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// FORORD

KÆRE KUNDER, LEVERANDØRER, MEDARBEJDERE
OG PARTNERE I SARIA-KONCERNEN!

“Creating and sharing value” er temaet for denne udgave af SARIA News. Det beskriver kort og præcist vores omfattende aktiviteter inden for
genanvendelse af animalske biprodukter og organisk affald: at skabe reel værdi for vores kunder og samarbejdspartnere og at fremme bæredygtig anvendelse af naturlige ressourcer.
Vi spiller ikke kun en vigtig rolle som leverandør af serviceydelser til kød- og fiskeindustrien, men også som leverandør af råvarer til forskellige
forarbejdningsindustrier. I alt, hvad vi foretager os, er det til stadighed vores mål at udnytte de indsamlede råvarer bedst muligt. Det resulterer i
merværdi for såvel kød- og fiskeindustrien som virksomheder i mange andre brancher, der anvender vores produkter som råvarer i deres
egen produktion. Nøglen til succes er som altid tæt samarbejde og gensidig tillid.
Vores kernevirksomheder – SecAnim, ReFood, ecoMotion, SARVAL, Bioceval, Bioiberica og Van Hessen – leverer hver især specifikke produkter
og/eller ydelser til en række forskellige markeder. I første del af denne udgave af Saria News præsenterer vi de enkelte virksomheder og deres
respektive aktiviteter og undersøger, hvordan de arbejder med konceptet ”creating and sharing value” i praksis.
Alle vores selskaber følger strategien om specialisering og international ekspansion, der også kendetegner udviklingen i kødindustrien og
landbruget generelt. Som følge heraf har SARIA oplevet markant vækst de senere år takket være løbende opdyrkning af nye geografiske markeder og udvidelse af produkt- og servicesortimentet. I 2017 overtog vi f.eks. ECB-koncernen og fik dermed foden indenfor i Italien og Rumænien.
I Polen førte erhvervelsen af JKK-koncernen til en udvidelse af vores produktportefølje og repræsentation i området. Vi cementerede dermed
vores markedsposition i Polen. I Tyskland overtog vi i 2017 en fabrik, der forarbejder slimhinder (mucosa). Det har givet os langt bedre adgang
til dette materiale, der anvendes i produktionen af heparin. I anden del af SARIA News kan du læse mere om disse og andre internationale
projekter.
Vi begynder dog med et interview, hvor vi som medlemmer af direktionen deler vores tanker om den seneste udvikling i SARIA. Vi tager også
et kig på, hvad der venter koncernen i de kommende år, og hvordan ”creating and sharing value” kan medvirke til en stærk og bæredygtig
fremtid.

Med venlig hilsen
SARIAs direktion

Lars Krause-Kjær // Harald van Boxtel // Tim Schwencke // Franz-Bernhard Thier
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Solidt udgangspunkt for
fremtidig udvikling
SARIA-KONCERNEN HAR STÅET OVER FOR EN RÆKKE SPÆNDENDE UDFORDRINGER OG NYE UDVIKLINGER I ÅRENES
LØB. SOM EKSEMPEL KAN NÆVNES INTERNATIONAL EKSPANSION, NYE FORRETNINGSOMRÅDER OG ÆNDRINGER I
DEN ØVERSTE LEDELSE. DIREKTIONEN KIGGER TILBAGE HERPÅ OG DEBATERER DEN NUVÆRENDE STRATEGI OM STØRST
MULIG VÆRDISKABELSE FOR KUNDERNE I EN TID MED STADIG STIGENDE KRAV. DE SER OGSÅ PÅ, HVOR VIGTIGT DET ER
AT REAGERE PROAKTIVT PÅ TENDENSERNE PÅ MARKEDET OG DEN SAMFUNDSMÆSSIGE UDVIKLING MED HENBLIK PÅ AT
SIKRE SARIA-KONCERNENS FREMTIDIGE KONKURRENCEEVNE.

// SARIA før, nu og i fremtiden: Hvordan vil
du kort beskrive koncernens udvikling?
HVB: SARIA-koncernen har oplevet en imponerende vækst gennem de seneste ti år, både
hvad angår geografisk ekspansion og nye forretningsområder. Vi er nu repræsenteret over
hele verden, og de fleste af vores selskaber er
blandt de førende virksomheder i deres respektive branche.

