrene, mens den anden forbliver frit
svævende. Dette er muligt pga. en meget speciel egenskab: kædernes nederste lag indeholder ingen olie og hæfter sig derfor godt fast på
tøjfibrene. Det øverste lag er derimod ’lipofilt’,
hvilket betyder, at det tiltrækker olier og fedtstoffer, hvilket resulterer i den ønskede blødhed.
Esterquats er bionedbrydelige. De er fremstillet
af fedtstoffer og olier, der nedbrydes til fedtsyrer i forbindelse med den oleokemiske forarbejdning. Det primære materiale kan være
råvarer baseret på mineralsk olie, men også
vegetabilske fedtstoffer som f.eks. palmeog kokusolie. Fossile brændstoffer er dog en
begrænset ressource, og dyrkningen af olieog kokuspalmer kan føre til tab af regnskov.

SARIA Framework
Merværdi for miljøet: SARIA tilbyder
miljøvenlige alternativer til råvarer baseret
på mineral-, palme- og kokusolie til brug i
den oleokemiske sektor, f.eks. til fremstilling
af skyllemiddel.

For at opfylde efterspørgslen i Europa skal
disse materialer endvidere transporteres over
store afstande, med de dermed forbundne
miljøproblemer til følge.

SARIA-koncernens datterselskab SARVAL har
en miljøvenlig løsning på dette problem. SARVAL
udnytter animalske fedtstoffer fra fødevareindustrien og udvinder forarbejdede fedtstoffer
og olier heraf, som anvendes til industrielle og
andre formål. Virksomheden producerer årligt
i alt 450.000 tons fedtstoffer og olier i forskellige kvaliteter i Vest- og Østeuropa samt
Sydamerika.

SARIAs datterselskab er således en vigtig leverandør til den oleokemiske industri. Udgangsmaterialet har dog ikke meget til fælles med
slutproduktet – det kræver mange processer at
fremstille de kemiske stoffer, der får skyllemidlet
til at holde Jelisawetas lyserøde bluse blød og
lækker.

!

Se side 10 for yderligere information om SARVALs aktiviteter
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Når maven bliver
mæt før øjnene
Annette Schweers hadede madspild. Derhjemme passede hun altid meget på kun at købe den
mængde kød, brød, grønsager osv., som hendes
familie rent faktisk havde brug for. Men her var
der tale om virksomhedens kantine. Hun var lige
blevet færdig med at spise frokost sammen med
sine kolleger og så nu ned af bordet. Der var
stadig levninger på stort set alle tallerkner. Nogen havde godt nok levnet mere end andre, men
alligevel. “Sikke dog et spild,” tænkte bogholderen og tog sin mobiltelefon frem for at undersøge sagen her og nu. En hurtig søgning på
Google afslørede, at ca. 20 pct. af al den mad,
der fremstilles af storkøkkener i Tyskland, går til
spilde. Eller sagt på en anden måde: hver femte
portion havner i skraldespanden. “Det betyder,
at vores bord her i kantinen svarer nøjagtigt til
det statistiske gennemsnit,” tænkte Annette
Schweers, og hun kom pludselig i tanke om det
gamle ordsprog: Vi får dårligt vejr i morgen, hvis
du ikke spiser op. “Heldigvis er det kun et ordsprog. Hvis det var sandt, ville vi have 365 dage
om året med regnvejr her i Mainz og mange andre steder.”

Jo større mængden af madaffald, jo vigtigere
er det at finde god anvendelse for det. Det er
præcis, hvad ReFood gør – virksomheden
producerer energi af madaffald i form af
elektricitet, gas og varme.

stem, som virksomheden selv har udviklet. Ud
over kantiner, restaurationsbranchen, detailhandlen og fødevareindustrien indsamler ReFood også madaffald fra hospitaler, skoler og
mange andre institutioner.

Levninger og fødevarer, der har overskredet sidste
anvendelsesdato, skal bortskaffes, men bør ikke
ende i skraldespanden. Energiindholdet i disse
madrester i form af kulhydrater, sukker og fedt
gør dem til en værdifuld ressource. ReFood sikrer,
at det organiske materiale anvendes bæredygtigt.
SARIAs datterselskab tilbyder både sikker og hygiejnisk bortskaffelse samt forarbejdning af råvarerne til brug i produkter, der udnytter
madaffaldets energiindhold.

Forarbejdningen af madaffaldet sker i en kompliceret kæde af processer, hvor ReFood udnytter hver eneste bestanddel. De forskellige
produkter udvindes trin for trin. Det væsentligste er energi i form af gas, elektricitet og varme, men der produceres også organisk gødning
og mellemprodukter, der indgår i produktionen
af biodiesel. Processen begynder med klargøring af det indsamlede materiale – emballagen
tages af indpakkede produkter, og fremmedlegemer som f.eks. metal, glas og plast fjernes.
Herefter knuses, opvarmes, homogeniseres og
affedtes materialet. Det udvundne fedt blandes
herefter med brugt fritureolie og stegefedt (der
indsamles separat) og anvendes af f.eks. ReFoods søsterselskab ecoMotion til fremstilling
af biodiesel.

Virksomheden, der opererer over hele Europa,
indsamler årligt over 1 million tons køkken- og
madaffald, brugt fritureolie og -fedt samt fødevarer, der ikke længere kan sælges. Gennem hele processen er der fuldt fokus på at opretholde
en høj hygiejnestandard. Det organiske affald
opbevares separat i specielle beholdere på oprindelsesstedet og indsamles via et logistiksy-

SARIA Framework
En pålidelig serviceyder for alle brancher, hvor der forekommer madaffald:
ReFood tilbyder ikke kun brugervenlige og
hygiejniske løsninger, men også sikkerhed
for, at madaffaldet bortskaffes i henhold
til lovgivningsmæssige bestemmelser.
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ReFood genanvender organisk affald fra
fødevareindustrien, primært i form af
madrester og fødevarer, der har overskredet sidste anvendelsesdag. Virksomheden
anvender de indsamlede råvarer fra restaurationsbranchen, detailhandlen og
fødevareindustrien til produktion af bæredygtig energi i form af elektricitet, gas
og varme. Som et biprodukt producerer
virksomhedens biogasanlæg organisk
gødning, der anvendes i landbruget. ReFood har fabrikker i Tyskland, England,
Frankrig, Polen, Spanien og Danmark.

ReFood leverer den affedtede biomasse til biogasanlæg, hvor naturligt forekommende bakterier omdanner biomassen til biogas. Efter denne
forarbejdning kan biogassen tilføres det offentlige naturgasnet direkte. På langt den største
del af ReFoods biogasanlæg gennemløber gassen dog endnu en proces i et kombineret kraftvarmeværk, hvor den omdannes til elektricitet.
Den årlige produktion af strøm er tilstrækkelig
til at opfylde ca. 90.000 husholdningers energibehov. Overskudsvarmen fra det kombinerede
kraftvarmeværk udnyttes også. Den anvendes
bl.a. til pasteurisering, dvs. opvarmning af biomassen for at dræbe bakterier og mikrober. Og
så er der kvalitetsgødningen: ReFood leverer
årligt over 840.000 tons gødning til landbruget.
Det består af afgasset biomasse fra biogasanlæg samt den svovl, der udvindes, når biogassen
afsvovles.

Selv om energi, gødning og mellemprodukter til
biodiesel er vidt forskellige, har de alle én ting
til fælles: de er med til at sikre større bæredygtighed. Det skyldes ikke blot den kendsgerning,
at madaffald og fødevarer, der har overskredet
sidste anvendelsesdato, forarbejdes på en miljømæssig og etisk fornuftig måde, men også de
meget specifikke produktfordele. Med den ansvarlige produktion af strøm reducerer ReFood
forbruget af fossile brændstoffer og sparer miljøet for 173.000 tons CO2 om året.

Den biodiesel, som ReFood fremstiller af fedtstoffer, er specielt bæredygtig, da den er baseret
på madaffald. I forhold til kemisk gødning forbruges der ingen yderligere energi i forbindelse
med produktionen af organisk gødning, og det
kræver heller ingen knappe ressourcer som f.eks.
fosfor.

Virksomheden, der opererer over hele Europa,
indsamler årligt over 1 million tons køkken- og
madaffald, brugt fritureolie og stegefedt samt
fødevarer, der ikke længere kan sælges.
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Årets fangst
De fire italienske venner var helt enige: De havde
aldrig smagt en bedre havbars – og det sagde ikke
så lidt. De havde trods alt været sammen på havfiskeriferie hver sommer i mange, mange år. Den
sidste dag i ferien trak de altid lod om, hvem der
skulle fange fisken til det sidste fælles aftensmåltid. I år var det Leonardo, der var den ’heldige’ vinder. Det var han ikke ubetinget glad for, og det var
de andre sådan set heller ikke! I de foregående
dage var det kun lykkedes Leonardo at fange

Bioceval indsamler biprodukter fra fiskeforarbejdningsindustrien og omdanner
dem til fiskeolie og fiskemel. Det brede
produktsortiment omfatter kvalitetsingredienser til dyrefoder og petfood.
Visse oliekvaliteter anvendes også til industrielle formål, f.eks. på raffinaderier og
garverier. Bioceval har tre fabrikker i hhv.
Spanien, Tyskland og Frankrig. Virksomhedens produkter efterspørges over hele
verden.
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højst én lille havbars om dagen og for det meste
slet ingenting. “Det kan være, vi bliver nødt til at
ty til en dåse sardiner,” lød det drillende fra hans
venner, da han drog af sted med fiskestang og net
i den tidlige morgenstund. Stor var overraskelsen
derfor, da han kom hjem med tre meget store
havbars. De så ikke bare temmelig imponerende
ud, de smagte også bedre end alle de andre fisk,
de tidligere havde fanget. Leonardo nød sin berømmelse med klædelig beskedenhed. Og sagde

ikke noget om kvitteringen i bukselommen.
Mattarella havbarsfarm – 3 opdrættede havbars
til 76 euro.
Denne historie er et fantastisk godt eksempel på,
hvad Biocevals foderingredienser kan gøre for
opdrættede fisk. De proteinrige ingredienser er
fremstillet af afskær fra fiskeforarbejdningsindustrien og er dermed med til at bevare ressourcer.

SARIA Framework
Produkter af højeste kvalitet, skræddersyet til individuelle formål: Bioceval
tilbyder bæredygtige løsninger tilpasset
bestemte arter, f.eks. til brug i aquakulturen.

Havbars er en delikatesse. Flere og flere har fået
øjnene op for denne velsmagende fisk. Hovedparten af denne gourmetfisk, der også går under
navnet loup de mer, kommer fra fiskefarme og
smager exceptionelt godt. Hvorvidt fiskens smag
lever op til sit gode ry afhænger dog af opdrætsforholdene. Fiskefarme udgør det perfekte miljø
for denne fisk – en sikker opvækst uden naturlige
fjender og først og fremmest en overflod af det
helt rigtige foder.
Havbars er en rovfisk. Det vil sige, at dens naturlige fødeemne er andre fisk, selv i fiskefarme. I dag
forekommer der overfiskning af mange fiskebestande. Hvis fiskefarmene skulle dække deres behov for foder direkte fra havet, ville det bidrage
yderligere til overfiskning. For at undgå overfiskning er der igangsat forsøg med at erstatte noget
af fiskemelet i foderet til opdrættede havbars og
andre arter med plantebaserede ingredienser –
primært baseret på proteinkilder som f.eks. soja.
Denne løsning har dog også medført kritik, da sojaplantager ofte konkurrerer direkte med regnskoven i de områder, hvor der dyrkes soja.

Biocevals produktsortiment omfatter bæredygtigt
foder til havbars, som også passer perfekt til denne art. Virksomheden indsamler afskær og andre
restprodukter fra fødevarefabrikker, der forarbejder fisk, og omdanner dem til foderingredienser til
fiskefarme. Den optimale løsning, når vi taler bæredygtighed, er en kombination af fiskemel fremstillet af restprodukter fra fiskeforarbejdning og
plantebaseret protein, der er dyrket miljøvenligt.
Så får havbarsen det, den har behov for, og fiskefarmene kan fodre dem ansvarligt uden at forårsage yderligere overfiskning af fiskebestandene i
havet og yderligere tab af regnskov.
Biocevals produktion af fiskemel og fiskeolie
består af en række avancerede processer og er
underlagt strenge kvalitetskrav. Produkterne
tilpasses den pågældende anvendelse og kan f.
eks. fremstilles efter specielle recepter eller
med et særligt højt proteinindhold. Det er vigtigt at fremhæve, at produkterne altid kun indeholder råvarer fra én art. Opdrættede fisk må
ikke fodres med fiskeingredienser, der stammer

fra samme biologiske type som dem selv. For at
imødekomme dette krav indsamler og forarbejder Bioceval råvarerne separat art for art.
Biocevals produkter forsyner havbars og mange
andre opdrættede fiskearter med proteiner, aminosyrer, vitaminer og mineraler i form af naturlige foderingredienser af høj kvalitet. De
opdrættede fisk udnytter foderet exceptionelt
godt, da de fiskebaserede produkter svarer til deres naturlige fødeemne. Ud over den forbedrede
smag har Biocevals produkter også en særdeles
positiv indvirkning på den tilberedte fisks konsistens og udseende. Som tilfældet er med os mennesker, betyder næringen også rigtig meget for
havbars. Havbars er alle topkokkes favoritfisk. Om
den grilles eller pandesteges er et spørgsmål om
præference, men resultatet vil altid være superlækkert.

Biocevals produkter forsyner havbars og mange
andre opdrættede fiskearter med proteiner, aminosyrer, vitaminer og mineraler i form af naturlige
foderingredienser af høj kvalitet..
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Ved brændstofpumpen
“Skynd dig lidt, færgen venter ikke!” Pierre og
Michel sad og trippede utålmodigt i bilen, mens
de ventede på deres ven, der stirrede forvirret på
brændstofpumpen. Det er bare typisk, tænkte
de. Luc havde været skyld i den ene forsinkelse
efter den anden hele dagen. Først havde han ladet dem vente i over en time, da det havde taget
ham længere end forventet at få fat på farens
bil. Og så havde han ikke engang fyldt den op.

ecoMotion er en pioner i biodieselindustrien og er i dag en af de førende leverandører i Europa. ecoMotion anvender
animalsk fedt, brugt fritureolie og en
mindre andel af planteolie til produktion
af sine brændstoffer. Biodieselen, der anses for værende exceptionelt bæredygtig,
opfylder strenge kvalitetskrav. Olieindustrien blander den i almindelig diesel for
at optimere dennes miljøværdi. ecoMotion fremstiller biodiesel på fem fabrikker i
hhv. Tyskland, Spanien og Danmark.
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Nu var de i tidsnød, og situationen var ved at
blive kritisk. Der var stadig 60 kilometer til
Calais, hvor færgen snart ville sejle mod Dover.
Men brændstofmåleren havde lyst rødt i en
evighed, så der var ikke andet at gøre end at køre ind på rastepladsen i Rely. De havde håbet at
tanke på bedste Formel-1-manér, så de hurtigt
kunne komme af sted igen. Men Luc havde ikke
rigtig held med det hurtige pitstop. Han stod

stadig ved brændstofpumpen og lignede et
stort spørgsmålstegn. “Der står noget om biodiesel her. Tror I, det er OK?” Hans venner så på
hinanden og rystede opgivende på hovedet:
”Ja, bortset fra den mindre detalje, at din fars
bil kører på benzin!”

I sin egenskab af en bæredygtighed virksomhed
har ecoMotion tilrettelagt produktionen af
biodiesel på en sådan måde, at der stort set
ikke genereres nogen form for affald.

Alle dieselbiler, der tanker på en servicestation i
EU, får biodiesel i tanken sammen med fossilt
brændstof. Det biobrændstof, som ecoMotion
leverer til olieindustrien, er ekstraordinært bæredygtigt, da det fremstilles på miljøvenlig vis af
affaldsfedt.
Udledningen af skadelige drivhusgasser er i
kraftig stigning over hele verden. For at forhindre miljøskader skal alle områder af vores hver-

dag være mere klimavenlige. Det gælder også
transportsektoren, der tegner sig for godt 30
pct. af EU’s samlede CO2-udledning. Og 72 pct.
af transportsektorens udledning stammer fra
landevejstrafik. De klimabeskyttelsestiltag, der
skal træffes på dette vigtige område, kræver
nye teknologier og alternative brændstoffer
som f.eks. biodiesel.
Om der er tale om Frankrig, Italien eller Østrig
er forholdet det samme. I alle EU-lande indeholder almindelig diesel normalt en vis procentdel biodiesel. Det er standard praksis at
blande det miljøvenlige brændstof i almindelig
diesel, og procentandelen vises ved brændstofpumpen. Hvis man kigger nøje efter, vil
man se en firkant med bogstavet B for biodiesel efterfulgt af den tilsatte procentandel –
f.eks. B7. Formålet med denne strategi er især
at udnytte biodieselens miljø- og klimafordele
samtidig med, at Europas afhængighed af
råolieleverancer reduceres.
Noget af den biodiesel, der anvendes i Europa,
kommer fra ecoMotion. SARIAs datterselskab
producerer årligt mere end 300 millioner liter
af det miljøvenlige brændstof, som leveres til
en række olieselskaber. ecoMotions brændstof
er formentlig verdens mest miljøvenlige og
bæredygtige biodiesel, der produceres i industriel målestok. ecoMotions biodiesel fremstilles hovedsageligt af forarbejdede animalske
fedtstoffer og brugt fritureolie, dvs. råvarer,
der er affaldsprodukter i andre brancher.
ecoMotion får de fleste af sine råvarer fra
ReFood og SecAnim. Sammen udgør de tre
datterselskaber et lukket, værdiforøgende
kredsløb, der omdanner nutidens affald til
morgendagens energi.

ecoMotion er et internationalt selskab med
fabrikker i Tyskland, Spanien og Danmark. Den
biodiesel, virksomheden producerer, lever op
til den europæiske standard EN 14214 og
opfylder således en række klart definerede
kvalitetskriterier. ecoMotions samlede årlige
produktion af biodiesel sparer miljøet for
ca. 771.000 tons CO2-udledning om året.
I sin egenskab af en bæredygtighed virksomhed har ecoMotion tilrettelagt produktionen
af biodiesel på en sådan måde, at der stort
set ikke genereres nogen form for affald. Alle
hjælpematerialer indsamles efter brug, hvorefter de regenereres og genanvendes. SARIAs
datterselskab sælger værdifulde biprodukter
fra produktionsprocessen såsom raffineret glycerin, råglycerin og kaliumsulfat til forskellige
industrier. Den glycerin, der udvindes under
transesterificeringsprocessen, anvendes f.eks.
til fremstilling af mange forskellige nye produkter lige fra sæbe til maling og lak.
Fra bilejernes synspunkt er biodiesel ikke kun
godt for miljøet, men også for køretøjerne, da
det miljøvenlige brændstof fra naturens side
har gode smørende egenskaber. Ved iblanding
øger det den fossile diesels smøreevne og
reducerer dermed motorslitagen.

SARIA Framework
Stærke samarbejdspartnere i hele værdikæden: SARIAs selskaber ecoMotion,
SecAnim og ReFood arbejder side om side
på at omdanne nutidens affald til fremtidens energi ved hjælp af innovative
løsninger.
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Hver femte dosis heparin,
der gives på verdensplan,
er fremstillet af Bioiberica.