SARIA-koncernens direktion (f.v.t.h.): Lars
Krause-Kjær (LKK), Harald van Boxtel (HVB),
Tim Schwencke (TAS), Franz-Bernhard Thier (FBT)
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FBT: Vi er af den overbevisning, at vores solide
markedsposition kombineret med en international tilstedeværelse og stærke, lokale ledelsesteams er et godt udgangspunkt for fremtidig
vækst.
// Der er sket store ændringer i SARIAs øverste ledelse i det forgangne år. Kan du give et
kort overblik herover?

TAS: Vores tidligere koncerndirektør gik af sidste
september, og det blev besluttet, at vi ikke skulle
udnævne en ny, men lede virksomheden som et
team fremover. Det var uden tvivl en af de vigtigste ændringer. Vi diskuterer nu de forskellige
spørgsmål i fællesskab. Det giver os mulighed for
at se alle problemstillinger fra forskellige synsvinkler og på den måde nå frem til en tilbundsgående forståelse og kreativ løsning. Samtidig er

// INTERVIEW MED DIREKTIONEN

“Kunderne på begge sider
forventer, at en samar-		
bejdspartner er pålidelig,
tilbyder den bedst mulige
service og leverer et bredt
sortiment af højkvalitetsprodukter.”

vi stadig i stand til hurtigt at træffe beslutninger
og kommunikere dem ud i virksomheden.
LKK: Endvidere trådte Jean-Louis Hurel ud af direktionen og gik af som direktør i SARIA Frankrig
efter at have været en del af SARIA-koncernen
i 23 år. Der har også været mange ændringer i
SARIAs øvrige ledelse. Bl.a. er Arnaud Bécard ansat som ny chef i SARIA Frankrig.
FBT: Til trods for alle disse ændringer er der også
mange ting, der ikke har ændret sig. Vores forretningsprincipper er dybt forankret i vores oprindelse som en familieejet virksomhed, og de
vil fortsat være en rettesnor for os. Nogle af de
vigtigste principper er tillid og en høj grad af
personlig ansvarlighed samt langsigtede strategier.
// Kan du give os et indblik i den specifikke
strategi, der vil kendetegne SARIAs aktiviteter i de kommende år?
TAS: Vi skal fremhæve vores stærke sider og de
egenskaber, der adskiller os fra konkurrenterne,
men vores primære fokus er til stadighed at tilpasse virksomhedens forretningsstrategier og
aktiviteter til de ændrede markedskrav. I kraft af
vores rolle som værdiforøgende mellemled mellem forskellige industrier og brancher er vi ofte
i den unikke situation, at vi har kunder på begge
sider af bordet. Det er derfor vigtigt for SARIA
at tage hensyn til begge parters behov og skabe
størst mulig værdi for alle i kæden.

HVB: Der vil helt klart altid være plads til forbedring, f.eks. endnu større kundefokus. Det
kræver, at vi gentænker og tilpasser en række
aspekter af vores strategiske retning, men at vi
samtidig forbliver tro mod de traditionelle styrker,
der kendetegner en familieejet virksomhed, og
som har ført til så stor succes.
// Hvad betyder det egentlig at skabe værdi
for kunderne?
HVB: Værdiskabelse har mange facetter. Som
Tim Schwencke nævnte, hænger en af disse
sammen med den kendsgerning, at SARIA typisk
har to sæt kunder. Hvis vi f.eks. tager SARVAL
eller Bioceval, er de forbindelsesleddet mellem
kød- og fiskeindustrien på den ene side og petfoodindustrien på den anden. Begge parter forventer, at en samarbejdspartner er pålidelig,
tilbyder den bedst mulige service og leverer et
bredt sortiment af højkvalitetsprodukter. For at
skabe værdi for begge parter skal vi opfylde deres forventninger på alle tre punkter. Selskaber
som ReFood og SecAnim, der primært leverer
serviceydelser, skal ud over en pålidelig og god
service tilbyde avancerede logistikløsninger. En
anden måde at skabe værdi på er at omdanne
de indsamlede råvarer til specifikke produkter
med høj værdi, f.eks. aktive stoffer, der indgår
i produktionen af heparin, eller fiskeolie fra en
enkelt fiskeart, som f.eks. lakseolie.
LKK: En anden væsentlig faktor, når vi taler værdiskabelse, er efter min mening at finde den rette
balance mellem en fornuftig grad af standardisering og maksimal fleksibilitet, så vi kan opfylde
kundernes krav. Når man arbejder med organiske