Dobbelt fødselsdag
Først hørte hun musikken – ’Congratulations’
med Cliff Richard. “Ja, hvorfor ikke!” tænkte Valentina. Det var trods alt hendes 18 års fødselsdag. Men det var der ingen, der vidste. Eller var
der? Hun åbnede døren til klubhuset og blev
mødt af balloner, guirlander, en fødselsdagskage og de øvrige medlemmer af hendes løbeklub,
der alle ønskede hende tillykke med fødselsdagen – med Juan i spidsen. “Hvad er det mon for
en fødselsdag, vi fejrer i dag?” spurgte han. “Din
18 eller din 1 års?”
Valentina tænkte tilbage på det sidste år – til
EDP Bilbao Night Marathon-løbet. De var tolv,
der stillede op til start sammen, og som også
løb i mål sammen. Umiddelbart derefter fik hun
en mærkelig fornemmelse i sit ene ben. Juan
overtalte hende til at slå et smut forbi lægeteltet, bare for en sikkerheds skyld. Det viste sig at
være en rigtig god ide.
Valentina var målløs, da lægen sendte hende
direkte på hospitalet med mistanke om en blodprop. Blodprop? Det kunne da ikke passe. Men
han havde ret. Den officielle diagnose lød på en
dyb venetrombose med risiko for, at en del af
blodproppen ville rive sig løs og ende i lungerne,
hjertet eller hjernen. Hun blev omgående behandlet med heparin. Efterfølgende fortsatte
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behandlingen med heparin i en længere periode. Seks måneder senere var blodproppen forsvundet uden nogen negative følger
overhovedet.
Valentina så på sine venner og sagde med strålende øjne: “Lad os fejre begge fødselsdage. Og
mine to livreddere – Juan og heparin.”
Alle kan blive ramt af en blodprop, selv unge
mennesker, der dyrker meget sport. Det, der
betyder mest, ud over at forstå hvad der er
sket og hurtigt handle derefter, er at have
adgang til det blodfortyndende middel heparin. Bioiberica fremstiller denne nødvendige,
aktive, farmaceutiske ingrediens af slimhindevæv ekstraheret fra svinetarme.
Heparin er det hyppigst anvendte medikament
til forebyggelse og behandling af trombose.
Hvert år reddes over 100 millioner liv takket
være dette farmaceutiske produkt. Heparin er
livsvigtigt i forbindelse med moderne kirurgi.
Som blodfortyndende middel er det et af de
vigtigste lægemidler.
Hver femte dosis heparin, der gives på verdensplan, er fremstillet af Bioiberica. Life science-specialisten har haft fokus på den farmaceutiske
ingrediens i 45 år og er en anerkendt ekspert på
biomolekylet, der udvindes fra tarmslimhinden
hos svin.

Bioiberica dækker hele heparins livscyklus lige
fra udvinding og forarbejdning til markedsføring og levering til den farmaceutiske industri.
Virksomheden har ni fabrikker på verdensplan,
der alle har indført et standardiseret kvalitetsstyringssystem. Den endelige produktionsproces – hvor produktet bliver til en aktiv
farmaceutisk ingrediens – foregår på fabrikken
i Olèrdola i nærheden af Barcelona. Fabrikken
er udstyret med det mest avancerede inden for
ny teknologi for at sikre, at Bioibericas heparin
opfylder den farmaceutiske industri og patienternes eksakte behov.
Kvalitet, sikkerhed og sporbarhed er altafgørende i den farmaceutiske verden. Bioibericas produktionsprocesser er specielt udviklet til at
opfylde de strengeste, internationale farmaceutiske krav og lovmæssige bestemmelser. I den
forbindelse er den vertikale integration med SARIA-koncernen en særlig fordel, idet Bioiberica
dermed har adgang til størstedelen af virksomhedens primære råmateriale fra søsterselskabet
Van Hessen. Det giver garanti for en pålidelig
forsyningskæde og har også direkte fordele med
hensyn til kvalitetsstandarder. Takket være Bioibericas ekspertise og omfattende molekylære
viden er virksomheden den ideelle samarbejdspartner i forbindelse med alle former for udviklingsprojekter vedrørende heparin og
anvendelsen heraf. Desuden har virksomheden
et tæt samarbejde med førende laboratorier og
forskningscentre over hele verden.

Selv om heparin har været anvendt i medicin i
mere end et århundrede, er anvendelsesmulighederne til fordel for den menneskelige sundhed endnu ikke fuldt udnyttet og udforsket. Der
foretages for øjeblikket test af heparins antivirale, antiinflammatoriske og antitumorale
egenskaber. Hvis arbejdshypotesen bekræftes,
vil heparin måske kunne anvendes på andre
måder end som blodfortyndende middel i fremtiden. Det ville give helt nye muligheder for at
fortsætte heparins og dermed Bioibericas succeshistorie.

!

Se side 23 for yderligere information
om alle Bioibericas aktiviteter

SARIA Framework
Samarbejde om et sundt liv: Som
producent af hver femte dosis af det
blodfortyndende middel heparin, der
gives på verdensplan, er Bioiberica en
særdeles vigtig partner for den farmaceutiske industri. Samarbejdet med SARIAs
datterselskab Van Hessen, der leverer de
nødvendige råvarer, er med til at sikre
overholdelse af de strenge lovkrav i denne branche mht. kvalitet, sikkerhed og
sporbarhed.
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Som life science-virksomhed med en holistisk tilgang til tingene har Bioiberica beskæftiget sig med
kæledyrs sundhed og velbefindende i ca. 20 år. Virksomheden arbejder primært med råmaterialer af
biologisk oprindelse, som udvindes og forarbejdes
med henblik på fremme af dyresundhed. Som eksempel kan nævnes chondroitinsulfat, glucosamin,
kollagen og hyaluronsyre.

Hjælp til din pelsede ven
Alle i ejendommen kendte fru Meijer og hendes
hankat. Om sommeren sad den rare, gamle dame
ved det åbne vindue i sin stuelejlighed og snakkede med alle, der havde tid. Imens lå hendes kat Piet i solen i vindueskarmen og nød at blive kælet
for. En dag fortalte fru Meijer, at hun var bekymret for sin kat, der ikke var helt så livlig, som den
plejede at være. Den havde nu fået problemer
med at hoppe op i vindueskarmen. “Det er gigt,”
sagde hun bedrøvet. “Vi er begge to ved at blive
gamle.”
Nyheden om Piets tilstand nåede snart rundt til
alle de øvrige lejere i ejendommen. Heldigvis var
Feddema på anden sal ven med en dyrlæge,
som han talte kort med på telefonen. Et par dage senere fandt fru Meijer en lille pakke på sin
dørmåtte med et kosttilskud beregnet til fremme af leddene hos kæledyr. Under pakken lå
følgende håndskrevne besked: Livslang pleje
til Piet bestående af fire ugentlige rationer pr.
måned med venlig hilsen fra beboerne i
Grachterstraat 11.

Dyrlæger anbefaler ofte chondroitinsulfat som
kosttilskud til hunde og katte, der har problemer
med leddene. Bioiberica udvinder dette stof af
brusk og sælger det til brug i veterinære præparater og som indholdsstof i sine egne produkter.
Katte har ofte problemer med leddene. Når de
bliver gamle, lider ni ud af ti katte af ledsygdomme, og det kan også ramme selv unge katte. Det er ikke sjovt for disse firbenede atleter,
der elsker at bevæge sig – det gør ondt at løbe,
klatre og hoppe. Katten ændrer derfor stilling
for at aflaste leddet, men det fører til overbelastning af andre led, og efterhånden mister
katten sin livslyst. Det er vigtigt at få konstateret ledproblemer og især gigt så tidligt som
muligt, så behandlingen kan sættes ind.

SARIA Framework
Ud over pesticider og aktive virkestoffer,
der er med til at bevare menneskers
sundhed, bidrager Bioiberica til kæledyr
og husdyrs velbefindende og præstationsevne gennem forskellige kosttilskud
og fodertilsætningsstoffer, der er 100 pct.
biobaserede.
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Chondroitinsulfat anbefales som kosttilskud til
hunde og katte for at holde leddene sunde, men
det hjælper også dyrene med at komme sig hurtigere efter en ledoperation. Bioiberica tilbyder en

unik kombination af indholdsstoffer, der har med
leddene at gøre: chondroitinsulfat, glucosamin,
hyaluronsyre og naturligt type II kollagen. Disse
værdifulde stoffer anvendes til fremstilling af
virksomhedens egne produktserier.
Bioiberica er førende inden for fremme af
sunde led hos hunde og katte samt i forbindelse
med andre innovative, videnskabeligt beviste
løsninger, der kan forbedre kronisk syge kæ
ledyrs sundhed. En succesposition, som virksomhedens store erfaring og høje kvalitetsstandarder i høj grad har bidraget til. Men det har
lige så stor betydning, at man hos Bioiberica

aldrig hviler på laurbærrene. På SARIA-datterselskabets laboratorier forskes der kontinuerligt
i nye måder, hvorpå man kan udnytte biologiske
aktive stoffer og forbindelser til at hjælpe kæledyr med kroniske sygdomme. Ud over arbejdet
med at sikre sunde led er virksomheden kendt
for sine videnskabeligt baserede løsninger til
afhjælpning af problemer med hud, immunsystem, lever og tarmsystem.

livsform. Ledproblemer hos katte skyldes ikke
blot aldersbetinget slitage, men også overvægt
og manglende motion. Det er megahyggeligt at
slappe af på sofaen, men det er ikke ligefremt
sundt, hvis man sammenligner det med at jage
mus i naturen.