råvarer, vil det indkommende materiale altid være meget uensartet, ikke mindst da vi også driver
virksomhed i mange forskellige geografiske områder. Ikke desto mindre forventer vores kunder,
at vi leverer det samme produkt med de samme
specifikationer og i samme kvalitet, uanset hvilken fabrik i verden det kommer fra. Samtidig er
der et stigende behov for produkter, der i høj grad
er tilpasset den enkelte kunde, og som opfylder
en række meget specifikke krav. Denne udfordring
kan løses ved at fokusere på standardisering af
forarbejdningsmetoder og teknologier på tværs
af landegrænser, baseret på proceskendskab, omfattende forskning og avanceret teknologi. Takket
være vores ekspertise inden for produktion kan vi
tilbyde pålidelige kvalitets- og produktstandarder.
Det danner grundlag for en fleksibel tilpasning af
den videre forarbejdning til imødegåelse af de individuelle kundekrav og skaber dermed værdi for
kunderne.
TAS: I forbindelse med kundefokus, og især for
så vidt angår opfyldelse af de høje kvalitetskrav,
er det vores overbevisning, at SARIAs moderne,
fremtidsorienterede syn på decentralisering er
en stor fordel for virksomheden. Den traditionelle, decentrale tilgang kombineres med fordelene ved et tæt samarbejde og indbyrdes
tilpasning, så vi kommer til at stå stærkere som
koncern. Vi har stor tillid til ledelsen i de forskellige selskaber, der alle har en høj grad af
selvbestemmelse. Det giver os mulighed for at
træffe hurtige beslutninger og reagere fleksibelt
på lokale forhold. Samtidig er vi bevidste om, at
der er behov for større koordinering mellem de
enkelte koncernselskaber, så vi kan øge effektiviteten generelt.
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“ SARIA kan drage fordel af
et moderne, fremtidsorienteret syn på decentralisering, der udnytter mulighederne fuldt ud gennem
tættere samarbejde.”

// Hvilke specifikke områder kunne drage
fordel af en mere central styring i koncernen?
FBT: Hvis kunderne ønsker en højere grad af
produktstandardisering, kan vi kun opnå dette
ved at tilpasse de forskellige fabrikkers forarbejdningsmetoder og teknologier til hinanden.
Det må være vores mål at opnå produktionsekspertise ved at implementere den bedst mulige
løsning på hver enkelt fabrik. Ved at arbejde
tættere sammen i koncernen og udveksle ideer
og erfaringer kan vi lære af hinanden og drage
nytte af medarbejdernes store ekspertise.
HVB: Ud over koordinering af processer og teknologier er det også vigtigt at koordinere salgsaktiviteterne på tværs af koncernen. Erfaringen
viser, at vi skal arbejde tættere sammen for at
navigere effektivt på vores primære markeder
og servicere kunderne på tværs af landegrænserne.
// Du nævnte, at øget kundefokus er afgørende for at opnå succes. Er opdyrkning
af nye markeder også en vigtig del af jeres
strategiske overvejelser?
LKK: Helt afgjort. Markedet kan anskues på forskellige niveauer: produkter, anvendelsesmuligheder og ydelser på den ene side og geografiske
områder på den anden. Geografisk har SARIA
traditionelt koncentreret sig om Europa. Siden
opstarten i Frankrig og Tyskland har vi udvidet
vores aktiviteter betydeligt i bl.a. Danmark og
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Storbritannien samt de syd- og østeuropæiske
lande, hvor vi med succes har afsluttet en række
projekter i de senere år. Vi har f.eks. etableret nye
selskaber i Rusland, Hviderusland og Rumænien.
Med Van Hessen og Bioiberica har vi også løbende udvidet vores oversøiske tilstedeværelse,
så vi i dag har aktiviteter i f.eks. Kina, Australien
og New Zealand samt Nord- og Sydamerika.
Vores strategi i denne forbindelse har altid været at styrke vores position på eksisterende
markeder og at investere i nye markeder, der har
et potentiale for SARIAs produkter og serviceydelser.
TAS: Lige nu er vi især interesseret i at øge vores
aktiviteter i lande med økonomisk vækst, hvilket
er tæt forbundet med en øget kvægbestand.
Disse lande har et spændende vækstpotentiale
for SARIA i de kommende 5-10 år, men da de til
dels befinder sig på den anden side af jordkloden, vil det tage tid at opdyrke dem.
FBT: Når vi taler om markeder, skal vi også huske
på, at de fremtidige udsigter for kødindustrien,
der selvsagt har stor betydning for mange af
vores aktiviteter, ikke er lige lyse alle steder. I
Europa er produktionen og forbruget af kød
stagnerende eller ligefrem faldende, mens det
modsatte er tilfældet i andre dele af verden. Det
gælder især Asien, men også Rusland og Sydamerika, hvor efterspørgslen efter kødprodukter,
fedt og protein er stigende. Dette skyldes for en