Der er stor sandsynlighed for, at Bioibericas
produkter vil blive langt vigtigere for katte og
deres ejere i fremtiden. Lige som mennesker er
vores kæledyr også påvirket af den moderne

Bioiberica er en life science-virksomhed
med fokus på mennesker, dyr og planters
sundhed og velbefindende. Virksomhedens råmateriale er biomolekyler af animalsk oprindelse, som udvindes og
forædles til kvalitetsstoffer til farmaceutiske og ernæringsfysiologiske produkter.
Virksomheden har i alt ni fabrikker i hhv.
Spanien, Italien, Polen, Tyskland, Brasilien,
Mexico og USA og leverer produkter til
kunder i ca. 80 lande.
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Den ægte vare
“Der kommer han – endelig”, hørte Florian sine
venner råbe, da han nærmede sig den udvalgte
grillplads i Finsbury Square Park. “Og han har
pølserne med,” svarede Florian. Udvekslingsstudenten havde hurtigt tilsluttet sig sine medstu-

Van Hessen er globalt førende inden for
udtagning og forarbejdning af naturtarme til pølseproducenter. Virksomheden
fremstiller også kødprodukter og udvinder vigtige ingredienser af animalske biprodukter til den farmaceutiske industri,
herunder slimhindevæv, der anvendes til
fremstilling af heparin. For at kunne levere den bedste kvalitet og sikre pålidelige
leverancer har Van Hessen egne kallunrum på slagterier rundt om i verden.
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derendes glæde ved at grille i de lune
sommeraftener. Men han havde også fundet ud
af, at de var svære at gøre tilpas. Hans venner
viste sig at være de rene grilleksperter, der kun
ville have det allerbedste på grillen. Den første

gang, han kom med pølser, havde han bare taget
de første de bedste, men det var absolut ingen
succes. “De smager ikke lige så godt, og de har
heller ikke det rigtige knæk,” lød det enstemmigt
fra dem alle. Så denne gang gik Florian både

med livrem og seler – han havde udelukkende
valgt forskellige pølser med naturtarm hos den
berømte lokale slagter. Én efter én fandt pølserne vej til grillen og de ventende tallerkner. Der gik
ikke lang tid, før hele flokken kom med rosende
bemærkninger: “Lækker smag. Det er, hvad jeg
kalder en rigtig pølse.” Florian var både taknemmelig og lettet over vennernes reaktion denne
gang – han havde reddet sin ære og samtidig
vist, at han var en lærenem kammerat.
Naturlige kvalitetstarme giver ikke kun en god
smag, men er rent faktisk en afgørende faktor
for mange forskellige pølsetyper. Van Hessen
leverer naturtarme til adskillige pølseproducenter over hele verden.
Når der skal grilles, er der som regel altid kød
på grillen. Førstepladsen går uden tvivl til lækre
pølser af forskellig art. Der er ikke noget, der
slår en sprød, velstegt pølse. Man kan undre sig
over, at en fødevare med to ender smager så
godt, men det har noget med naturtarmene at
gøre. De giver det ønskede knæk og den eftertragtede smag samtidig med, at de får pølsen
til at se appetitlig ud.
Naturtarme er luftgennemtrængelige, hvilket betyder, at pølsens aroma kan udvikle sig fuldt ud.
For mange pølseprodukter er naturtarmen uundværlig – det gælder ikke kun pølser, der steges på
panden eller grillen, men også leverpølse, trøffelsalami, bayerske pølser, mv. Den tidskrævende
proces med at bringe tarme og fyld sammen begynder ofte hos Van Hessen. Naturtarme udgør
en væsentlig del af dette SARIA-datterselskabs
produktsortiment, der også omfatter andre kødprodukter til konsum for mennesker og til petfoodindustrien samt råvarer til kunder i den
farmaceutiske industri.

Van Hessen leverer naturtarme i høj kvalitet til
pølseproducenter i 65 lande. Ydelsen dækker
hele produktionskæden fra afhentning hos
slagterierne til udvælgelse og levering til pølsemagerne. Pølser i naturtarme er særdeles eftertragtede. For at kunne imødekomme
efterspørgslen og sikre pålidelige leverancer i
høj kvalitet til pølseproducenterne har Van Hessen sine egne kallunrum i mange lande. Disse
faciliteter er placeret på slagterier over hele
verden. Her udtages tarmene i overensstemmelse med strenge hygiejnekrav som en kvalitetsråvare til pølseproduktion.
Som det første trin i selve processen udtages
tarmene, hvorefter de rengøres grundigt. Dernæst sorteres de efter kvalitet, diameter og
længde. Det er en meget vigtig proces, da Van
Hessens sortiment af naturtarme består af
hundredvis af forskellige artikler, hvoraf mange
fremstilles i henhold til de internationale pølseproducenters helt specifikke krav. Til sidst
konserveres tarmene med salt for at forlænge
deres holdbarhed.
Van Hessen er verdens førende leverandør af
naturtarme. Ud over virksomhedens størrelse
og omfattende produktkendskab skyldes den
førende position naturtarmenes ensartede kvalitet og dimensioner. Det er altafgørende for
pølseproducenter, at deres naturtarme altid har
den rigtige længde og kvalitet, så de så effektivt
som muligt kan producere ensartede slutprodukter. Det betyder også meget, at det er nemt
at fylde naturtarmene, og at de er robuste nok
til at blive forarbejdet maskinelt på pølsefabrikken uden at gå i stykker.

SARIA Framework
Fremragende smag og pålidelig kvalitet:
Van Hessen forsyner sine pølseproducerende samarbejdspartnere med naturtarme i høj kvalitet, der opfylder alle
producenternes krav med hensyn til
opskrift og produktions-/fyldeproces.

Van Hessen leverer naturtarme, der passer nøjagtigt til den specifikke fyldemetode og alle trin i
den efterfølgende produktionsproces. Uanset om
pølsen er fersk, røget, lufttørret eller kogt, leverer
SARIAs datterselskab altid det bedste af, hvad
naturen har at byde på.
Virksomhedens produkter, der er helt naturlige,
er ikke kun førsteklasses ingredienser, der er perfekte til fremstilling af pølser, og som gør det til
en fornøjelse at spise pølserne. De opfylder også
ønsket om større bæredygtighed i fødevareindustrien. Biprodukterne fra slagterier anvendes som
sikre, topkvalitetsfødevarer, hvilket indebærer en
række overbevisende fordele fra et etisk og miljømæssigt perspektiv.

Van Hessen leverer naturtarme i høj kvalitet til
pølseproducenter i 65 lande. Ydelsen dækker
hele produktionskæden fra afhentning af tarmene hos slagterierne til udvælgelse og levering til
pølseproducenterne.
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Den sidste gris
på Wójciks gård

SecAnims kerneforretning består af sikker
og hygiejnisk bortskaffelse af selvdøde
dyr og risikomateriale fra kødindustrien
og landbrugssektoren. Virksomhedens
ydelser er dermed centreret omkring den
lovpligtige opgave med bortskaffelse
af selvdøde dyr. SecAnim afhenter materialet i henhold til de strenge krav på
området og forarbejder det til mel, der
udelukkende anvendes som et alternativt
brændstof i f.eks. produktionen af elektricitet og cement. Det animalske fedt, der
udvindes under processen, anvendes som
grundmateriale i produktionen af biobrændstof.

26

SARIAnews

SecAnim har

Julita var død. Bare lige sådan. Et par dage
forinden havde hun glad og velfornøjet rullet sig
rundt i mudderet og tilsyneladende ikke fejlet
noget som helst. Stanislaw Wójcik havde vidst, at
den dag ville komme, hvor han skulle tage afsked
med grisen. Han vidste også, at det ville blive
hårdt for ham. For godt 15 år siden var landmanden fra Poznan holdt op med at opfede grise for
i stedet at koncentrere sig om at dyrke jorden.
Julita var den sidste gris, der blev født på hans
gård. I stedet for at afhænde grisen sammen de
øvrige svin, besluttede Stanislaw sig for at beholde Julita, og han lavede en indhegning, hvor hun
kunne gå frit omkring. I mere end 15 år havde
soen nydt livet, og nu var hun tilsyneladende død
af naturlige årsager. “Det ser helt klart ud, som
om hun er død af alderdom,” sagde den tilkaldte
dyrlæge. Stanislaw ville gerne have begravet Julita som en markering af, at hans sidste gris på
gården nu var død, og at en del af hans fortid var
slut. Men han var naturligvis godt klar over, at
det ikke var lovligt. Og grisen havde under alle
omstændigheder fået et fredeligt og positivt
punktum.
Uanset om dyr dør, mens de sover, lige som Julita,
eller de bukker under for sygdom, skal de døde
dyr bortskaffes i henhold til gældende lovgivning
for at forebygge sygdom. Det er SecAnims daglige
mission at udføre denne opgave med største pålidelighed.
Selv under de bedste opdrætsbetingelser sker
det, at et dyr dør. Landmanden skal så tage stilling til, hvad der skal ske med dyret. Det er udelukket at sende selvdøde dyr på slagteriet, da de
kan udgøre en sundhedsrisiko. Af hensyn til
menneskers sundhed – og for at beskytte andre
dyr – skal det døde dyr derfor bortskaffes på en
ansvarlig og hygiejnisk måde.

66

Bortskaffelse af dyrekroppe er underlagt mange
og strenge love og bestemmelser. De tilladte procedurer for bortskaffelse er beskrevet minutiøst i
hele EU. De strenge krav gælder også det første
trin i bortskaffelsen, nemlig afhentningen, og det
er kun særligt akkrediterede og registrerede virksomheder, der må afhente døde dyr.
SecAnim er et eksempel på en sådan virksomhed. SecAnim har specialiseret sig i bortskaffelse af døde dyr og har 66 afdelinger over hele
Europa. SecAnim henter dyrene hurtigt og professionelt og tager sig også af selve bortskaffelsen. SARIA-datterselskabet afhenter også
potentielt farlige biprodukter fra kødindustrien,
der er underlagt de samme strenge love og bestemmelser.
For at forhindre de døde dyr i at forårsage eller
sprede sygdom er det vigtigt, at de hentes omgående. Hos SecAnim har hurtig, sikker og hygiejnisk
bortskaffelse førsteprioritet, og det udgør virksomhedens kerneforretning. Men SecAnim har
også udviklet metoder til anvendelse af risikomaterialet – og her gør de strenge lovkrav sig naturligvis også gældende.
I en lukket, fuldstændig separat proces, der omfatter sterilisering, forarbejder SecAnim materialet til dyrefedt og kødbenmel. Hele processen
er underlagt strenge sikkerheds- og hygiejnekrav. Fedtet er et værdifuldt råmateriale i produktionen af biodiesel. Melet kan anvendes som
alternativt brændstof i f.eks. kraftværker eller

fabrikker over
hele Europa

cementindustrien. I begge tilfælde er forbrænding det sidste trin i forarbejdningskæden – det
være sig enten i en dieselmotor eller på et
kraftværk til energiproduktion.

SARIA Framework
Sundhed og sikkerhed som en del af et
sundt liv: SecAnim yder et vigtigt bidrag
i forebyggelsen af sygdom gennem hygiejnisk bortskaffelse af selvdøde dyr i
henhold til gældende lovbestemmelser.

De produkter, som SecAnim fremstiller, har et højt
energiindhold. Kødbenmelet har et energiindhold
på 17 megajoule pr. kilo, hvilket er langt højere
end lignit (brunkul). Energiindholdet i SecAnims
dyrefedt er endnu højere, nemlig 39 megajoule
pr. kilo. Begge produkter er derfor en fremragende erstatning for olie, naturgas og kul. Som bæredygtige brændstoffer bidrager de i væsentlig grad
til at bevare naturlige, primære energikilder og er
samtidig med til at bekæmpe klimaforandringerne. Den biodiesel, der fremstilles af søsterselskabet ecoMotion, afspejler omfanget af de
bæredygtige fordele: CO2-udledningen fra virksomhedens brændstof, der er fremstillet af dyrefedt, er mindst 83 pct. lavere end de fossile
konkurrenters udledning.

Hos SecAnim har hurtig, sikker og hygiejnisk
bortskaffelse førsteprioritet.
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Førsteklasses fritureolie og
fedtstof af høj kvalitet giver
en fantastisk lækker smag
Sundere, mere smagfuld og mere pålidelig –
som en del af en komplet servicepakke tilbyder
GERLICHER plantebaserede fritureolier af allerbedste kvalitet til sine kunder i Tyskland, Østrig
og Holland. De forskellige fritureolier er baseret
på solsikke-, palme-, raps- eller peanutolie, som
virksomheden selv producerer. GERLICHERs omfattende logistiknetværk sikrer pålidelig levering
af frisk fritureolie og afhentning af den brugte
olie mod et fastlagt gebyr. Det innovative
FATBACK®-system sparer restauranter både tid
og penge og gavner også miljøet, da dobbelt
transport undgås. Den brugte fritureolie genanvendes derefter af søsterselskabet ecoMotion
som et forprodukt til fremstilling af biodiesel.
I tråd med den cirkulære strategi, som alle
SARIA-koncernens aktiviteter er baseret på, yder
GERLICHER et væsentligt bidrag til ansvarlig
brug af ressourcer.

ALVA FOOD, et fransk datterselskab beliggende
i Rezé (Frankrig), har specialiseret sig i produktion af fedtstof til konsum for mennesker. ALVA
aftager fedt i form af biprodukter fra slagterier

Virksomheden har også en zero waste-tilgang
til emballage og genanvender de brugte dunke.
Fritureoliernes egenskaber gør dem ideelle til
brug i den moderne restaurationsbranche. De
er varmebestandige, langtidsholdbare og lugtfrie. Samtidig har de en høj næringsværdi
takket være de mange umættede fedtsyrer.
Desuden indeholder de ikke genetisk

modificeret materiale eller kunstige smagsstoffer, og de er næsten fri for transfedtsyrer.
GERLICHER opfylder dermed kundernes behov
og følger de seneste tendenser inden for ernæring, der lægger vægt på bæredygtige, naturlige og sunde fødevarer.

og kødforarbejdningsfabrikker. Fedtet forarbejdes, så det kan anvendes i cateringvirksomheder og køkkener til f.eks. stegning, kandisering
og legering. Produktsortimentet omfatter andefedt, gåsefedt og svinefedt. Oprindeligt blev
disse produkter anvendt i fødevareindustrien til
fremstilling af færdigretter og supper, stegte
fødevarer og bagværk som f.eks. kiks. I 2015
blev Sublim’-serien lanceret med de første produkter til slutbrugermarkedet, og produkterne
sælges i dag til både grossister og i detailleddet. Med den høje kvalitet, den kontrollerede,
biologiske oprindelse og certificeringen i henhold til den britiske BRC Global Standard for

Food Safety opfylder produkterne selv de
strengeste krav til fødevaresikkerhed. Sublim’-serien har yderligere eksportpotentiale,
og der er planer om at markedsføre produkterne i bl.a. Japan, Canada og Australien.

SARIA Framework
Med fokus på såvel kundernes som forbrugernes behov tilbyder GERLICHER og
Sublim’-serien optimal servicekvalitet
og et bredt produktsortiment, der opfylder både fødevareproducenter og
restauratørers behov.
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Med de globale standarder fra det britiske detailhandelsforbund – British Retail Consortium’s Global Standards
(BRCGS) – kan fødevareproducenter påvise kvaliteten,
lovligheden og sikkerheden af deres produkter.

// EN STÆRK KONCERN

Sammen:
Som en stærk koncern
DEN GRUNDLÆGGENDE SAMARBEJDSPOLITIK, DER ER BESKREVET I STRATEGIRAMMEN, GÆLDER FOR BÅDE EKSTERNE FORRETNINGSFORBINDELSER OG INTERNT I SARIA-KONCERNEN: MÅLRETTET SAMARBEJDE PÅ TVÆRS AF
AKTIVITETER OG LANDE BANER OFTE VEJEN FOR NYE MULIGHEDER OG SKABER SYNERGI. HVIS MAN MÅLRETTET
SAMLER EKSPERTISE OG RESSOURCER, KAN DER SKABES ØGET VÆRDI. LIGELEDES KAN DER TILBYDES SKALERBARE LØSNINGER I HELE VÆRDIKÆDEN, DER OPFYLDER INDIVIDUELLE KUNDEKRAV, UANSET OM KUNDERNE SELV
ER LEVERANDØRER ELLER SLUTBRUGERE.
DENNE STYRKE UDNYTTES ALLEREDE PÅ MANGE MÅDER, MEN FREMOVER ER DET SARIAS MÅL AT UDBYGGE DEN
ENDNU MERE MÅLRETTET. EKSEMPLERNE PÅ HVORDAN ER MANGFOLDIGE – LIGE FRA UDVEKSLING AF BEDSTE
PRAKSIS, FÆLLES BÆREDYGTIGHEDSINITIATIVER OG ØGET INNOVATIONSEVNE VED HJÆLP AF TVÆRFAGLIGE TEAMS
TIL KOORDINERING AF EKSPERTISE INDEN FOR BRANDSIKKERHED OG KONSOLIDERING AF KONCERNENS INTERNATIONALE POSITION PÅ BIODIESELMARKEDET VIA ORGANISATIONSÆNDRINGER. I DET FØLGENDE AFSNIT
BESKRIVES DE SENESTE UDVIKLINGSTENDENSER, DER STYRKER SARIA SOM KONCERN.
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Bæredygtighed i tal –
SARIA-koncernens miljøaftryk
VED HJÆLP AF LIVSCYKLUSVURDERINGER – ELLER LIFE CYCLE ASSESSMENTS, SOM DE OGSÅ KALDES – KAN VIRKSOMHEDER SÆTTE TAL PÅ DEN INDVIRKNING, DERES AKTIVITETER HAR PÅ MILJØET. SÅDANNE ANALYSER TAGER HØJDE FOR ALLE
MILJØFAKTORER I FORBINDELSE MED F.EKS. RÅVAREINDKØB, FORARBEJDNING OG LOGISTIK. DET DANSKE DATTERSELSKAB
DAKA HAR I ET PILOTPROJEKT ANALYSERET SINE FABRIKKERS PÅVIRKNING AF MILJØET. SAMME ANALYSE VIL EFTERHÅNDEN
BLIVE FORETAGET I ANDRE LANDE PÅ TVÆRS AF KONCERNEN OG PÅ TVÆRS AF FORRETNINGSOMRÅDER.
Miljømæssig bæredygtighed bliver i stigende
grad et vigtigt beslutningskriterium for alle målgrupper lige fra kunder til jobansøgere. Som følge heraf har SARIA i lighed med mange andre
virksomheder stillet sig selv det spørgsmål, hvordan bæredygtighed kan måles og dermed påvises. Gennemførelse af en livscyklusvurdering

30

SARIAnews

(Life Cycle Assessment – eller LCA) er en anerkendt måde at analyse og kvantificere en virksomheds miljøpåvirkning på. En sådan analyse
tager højde for, hvad der er udvundet fra miljøet,
dvs. de råvarer en virksomhed anvender, samt
den forurenende udledning forårsaget af virksomhedens aktiviteter. Det betyder, at processer-

ne uden for virksomhedens egen matrikel også
er relevante. Omfanget dækker dermed såvel forudgående som efterfølgende trin i de forskellige
processer, f.eks. transport af varer fra virksomheden til kunden. De fastlagte værdier for ressourceforbrug og udledning overføres derefter til
virksomhedens slutprodukter.

SARIA Framework

Miljømæssig bæredygtighed bliver
i stigende grad et vigtigt beslutningskriterium for alle målgrupper
lige fra kunder til jobansøgere.

SARIA har sat sig det mål ikke kun at
bidrage til en sund verden via sin bæredygtige forretningsmodel, men også
gennem en miljøvenlig holdning i alle
processer. Den systematiske vurdering
af hele koncernens miljøpåvirkning vil
bidrage til at nå dette mål.

Ved at sætte tal på miljøpåvirkningen øges
gennemsigtigheden for både leverandører,
kunder og myndigheder, og kvantificeringen er
ligeledes et vigtigt internt kontrolinstrument.
På baggrund af de KPI’er, der anvendes i
LCA-processen, kan man identificere, hvor der
kan sættes ind med forbedringer, og få overblik
over ændringerne i virksomhedens miljøpræstation over en given periode. En LCA er den
eneste pålidelige og datadrevne måde, hvorpå
man f.eks. kan måle, om de iværksatte foranstaltninger er effektive og bidrager til at optimere anvendelsen af ressourcer eller øge
produktionseffektiviteten.
Livscyklusvurderingen danner således grundlag
for en solid bæredygtighedsstrategi med fokus
på langsigtet succes. Daka har allerede foretaget en sådan analyse af sine fabrikker med
hjælp fra et konsulentbureau, der har specialiseret sig i livscyklusvurderinger. På baggrund
af disse resultater og ved hjælp af den indsamlede viden kan projektet nu rulles ud i hele

koncernen. Med udgangspunkt i det danske pilotprojekt er der udarbejdet en skabelon, der
beskriver det råvareflow, der skal tages i betragtning for hvert enkelt forretningsområde.
De oplysninger, der kræves til vurdering af den
enkelte virksomhed, registreres i en database,
og omfatter energiforbrug, den forarbejdede
råvaremængde samt antal kørte kilometer til
transportformål. Denne kombination af skabelon og database gør det muligt at foretage en
LCA individuelt for hver enkelt SARIA-virksomhed for til sidst at nå frem til en overordnet
vurdering for hele koncernen. I næste fase vil
23 udvalgte selskaber og afdelinger i fem lande
blive analyseret på samme måde for yderligere
at udvide beregningsgrundlaget for efterfølgende analyser. Inddragelsen af England, Spanien, Frankrig, Polen og Tyskland afspejler ikke
blot SARIA-koncernens internationale profil,
men har også til formål at indsamle så mange
forskellige lokale og forretningsrelaterede karakteristika som muligt i processen på et tidligt
stadie, idet der er væsentlige forskelle i f.eks.

sammensætningen af råvarer, forarbejdningslinjer og anvendte energikilder.
Livscyklusvurderingerne på tværs af koncernen
koordineres af SARIAs Sustainability Group, der
beskæftiger sig med planlægning og gennemførelse af koncernens bæredygtighedsaktiviteter. Kontaktpersonerne i de forskellige lande
understøtter analyseprocessen med deres ekspertviden og indgående erfaring med den daglige drift.