stor dels vedkommende en højere levestandard,
der betyder, at folk kan bruge flere penge på fødevarer – både til sig selv og deres kæledyr. For
at imødekomme denne efterspørgsel øger mange
af SARIAs samarbejdspartnere og kunder deres
aktiviteter i disse områder og skaber dermed
også nye forretningsmuligheder for os.
// Du nævnte også produkter …
LKK: Der er stor efterspørgsel efter kundetilpassede produkter. Det er årsagen til, at SARVAL
og Bioceval ikke kun fremstiller én type blandet
protein, men tilbyder en lang række produkter
med specifikke ingredienser eller til specifikke
formål. Et andet eksempel er Bioiberica, der
fremstiller hyaluronsyre, der fungerer som
’smøremiddel’ til bevægeapparatet – et højt
specialiseret produkt. Kontinuerlig forskning og
udvikling af nye måder, hvorpå animalske biprodukter kan anvendes, giver os ikke kun mulighed for at betjene eksisterende markeder,
men også for at opdyrke nye.
TAS: Med dette i mente anser vi det dog stadig
for vigtigere at fokusere på vores kerneområder
end at diversificere alt for meget. Det giver os
mulighed for at levere bedre kvalitetsprodukter
til vores kunder og koncentrere vores energi om
de områder, hvor vi har potentialet til at være
de førende.

// INTERVIEW MED DIREKTIONEN

“ Vi er en solid koncern, men vores fremgang
afhænger af, at vi har de bedste folk om bord.”

// Lad os forlade de mere branchespecifikke
spørgsmål og i stedet kigge på en række
mere generelle betragtninger. I dag er alle
virksomheder i moderne samfund påvirket af
samfundsmæssige megatendenser som bæredygtighed og den ændrede befolkningssammensætning. Hvordan håndterer SARIA
disse spørgsmål?
LKK: Vi er en solid koncern, men vores fremgang afhænger af, at vi har de bedste folk om
bord. Vi skal derfor arbejde hårdt på at være
den foretrukne arbejdsgiver. Det er en evig gyldig
sandhed, men det har endnu større betydning i
en tid, hvor befolkningssammensætningen ændrer sig med mangel på arbejdskraft til følge.

&

HVB: Digitalisering er selvfølgelig også en udfordring for vores branche. Men det giver også
masser af muligheder for at forenkle tingene og
effektivisere og strømline virksomhedens processer.
FBT: Selv om tingene altid kan gøres bedre, medvirker alle disse faktorer til, at vi er godt rustet til
at gå fremtiden i møde. Det er nu vores opgave
at udnytte mulighederne og videreudvikle virksomheden.

// Mange tak for interviewet!
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TAS: Dem, der er på arbejdsmarkedet i dag, er
generelt interesserede i spændende virksomheder med international succes og stort vækstpotentiale. Det allestedsnærværende fokus på
bæredygtighed gælder også blandt medarbejderne og kan gøre en virksomhed mere attraktiv
for nye medarbejdere. Vi har her den store fordel,