Vurdering af råvarer i overensstemmelse med internationale standarder
Den første og største udfordring, der opstod i forbindelse med livscyklusvurderingen i Danmark var at definere rammerne
for analysen, dvs. at fastlægge de nøjagtige parametre for beregningerne. I mange
produktionsvirksomheder har det indkommende materiale, der skal forarbejdes, stor
indvirkning på virksomhedens miljøaftryk.
På grund af SARIAs rolle som mellemled
mellem andre industrier var det særlig vigtigt at definere, hvordan råvarens miljøaftryk skulle beregnes. EU-Kommissionen har
udarbejdet en helt klar redegørelse herom

og har siden 2013 målrettet arbejdet hen mod
’environmental footprints’. I 2017 besluttede
Kommissionen, at animalske biprodukter fra
slagterier skulle adskilles helt fra efterfølgende
processer mht. miljøaftryk. Derfor skal den videre forarbejdning af disse restmaterialer stort
set ikke tillægges nogen CO2-udledning, da der
under alle omstændigheder er tale om forefaldende materiale (’affaldsprodukter’) fra kødindustrien. Det internationale LEAP-initiativ
(Livestock Environmental Assessment and Performance) kom til samme konklusion. LEAP er
et partnerskab mellem forskellige interessenter

(lande, NGO’er og brancheforbund) og FAO,
De Forenede Nationers Fødevare- og Landbrugsorganisation. Det er LEAPs formål at
forbedre bæredygtighed i husdyrsektoren
på internationalt plan ved at harmonisere
metoder og anvende fælles måle- og dataregistreringsmetoder. SARIA-koncernen
anvender derfor tilsvarende beregningsmetoder.
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Fra rejelokkemad til fermenteret
forarbejdning af restmaterialer –
innovation i SARIA-koncernen
CA. 40 AF SARIAS MEDARBEJDERE ARBEJDER MED TVÆRFAGLIGE INNOVATIONSPROJEKTER OG ER DERMED DRIVKRAFTEN
BAG PRODUKTUDVIKLING, TEKNOLOGI OG SALG PÅ TVÆRS AF DE ENKELTE FORRETNINGSOMRÅDER. DESUDEN ARBEJDER
EN LANG RÆKKE EKSPERTER FRA DE LOKALE SELSKABER SAMMEN MED DET CENTRALE R&D-TEAM OM DETTE ARBEJDE.
AFHÆNGIGT AF HVILKET FORRETNINGSOMRÅDE DER ER TALE OM, KAN INNOVATION ANTAGE MANGE FORSKELLIGE FORMER
– FRA ØGET ANVENDELSE AF PRODUKTER FREMSTILLET AF BIPRODUKTER OG UDVIKLING AF HELT NYE ANVENDELSESMULIGHEDER TIL NYE OG BEDRE TEKNOLOGIER TIL FORARBEJDNING OG GENANVENDELSE AF RÅVARERNE.

Der er ikke mange mennesker, der tænker på,
hvor meget ingeniørarbejde, der ligger bag en
pølse. Det kræver et overraskende stort antal
komplicerede processer, der begynder på slagteriet, hvor tarmene fra svin og får adskilles fra
resten af dyrenes organer. Det kræver en meget
høj grad af præcision, da selv det mindste hul
eller den mindste fejl reducerer tarmenes værdi
som naturtarme for videresalg til pølseproducenter. Van Hessens innovationsteam arbejder
derfor permanent sammen med koncernens
centrale R&D-afdeling om at udvikle bedre og
mere effektive metoder til forarbejdning i
kallunrummene.
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Med Protamino Aqua, der en form for lokkemiddel til især rejer, har Bioceval fornylig nået
en milepæl inden for ernæring til aquakulturen. Rejer leder ikke efter føde med øjnene.
De bruger deres lugtesans, og lugtereceptorerne sidder på rejens antenner. For at undgå foderspild og opnå maksimal udnyttelse af foderet i forbindelse med opdræt af disse krebsdyr
er det vigtigt, at foderets lugt tiltrækker rejerne. Protamino Aquas effektivitet er her påvist
i en række videnskabelige studier.

Menneskers spisevaner har ændret sig. Maden
forventes at være sundere, mere bæredygtig
og om muligt uden tilsætningsstoffer i form af
kemikalier og antibiotika. Samme tendens ser
vi, når det gælder foder til kæledyr. Disse krav
fra petfoodkunderne er noget, som også
SARVAL skal imødekomme i forbindelse med
produktionen af de pågældende petfoodingredienser. Her kan innovation f.eks. gå ud på at
udvikle alternative metoder, som gør det muligt at erstatte syntetiske antioxidanter med
naturlige. I kraft af deres centrale funktion har
R&D- og salgsafdelingen støttet udvekslingen
af viden blandt de forskellige SARVAL-selskaber, ligesom de har stået for kontakten til kunderne for at klarlægge deres forskellige krav.

Dette er blot nogle eksempler på de mange forskellige former, som innovation antager i så vidtfavnende en gruppe af virksomheder som SARIA.
Grundlaget for succes er dog alle steder baseret
på to nøglefaktorer. For det første råder koncernen over en solid central viden- og informationsbase, der er tilgængelig for alle. Til dette formål
har den centrale R&D-afdeling i de senere år haft
øget fokus på videnstyring – eller knowledge
management, som det også kaldes. Der er oprettet et firmabibliotek, der omfatter mere end

2.000 dokumenter fra tidligere projekter, samt
andet relevant materiale. Det informationsholdige materiale kan downloades efter behov. Den
interne specialistviden suppleres med adgang til
videnskabelige og akademiske databaser, der giver mulighed for at foretage yderligere research i
eksisterende litteratur. Markedsudvikling ved
hjælp af avancerede markedsanalyseværktøjer
samt patentsøgninger er ligeledes væsentlige
aspekter af SARIAs innovationsaktiviteter. Den
anden væsentlige faktor, der er næsten lige så

vigtig som pålidelige data og solide, videnskabelige fakta, er samarbejde som et team.
Videndeling på tværs af koncernen er derfor
vigtigere end nogensinde før. Events som f.
eks. innovationsdagen ’SARIA Innovation
Day’, der blev afholdt sidste år, er tilrettelagt
for at fremme denne proces. Her mødtes
medarbejdere på tværs af koncernen for at
diskutere bedste praksis inden for innovation
og videnstyring.

I den farmaceutiske industri er forskningsdreven innovation nøglen til succesfuld produktudvikling. Bioibericas kerneforretning er
produktion af heparin-API, men herudover
fremstiller virksomheden mange andre aktive
stoffer, der medvirker til en bedre sundhed og
livskvalitet – og alle produkter er baseret på
animalske biprodukter. Et af de nyeste produkter i sortimentet er et naturligt hormon til
patienter med forhøjet stofskifte, hvor der
tidligere ikke engang fandtes et syntetisk
lægemiddel.

Hos SecAnim, der beskæftiger sig med afhentning og bortskaffelse af selvdøde dyr, antager
innovation en helt anden karakter. Virksomheden, der er underlagt strenge lovbestemmelser,
anvender innovative forarbejdningsmetoder til
at udvinde værdifulde ressourcer af risikomateriale efter forbrænding i henhold til gældende lovkrav. En af de vigtigste bestanddele i den
resulterende aske er kalciumfosfat, byggestenen i menneske- og dyreknogler. SecAnims afdeling i Widnes i England tilsætter fosfatet til
sin gødning, der markedsføres under navnet
Kalphos. Saltet anvendes også i tekniske produkter for bl.a. at øge deres evne til at binde
tungmetaller.

Hos ReFood har innovative løsninger også
fremmet produktionsprocesserne. Fabrikken i
den tyske by Marl har udviklet en metode til
behandling af den afgassede biomasse fra
fermenteringen, hvor en tretrins-vakuumfordampningsproces reducerer mængden med ca.
45 pct. Det giver en række helt klare fordele i
forbindelse med både opbevaring og transport.

SARIA Framework
At udvikle bæredygtige løsninger og
sætte nye branchestandarder gennem
innovation: R&D-teamet arbejder sammen med mange forskellige personer i
SARIA-koncernen om at udvikle nye måder at forarbejde og anvende virksomhedens råvarer på og dermed skabe øget
værdi for både koncernens egne selskaber
og disses samarbejdspartnere.
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Fælles ansvar for
brandsikkerhed
DIREKTIONEN HAR INDFØRT INTERNE RETNINGSLINJER FOR BRANDSIKKERHED SOM EN FÆLLES STANDARD. DISSE RETNINGSLINJER FASTLÆGGER EN RÆKKE MINIMUMSKRAV OG INDEHOLDER YDERLIGERE VEJLEDNING FOR ALLE SELSKABER
OG AFDELINGER. ARBEJDSMILJØ- OG BRANDSIKKERHEDSLEDERE HAR ARBEJDET SAMMEN PÅ INTERNATIONALT PLAN OM
AT UDARBEJDE RETNINGSLINJERNE PÅ BASIS AF DERES SAMLEDE TEKNISKE EKSPERTISE OG DRIFTSERFARING. RETNINGSLINJERNE DEFINERER INTERNE MINIMUMSKRAV SAMTIDIG MED, AT DE INDEHOLDER TILSTRÆKKELIGT MED SPILLERUM TIL
AT HÅNDTERE LOKALE PROBLEMSTILLINGER.
At skabe et sikkert arbejdsmiljø for alle medarbejdere er et kardinalpunkt for SARIA-koncernen. I en virksomhed med mange maskiner,
høje forarbejdningstemperaturer, brandbare og
eksplosive stoffer og fabrikker, der ofte er vokset organisk over tid, er brandsikkerhed én af
mange udfordringer. Alle virksomheder skal
opfylde gældende love og bestemmelser vedrørende effektive brandsikkerhedsforanstaltninger. Formålet med sådanne foranstaltninger er
naturligvis at beskytte menneskeliv, men de er
også vigtige af kommercielle årsager. Produktionsstop og omkostningerne i forbindelse med
reetablering af bygninger og avancerede maskiner og udstyr er blot eksempler på de økonomiske tab, der kan opstå i kølvandet på en
brand. Da de grundlæggende udfordringer ofte
er de samme i de forskellige lande og selskaber,
opstod ønsket om en fælles koncernløsning
for de enkelte fabrikker og afdelinger. Resultatet blev en række fælles retningslinjer for
brandsikkerhed, der tager højde for såvel
organisatoriske som procesrelaterede og bygningsmæssige aspekter. Arbejdsgruppen, der
udarbejdede dokumentet, bestod af kolleger
fra forskellige lande, der hver især bidrog med

SARIA Framework
Et sikkert arbejdsmiljø: For at sikre medarbejdere og tredje parters sundhed
arbejder SARIA løbende på at forbedre sikkerhedsniveauet i sine virksomheder over
hele verden. Koncernens retningslinjer
vedr. brandsikkerhed er et vigtigt skridt i
denne retning. De er baseret på arbejdsmiljøchefernes samlede ekspertise og blev
udarbejdet i samarbejde med koncernens
forsikringspartner.
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“For at sikre en høj grad af brandbeskyttelse i en international koncern anser vi det for både
hensigtsmæssigt og vigtigt at fastlægge fælles koncernregler. De retningslinjer for brandsikkerhed, som SARIA-koncernen har udarbejdet, fastlægger en teknisk og organisatorisk standard, der opfylder HEI’s krav. Vi glæder os over anerkendelsen af vores ekspertise og vil
gerne sige tak, fordi vi har fået lov til at deltage i de tekniske diskussioner og været med til
at udforme politikken.”
SARIAs forsikringspartner HDI

deres kendskab til virksomhedsspecifikke og lokale forhold, og arbejdet blev koordineret af
SARIA-koncernens centrale arbejdsmiljøteam.
Gruppen arbejdede også tæt sammen med eksperterne hos koncernens forsikringspartner.
Kombineret med de forskellige lovregler og bestemmelser sikrede de forskellige perspektiver,
at der blev taget højde for alle relevante parametre vedrørende beskyttelse af personer og
ejendom samt specifikke interne krav.
Den udarbejdede koncernpolitik vedr. brandsikkerhed definerer således en række bindende
minimumskrav for brandbeskyttelse og fremhæver specifikke løsninger, der dækker flest
mulige tænkelige situationer som følge af
SARIAs aktiviteter. Som supplement til de bindende standardkrav indeholder retningslinjerne
tilstrækkeligt med spillerum til at kunne tilpasses de gældende forhold og love i de enkelte

lande og på de forskellige forretningsområder.
Denne tilgang afspejler koncernens fundamentale filosofi om at samle standardkrav, viden og
erfaring på en måde, der giver øget værdi samtidig med, at der gives mulighed for individuel
tilpasning i henhold til specifikke behov. Retningslinjerne for brandsikkerhed vil blive opdateret løbende, så de tager højde for ny viden og
teknologi samt andre spørgsmål vedr. brandsikkerhed, der er relevante for SARIA-koncernen.
Teamwork, åben kommunikation og tværfaglig
videndeling baner vejen for optimal koordinering af koncernens ekspertise, så der genereres
øget værdi for alle koncernens selskaber og afdelinger, hvilket bidrager til forbedring af det
generelle sikkerhedsniveau.

// EN STÆRK KONCERN

ecoMotion:
Sidste skridt mod international
organisationsstruktur
I BETRAGTNING AF, AT BÅDE KUNDERNE OG TENDENSERNE I OLIEINDUSTRIEN ER AF INTERNATIONAL KARAKTER,
HAR ECOMOTION FULGT TROP OG DRIVER NU INTERNATIONAL FORRETNINGSENHED.

branchen vil i højere grad være påvirket af
internationale beslutninger, der bl.a. træffes
af EU, end af lovgivningen i de enkelte lande.
Det er derfor vigtigt at gøre vores strategi for
ecoMotion så international som muligt.”

ecoMotions fabrik i Sternberg (Tyskland)

Fra og med 1. april 2020 har SARIAs biodieselselskab ecoMotion været organiseret som en
international virksomhed, der opererer på tværs
af landegrænser, for fuldt ud for fuldt ud at
kunne udvikle sine internationale aktiviteter
inden for bæredygtigt biobrændstof. Det eksisterende internationale samarbejde er nu formaliseret på organisatorisk niveau. Selskabet
ledes af dr. Robert Figgener.
I henhold til direktionsmedlem Lars Krause-Kjær
vil denne beslutning bane vejen for innovation
og yderligere vækst: “Ved at organisere

ecoMotion som en international virksomhed,
der opererer på tværs af landegrænser, for
fuldt ud har vi fået mulighed for en mere fokuseret – og derfor også en hurtigere og mere
systematisk – udvikling af vores biodieselforretning. Miljøspørgsmål som f.eks. CO2-udledning har domineret den offentlige debat i de
senere år og vil også gøre det fremover. Det
fører til øget dynamik i biodieselindustrien.
Vi vil gerne være en aktiv del af denne proces
og være med til at forme den. Udviklingen i

Robert Figgener understreger ligeledes fordelene ved den nye struktur: “I ecoMotion har vi
altid haft et meget tæt samarbejde på tværs af
landegrænser, vi har tilpasset vores aktiviteter
til hinanden og truffet beslutninger i henhold
til de internationale krav, der gælder for vores
branche. Som en international forretningsenhed kan vi nu langt bedre udnytte mulighederne på det særdeles dynamiske marked samtidig
med, at vi bevarer den stærke kundeorientering, som vi er kendt for. Vi vil også undersøge
andre spændende muligheder inden for alternative brændstoffer.”
ecoMotion har i alt fem biodieselfabrikker
i hhv. Tyskland, Spanien, Danmark og Frankrig
(delvist ejet). Figgener har arbejdet for ecoMotion
siden 2007. Han har været ansvarlig for biodieselaktiviteterne i Tyskland og Danmark i mange
år og blev en del af ledelsen i ecoMotion i
Spanien i 2013.

”Som en international forretningsenhed kan
vi nu langt bedre udnytte mulighederne på
det særdeles dynamiske marked samtidig
med, at vi bevarer den stærke kundeorientering, som vi er kendt for.”
Dr. Robert Figgener, leder af
ecoMotions biodieselvirksomhed
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NICOLAS ROTTMANN BLEV EN DEL AF SARIAS
DIREKTION I DECEMBER 2019. ET PAR MÅNEDER
EFTER SIN TILTRÆDELSE SER HAN TILBAGE PÅ
SINE ERFARINGER TIL DATO OG BESKRIVER
SINE MÅL.
Nicolas Rottmann har været medlem af SARIA-koncernens
direktion siden 1. januar 2020. Han er ansvarlig for datterselskaberne i Spanien og Frankrig, der tidligere blev ledet af Harald van Boxtel og Tim Schwencke på midlertidig basis.
Rottmann var endvidere ansat i SARIA fra 2003-2008. Efter at
have færdiggjort sin læretid i bankverdenen og have arbejdet i
denne sektor i adskillige år blev han udnævnt som direktionsassistent i SARIA i 2003. Han beskæftigede sig med skind og
huder, indtil han blev en del af det franske lederteam, og senere igen tiltrådte han en stilling i SecAnims øverste ledelse i
Tyskland i 2007. Fra 2008 til 2019 stod han med stor succes i
spidsen for adskillige selskaber i SARIAs søsterselskab Rhenus.
I dette interview taler Nicolas Rottmann om strategiske prioriteringer, betydningen af data og hvad han forstår ved god
ledelse.

“Mit primære job er kommunikation: At lytte og derefter tale med andre mennesker i øjenhøjde. Det er
det, der skaber tillid, gennemsigtighed og forståelse
– de grundlæggende forudsætninger for dedikerede
medarbejdere.”
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NICOLAS ROTTMANN

Nicolas Rottmann,
nyt direktionsmedlem:
Medarbejderudvikling
og optimeret dataudnyttelse

NICOLAS ROTTMANN

// Nicolas Rottmann, hvilke spørgsmål er så
vigtige for dig, at du satte dem øverst på din
dagsorden, da du tiltrådte din nye stilling?
Som jeg ser det, er medarbejderne en virkelig
vigtig faktor i enhver virksomhed. At pleje unge talenter er en af mine topprioriteringer, og
jeg påtænker derfor at oprette et såkaldt ’Next
Generation Network (NGN)’. Formålet er at skabe endnu bedre udviklingsmuligheder for unge
mennesker inden for både drift og administration, så de kan skabe flere kontakter og dermed
drage nytte af koncernens størrelse og internationale profil. De udvalgte medarbejdere vil være en del af netværket i to år og deltage i fire
internationale møder. De to år i et NGN vil blive
efterfulgt af yderligere to år i et ’Value Generation Network’ og derefter et ’Experience Generation Network’. Programmerne bygger videre
på hinanden og klæder vores medarbejdere
på til at påtage sig lederansvar lige fra mindre opgaver til store projekter og virksomheder.
Sådanne netværk er et effektivt forum for udvikling af de unge talenters færdigheder og gør
det muligt at videregive erfaringer og specifik
viden om virksomheden på en mere systematisk
måde. Min tidligere erfaring viser, at både medarbejdere og virksomheder har stor glæde af
sådan et program.
Digitalisering er et andet centralt tema. Vi er
nødt til at skabe den nødvendige infrastruktur, så vi bedre kan fortolke de oplysninger, vi
allerede er i besiddelse af, og dermed også kan
servicere vores kunder bedre. I Spanien har vi
allerede et avanceret it-system, og i Frankrig
er vi midt i en omorganiseringsproces. Der er i
dag masser af lokale løsninger. Det er mit mål
at skabe et fælles datalandskab på tværs af landene, så vi opnår en højere informationstæthed. I Tyskland har vi også et større it-projekt i
gang. Jeg er overbevist om, at disse tiltag fremover vil sætte os i stand til at tilbyde kunderne
nye produkter, der er tilpasset netop deres individuelle behov.