at vi i sagens natur er en bæredygtig virksomhed, da hovedparten af vores aktiviteter er
baseret på ressourcer, der ellers ville gå til spilde.
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// Ud over efterspørgslen og kravene fra
markedet og kunderne, hvilke eksterne forhold tror I så vil have indflydelse på SARIAs
aktiviteter i de kommende år?
HVB: Én ting, der fortsat vil påvirke mange af
vores selskaber, er afrikansk svinepest. Det er en
kendsgerning, at denne sygdom stadig spreder
sig i mange dele af verden, især Asien og Østeuropa. Uafhængige kilder vurderer, at det vil
være nødvendigt at aflive op til 30 pct. af svinebestanden i Kina for at forhindre sygdommen i
at sprede sig endnu mere. Hvis det sker, vil konsekvenserne være enorme på verdensplan. Kina
tegner sig for over halvdelen af verdens svineproduktion, så både markeder, priser og tilgængeligheden af råvarer vil blive hårdt ramt.
Afrikansk svinepest kan især også blive en logistisk udfordring for SecAnim, hvis antallet af
dyr, der skal bortskaffes, fortsat stiger eksponentielt. Vi forbereder os på alle tænkelige scenarier og har tillid til, at vi vil være i stand til at
håndtere situationen, hvis sygdommen spreder
sig yderligere.
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Renewables,
energy & services
Vi lever i en tid med konstant forandring, hvor global befolkningstilvækst, klimaforandringer og nedgang i fossile brændstoffer
som olie og kul er blevet en del af dagsordenen. Det betyder, at den traditionelle måde at producere energi på ikke længere er
bæredygtig. Vi har brug for mere miljøvenlige løsninger, der reducerer forbruget af naturlige ressourcer og garanterer langsigtet
forsyningssikkerhed. Det er her, SARIA kommer ind i billedet. Ved hjælp af bæredygtige råvarer producerer SARIA klimavenlig
energi i form af elektricitet og varme samt biogas, biodiesel og brændstof til specielle formål i et særdeles effektivt og værdiforøgende kredsløb. Selv om produkterne er vidt forskellige, er de alle fremstillet af organiske restprodukter. Fremstillingen af nye
former for energi ud af disse råvarer er et rigtig godt eksempel på værdiforøgelse, og der er to væsentlige årsager til, at virksomheder skal samarbejde med SARIA: bortskaffelse af restprodukter og produktion af bæredygtig energi.
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// RENEWABLES, ENERGY & SERVICES

SecAnim:
Beskyttelse af mennesker og dyr
SECANIM ER BEVISET PÅ, AT SELV ANIMALSK RISIKOMATERIALE KAN INDSAMLES OG ANVENDES TIL AT SKABE VÆRDI. DET
KRÆVER DOG SIKKERHED OG HYGIEJNE AF ALLERHØJESTE STANDARD OG 100 PROCENTS OVERHOLDELSE AF DEN MEGET
STRENGE LOVGIVNING OM FORARBEJDNING AF SPECIFICERET RISIKOMATERIALE.

Det er ikke alt materiale af animalsk oprindelse,
der frit kan anvendes til produktion af f.eks. fødevarer til konsum for mennesker. EU-lovgivningen har specificeret en række animalske
materialer, der kan udgøre en risiko for menneskers sundhed. Det drejer sig bl.a. om potentielt
farlige biprodukter fra kødforarbejdningsindustrien samt selvdøde dyr, der kan forårsage eller
sprede sygdom. For at beskytte mennesker og
dyr skal det specificerede risikomateriale bortskaffes i henhold til en række meget specifikke
og strengt håndhævede regler. Den eneste sikre
og tilladte måde at bortskaffe materialet på er
forbrænding.
På grund af frygten for en eventuel epidemi er
bortskaffelse af specificeret risikomateriale underlagt adskillige love og regulativer, både nationalt og på EU-plan. SecAnim garanterer fuld
overholdelse af alle relevante lovkrav og bestemmelser vedr. indsamling og bortskaffelse af
dette materiale. De allervigtigste faktorer i denne proces er sikkerhed, hygiejne og hurtig indsamling og forarbejdning.

Hvert eneste procestrin overvåges nøje for at
sikre overholdelse af alle lovkrav og bestemmelser.
Et af de vigtigste trin i processen er sterilisering
som fastlagt i den relevante EU-forordning. Det
animalske materiale opvarmes til 133 °C ved et
tryk på 3 bar, og steriliseringsprocessen fortsætter, indtil alle bakterier, vira og patogener er
slået ihjel.
Derefter fjernes vand og fedt fra den steriliserede
masse. Det udvundne animalske fedt fra denne
proces er en værdifuld råvare til produktion af
biodiesel, der i sidste ende anvendes som
brændstof i dieselbiler. Den tilbageblevne faste
masse tørres og males til kødbenmel, der udelukkende anvendes som et alternativt brændstof
i produktionen af energi og cement. Begge produkter er en fremragende erstatning for primære

brændstoffer som olie, naturgas og kul, og de
er således med til at beskytte både de naturlige
ressourcer og klimaet. Udledningen af CO2 fra
den biodiesel, som ecoMotion fremstiller af animalsk fedt, er op til 90 pct. lavere end udledningen fra konventionel diesel.

SecAnims produkter har et meget højt energiindhold. Kødbenmelet har et energiindhold
på 17 megajoule pr. kilo, hvilket er langt højere
end brunkul. Energiindholdet i animalsk fedt er
endnu højere, nemlig 39 megajoule pr. kilo.

Umiddelbart skulle man ikke tro, der kunne skabes værdi ud af det animalske risikomateriale
på grund af de mange restriktioner. Men det
kan der. SecAnim har udviklet løsninger, der ikke
blot opfylder kravet om forbrænding, men også
beskytter miljøet og værdifulde ressourcer. Materialet indsamles hurtigt af SecAnim under
iagttagelse af de højeste hygiejne- og sikkerhedskrav. Det behandles derefter i en hermetisk
lukket proces.

SecAnim har 67 fabrikker over hele Europa. Virksomheden forarbejder ca. 2 mio. tons risikomateriale og selvdøde dyr
om året. Ud af dette materiale producerer SecAnim 360.000 tons mel, der anvendes som alternativt brændstof, og
220.000 tons fedt, der anvendes som biomasse i produktionen af biodiesel

SARIA NEWS
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ReFood:
Fra madaffald til vedvarende energi
REFOOD HAR SPECIALISERET SIG I INDSAMLING OG GENANVENDELSE AF ALLE FORMER FOR MADAFFALD, HERUNDER
FØDEVARER, DER HAR OVERSKREDET SIDSTE SALGSDATO, OG BRUGT FRITUREOLIE. MATERIALET, DER IKKE INDEHOLDER
ANDRE FORMER FOR AFFALD, ANVENDES TIL PRODUKTION AF KLIMAVENLIG ENERGI I FORM AF GAS, ELEKTRICITET OG
VARME SAMT TIL ORGANISK GØDNING OG BIOMASSE TIL PRODUKTION AF BIODIESEL.
Hvor der er madvarer, er der også madaffald –
det gælder både i restauranter, butikker og fødevareindustrien. ReFood har specialiseret sig i
indsamling og genanvendelse af madaffald i
overensstemmelse med strenge hygiejnestandarder. Nøglen til succes er her effektiv logistik.

Til effektiv logistik hører et omfattende netværk
af indsamlings- og forarbejdningsanlæg samt
specielle indsamlingsbeholdere og et intelligent
ruteplanlægningssystem. ReFood indsamler ca.
1,35 mio. tons madaffald om året i hele Europa.

REFOOD-PROCESSEN
FORBEHANDLING
1

Madaffaldet ankommer.

4

Madaffaldet indsamles centralt og klargøres
til videre forarbejdning.

2

Fjernelse af fremmedlegemer

Den resulterende biomasse opvarmes som
forberedelse til hygiejnisering.

5

Knusning
De organiske rester knuses til en partikelstørrelse
på ≤12 mm.

PRODUKTER
10
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Hygiejnisering
Biomassen pasteuriseres i en time ved minimum 70 °C.
Eventuelle urenheder fjernes herefter.

Fremmedlegemer som f.eks. emballagedele fjernes mekanisk
og sendes videre til enten genanvendelse eller forbrænding.

3

Opvarmning

6

Affedtning
Den tilbageblevne biomasse affedtes og klargøres til
fermentering.