// Hvor stærk en position mener du, SARIA
som koncern har i fremtiden?
Bæredygtighed er pr. definition et naturligt
område for os, men vi får for lidt ud af det for
øjeblikket. Bæredygtigheden af vores aktiviteter
skal udgøre en langt større del af vores koncernimage, ikke blot mht. kunderne, men også i
forbindelse med arbejdsmarkedet og offentligheden som sådan. Inden for mit ansvarsområde
har vi f.eks. oprettet en CSR-funktion, der i første omgang skal beskæftige sig med tiltag, der
vedrører FN’s bæredygtighedsmål. Vi har allerede et tæt samarbejde med SARIAs bæredygtighedsgruppe, der på koncernniveau arbejder
med initiativer og foranstaltninger i forbindelse
med bæredygtig adfærd.

// Du har allerede nævnt, hvor vigtige medarbejderne er for dig. Hvordan vil du beskrive din ledelsesstil?
Mit primære job er kommunikation: at lytte og
derefter tale med andre mennesker i øjenhøjde.
Det er det, der skaber tillid, gennemsigtighed og
forståelse – de grundlæggende forudsætninger
for dedikerede medarbejdere. Jeg foretrækker
at lede andre ved at stille spørgsmål, diskutere
ting åbent med mit team og komme med impulser snarere end forskrifter. Jeg er helt overbevist om, at jeg på denne måde støtter mine
medarbejderes personlige og professionelle udvikling. Og når man bidrager til at gøre medarbejderne bedre, gør man også virksomheden
bedre.

Samtidig skal vi se på, hvordan de faktorer, der
påvirker vores forretningsmodel, vil ændre sig
i de kommende år. Forbruget af kød og antallet
af husdyr falder f.eks. støt i Europa, og det vil
have indflydelse på tilgængeligheden af råvarer
til vores fabrikker og også ramme SecAnim, der
står for bortskaffelsesprocessen. En naturlig
måde at imødegå denne tendens på er at ekspandere geografisk til lande uden for Europa.
Men det er også tvingende nødvendigt, at vi
begynder at anskue vores produkter og ydelser
fra en ny synsvinkel og spørger os selv, hvad
fremtidens kunder har brug for, som vi endnu
ikke tilbyder. Hvilken merværdi kan vi bibringe
de ydelser, vi allerede tilbyder? Kundefokus, udnyttelse af information og digitale muligheder
samt medarbejdere med lyst til forandring og
udvikling er efter min mening væsentlige faktorer i denne henseende.

SARIAnews

37

// PERSONKREDS

SARIA Spanien: Fokus på fremtidige projekter
til trods for COVID-19-pandemien
DA JOAN VILA TRÅDTE UD AF LEDELSEN I SARIA SPANIEN I NOVEMBER 2019, OVERTOG EMMANUEL LAYOUS ANSVARET
FOR DATTERSELSKABET. SELV OM SPANIEN HAR VÆRET HÅRDT RAMT AF CORONA-KRISEN, HAR DET SPANSKE TEAM KLARET
UDFORDRINGERNE GODT, OG DER ER EN RÆKKE SPÆNDENDE PROJEKTER PÅ VEJ I DEN KOMMENDE TID.

Efter mange års succes som leder med fokus på
samarbejde trådte Joan Vila tilbage som direktør i det spanske datterselskab i november sidste år og gav stafetten videre til sin efterfølger,
Emmanuel Layous. På koncernniveau skete der
også ændringer i direktionen i begyndelsen af
2020, da Harald van Boxtel overdrog ansvaret
for SARIA Spanien til det nye direktionsmedlem
Nicolas Rottmann. Spanien er et af de lande i
verden, der har været hårdest ramt af coronavirussen, og den største udfordring i 2020
har været håndteringen af COVID-19-krisen.
Virksomheden har både skullet fokusere på
medarbejdernes sikkerhed på arbejdspladsen
og på at holde de nødvendige processer i gang.
Det har til stadighed været nødvendigt at reagere på ændrede forhold med kort varsel og
også at leve op til det ansvar, der blev pålagt
virksomheden, efter at den blev udpeget som
en såkaldt kritisk leverandør under den nationale undtagelsestilstand i Spanien. Emmanuel
Layous understreger, hvordan alle trak på samme hammel i denne periode: “Jeg er meget
stolt af, hvordan hele medarbejderstaben hjalp
os gennem disse udfordrende uger. Alle ydede
en enorm indsats. Det betød, at vi fortsat kunne forsyne vores samarbejdspartnere med pro-

dukter og ydelser, selv da krisen var på sit
højeste. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at
takke dem alle.” Trods de exceptionelle omstændigheder klarede de forskellige selskaber i
Spanien sig generelt godt. En række nye tiltag
og projekter blev føjet til dagsordenen, og andre blev opprioriteret. Der blev investeret i nye
produktionsanlæg, salgsaktiviteterne på nye
markeder blev intensiveret, og digitaliseringen
blev fremskyndet, idet en række business intelligence-projekter blev sat i værk. Der var også
fokus på indførelse af nye arbejdsmiljøprogrammer på fabrikkerne. Fremadrettet er det
vigtigt at få integreret de ambitioner, der er
fastlagt i den nye strategiramme SARIA Framework og forretningsprincipperne, i alt fra
strategisk planlægning til daglige aktiviteter.
“Bæredygtighed er en af grundpillerne i vores
forretningsmodel. Med baggrund heri har vi
’adopteret’ FN’s bæredygtighedsmål og er i
gang med at udarbejde strategier, der skal sikre, at vi som virksomhed fortsat bidrager til
disse mål. Vi vil også have øget fokus på medarbejderudvikling ved hjælp af målrettede tiltag, der skal hjælpe medarbejderne til at leve
op til vores forretningsprincipper og værdier i
deres daglige arbejde.

Ambitiøse planer: Spaniens CEO Emmanuel Layous og
CFO José Galvete

Disse værdier omfatter ansvarlighed, knowhow,
effektivitet og motivation. Sidst, men ikke
mindst, vil vi gerne skabe den højest mulige
værditilvækst for vores ’kunder på begge sider’
gennem øget fokus på både kunder og leverandører i tråd med vores krav om at være den
foretrukne partner for bæredygtige løsninger,”
lyder det afslutningsvist fra Emmanuel Layous i
samtalen om nogle af de aktuelle planer og
målsætninger for SARIA Spanien.

“Jeg er meget stolt af, hvordan hele medarbejderstaben
hjalp os gennem disse udfordrende uger. Alle ydede en
enorm indsats.”
Emmanuel Layous, direktør i SARIA Spanien
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Dr. Peter Hill
nyt direktionsmedlem i SARIA
PETFOODINDUSTRIEN HAR VÆRET KARAKTERISERET AF LØBENDE KONSOLIDERING OG HURTIG VÆKST I
EN RÆKKE ÅR. FOR AT UDNYTTE MULIGHEDERNE I DENNE BRANCHE OG ØGE KUNDEFOKUS YDERLIGERE
OVERTAGER PETFOODEKSPERTEN DR. PETER HILL ANSVARET FOR DETTE OMRÅDE PÅ DIREKTIONSNIVEAU.

Med virkning fra den 1. september 2020 blev
dr. Peter Hill medlem af SARIAs direktion med
ansvar for udvikling af koncernens aktiviteter
inden for dyrefoder og petfood. Det internationale vækstpotentiale ved strategisk at ekspandere disse aktiviteter vil være enormt for SARIA,
hvilket afspejles ved udnævnelsen af det nye direktionsmedlem.
Petfood- og dyrefoderindustrien har været
karakteriseret af øget professionalisme og dynamisk udvikling i de senere år. Som led i den
omfattende onboardingproces vil Peter Hill
først lære de forskellige SARIA-fabrikker og
afdelinger samt deres medarbejdere at kende,
hvorefter han vil udarbejde et overordnet koncept for omorganisering af SARIA-koncernens
aktiviteter i dette segment med udgangspunkt
i det nuværende grundlag.
Peter Hill kommer fra en stilling som Vice President Research & Development Europe hos Mars
Petcare. Han begyndte sin karriere i fødevareindustrien i 1993 og arbejdede i denne branche i
15 år. I 2008 flyttede han til Mars, hvor han havde flere lederstillinger på både nationalt og internationalt plan. I denne periode beskæftigede han
sig primært med disruptiv innovation, kvalitet og
fødevaresikkerhed samt produkt- og procesudvikling.
“Efter 12 år som medlem af ledelsen i Mars
Petcare er dr. Peter Hill en anerkendt ekspert
inden for alle aspekter af petfoodindustrien,

”Efter min mening er SARIA
ideelt placeret i markedet til at
opfylde petfoodproducenternes
forskellige krav og behov og til
at forme den dynamiske udvikling af petfoodmarkedet.”
Dr. Peter Hill,
direktionsmedlem i SARIA

og han har stor indsigt i kundernes krav til
SARIA-koncernen. Vi er utrolig glade for, at han
nu er en del af vores familieejede virksomhed
og er overbeviste om, at han med sin omfattende specialistviden og mange års erfaring
som international leder vil være et fremragende aktiv for direktionen,” lyder det fra dr. Martin Rethmann, der er formand for bestyrelsen.

dynamiske udvikling af petfoodmarkedet. Som
medlem af direktionen glæder jeg mig meget
til at bidrage til SARIAs fortsatte succes.”
Dr. Peter Hill er født i Liverpool (UK). Han er
52 år gammel, gift og har to børn. Han har
både britisk og tysk statsborgerskab og bor
med sin familie i Verden i nærheden af Bremen.

Peter Hill glæder sig til sin nye rolle: “SARIA er
en koncern med stort potentiale og en unik og
stærk, fremtidsorienteret forretningsmodel. Efter min mening er SARIA ideelt placeret i markedet til at opfylde petfoodproducenternes
forskellige krav og behov og til at forme den
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