Biomasse til biodiesel

// RENEWABLES, ENERGY & SERVICES

ReFood producerer elektricitet nok i
Europa til at forsyne

87.600
husholdninger med strøm

Affaldssortering er en grundlæggende forudsætning for klimavenlig genanvendelse af madaffald, men sortering af affald er endnu ikke et
lovkrav i alle lande. Sådanne love er af afgørende
betydning for, hvorvidt ReFood er en god forretning. I Tyskland er det fastlagt ved lov, at alle
offentlige og private virksomheder og institutioner skal sortere deres affald. Restaurationsbranchen, detailhandlen samt hospitaler og
skoler mv. skal bortskaffe alt deres madaffald i
henhold til EU-direktiver om sortering af affald
i forskellige fraktioner. I Danmark har de forskellige kommuner forskellige regler vedr. sortering og indsamling af affald, og nogle af disse
omfatter også husholdningsaffald. I andre
europæiske lande går udviklingen også i retning
af strengere lovgivning. F.eks. har Frankrig gennem de senere år indført stadig strengere regler
vedr. affaldssortering, og i England går man i
stigende grad bort fra deponering på lossepladser. Samme tendens ses i Spanien, hvor affaldssortering bliver mere og mere normalt, delvis
pga. de stigende omkostninger forbundet med
deponi og forbrænding.

Spanien adskiller sig i øvrigt fra de andre europæiske lande ved, at fiskeaffald udgør en forholdsvis stor procentdel af madaffaldet – ca. en
fjerdedel af den totale mængde. I Polen er madaffald fra hoteller og cateringvirksomheder kategoriseret som husholdningsaffald, og behandlingen påhviler således de lokale myndigheder.
ReFood samarbejder derfor primært med supermarkeder i Polen.
Mere bæredygtig anvendelse af
knappe ressourcer
ReFood fremmer miljøvenlig og etisk korrekt
genanvendelse af madaffald i mange forskellige
lande. Aktiviteterne strækker sig fra samarbejdsaftaler med skoler – i England for eksempel – til udvikling af et bæredygtighedsmærke i
samarbejde med miljøbevidste virksomheder og
organisationer i Danmark.

BIOGASANLÆG
7

Fermentering
Naturligt forekommende bakterier omdanner biomassen til biogas og fermenteringsrester (gødning). Biogassen afsvovles,
og svovlet tilsættes gødningen som et
plantenæringsstof.

ReFoods genanvendelse resulterer i mange forskellige produkter, herunder biomasse, der anvendes til produktion af biodiesel. Biomassen
består af fedt, der er udvundet af almindeligt
madaffald, samt af brugt fritureolie, der indsamles separat. Den rensede biomasse, hvorfra
eventuelle urenheder er fjernet, er det råmateriale, der anvendes i produktionen af biodiesel.
ReFood producerer også klimavenlig biogas og
organisk gødning. Førstnævnte kan anvendes
direkte i det nationale naturgasnet, hvis de rigtige standarder er opfyldt, hvilket allerede sker i
England. I andre lande anvender ReFood den
producerede biogas til produktion af strøm og
varme i sine egne kraftvarmeværker. Begge former for energi anvendes således på stedet, mens
en eventuel overskydende produktion tilføres
det offentlige net. ReFoods årlige produktion af
elektricitet er nok til at forsyne ca. 90.000 husholdninger med strøm.

KRAFTVARMEVÆRK
8

Energiproduktion
Biogassen anvendes som brændstof i
kraftvarmeværker. Den producerede
strøm og varme anvendes af ReFood
selv, mens eventuel overskydende strøm
og varme tilføres det offentlige net.
Alternativt kan biogassen tilføres det
offentlige naturgasnet direkte.

Gødning, biogas

Elektricitet, varme
SARIA NEWS
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Produkter, der fremmer bæredygtighed

Biogas

Elektricitet

Gødning

Biomasse til
biodiesel

ReFood har 13 biogasanlæg
i Europa
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ReFood genvinder op til 150 kubikmeter biogas fra 1 ton organisk affald.
Efter rensning og behandling kan biogassen anvendes som et alternativ
til naturgas eller omdannes til elektricitet. Begge dele har et enestående
potentiale som fremtidens energikilder.

Den strøm, som ReFood producerer, klassificeres som vedvarende energi.
Den reducerer forbruget af fossile brændstoffer som olie, gas og kul og
er samtidig med til at beskytte miljøet. ReFoods grønne strøm sparer klimaet for udledning af 173.000 tons CO2 om året.

ReFood producerer mere end 230.000 kubikmeter organisk gødning om
året. Dette biprodukt fra fermenteringen af biogas har et højt indhold af
næringsstoffer, og der kræves hverken energi eller knappe ressourcer til
at producere gødningen.

Biodiesel fremstillet af ReFood-biomasse er et særdeles bæredygtigt
brændstof, da det oprindeligt er baseret på madaffald. ReFoods søsterselskab ecoMotion har specialiseret sig i produktion af biodiesel. En mellemstor bil kan køre ca. 1.000 km på den biodiesel, der fremstilles ud af
100 liter fritureolie.

ecoMotion:
Biodiesel med exceptionelt CO2-aftryk
MODERNE BRÆNDSTOFFER FORVENTES AT OPFYLDE EN RÆKKE KLART DEFINEREDE KRITERIER. DE SKAL VÆRE KLIMAVENLIGE OG BÆREDYGTIGE, DE SKAL BESKYTTE DE NATURLIGE RESSOURCER, OG DE SKAL OPFYLDE DE STRENGE EUROPÆISKE
KVALITETSKRAV. ECOMOTION BIODIESEL ER ET PERFEKT EKSEMPEL HERPÅ. DET ER FREMSTILLET AF EN BIOMASSE AF
GENANVENDT AFFALD, DER ER MED TIL AT BEVARE FOSSILE RESSOURCER, OG CO2-AFTRYKKET ER HELT UNIKT.

ecoMotion producerer biodiesel på fem fabrikker
i Tyskland, Spanien og Danmark med en samlet
årlig produktion på ca. 322 mio. liter. Det erstatter således en enorm mængde fossil diesel
samtidig med, at det sparer klimaet for udledning af ca. 765.000 tons CO2.
ecoMotions brændstoffer opfylder den europæiske standard EN 14214 i alle henseender, eller
med andre ord de samme kvalitetskriterier som
alle andre brændstoffer i handlen. ecoMotion
fremstiller tre typer brændstof afhængigt af
den biomasse, der anvendes: UCOME (Used
Cooking Oil Methyl Ester), der er baseret på
brugt fritureolie og stegefedt. TME (Tallow
Methyl Ester), der er baseret på animalsk fedt,
og RME (Rapeseed Methyl Ester), der er baseret
på raps. ecoMotion får hovedparten af sine råvarer fra søsterselskaberne SecAnim og ReFood
samt fra landbruget. Kort sagt: ecoMotions biodiesel udvindes for en stor dels vedkommende
af affald.
Ved brug som brændstof i en bil udleder
ecoMotion diesel op til 90 pct. mindre CO2

end konventionel fossil diesel. Benzinselskaberne
blander det med almindelig diesel for at forbedre
deres klimaregnskab. På denne måde kan de opfylde deres respektive regeringers mål om at reducere udledningen af drivhusgasser.
Sammenlignet med andre biobrændstoffer i industrielle mængder er ecoMotion biodiesel endvidere en af de mest klimavenlige og bæredygtige
former for brændstof med hensyn til udledning
af farlige partikler som sod og andre skadelige
forurenende stoffer. Brændstoffet er også godt
for bilen. Almindelig fossil diesel skal afsvovles. I
denne proces fjernes nogle af dieselens smørende
egenskaber. Biodiesel, på den anden side, indeholder praktisk taget ingen svovl og har et højt
indhold af ilt. Som følge heraf har biodieselen
særdeles gode smørende egenskaber, hvilket reducerer slitage af motorens dele som f.eks.
brændstofinjektionspumpen.

produktet, hvorefter brændstoffet er ekstremt
rent og stort set farveløst. Produktionsprocessen giver praktisk taget ikke noget affald. Selv
hjælpestoffer som metanol opsamles efter processen, hvorefter det regenereres og genanvendes. Den udvundne glycerin fra omestringsprocessen kan anvendes til mange forskellige
formål, bl.a. fremstilling af sæbe, maling og lak.
Det bruges også til fermentering af biogas. Hvis
vi kigger fremad, vil ecoMotions produktion af
biodiesel få stadig større betydning – ikke
mindst på grund af EU’s reviderede direktiv om
vedvarende energi (det såkaldte RED II-direktiv),
der blev vedtaget i slutningen af 2018. RED II
har til formål at fremme brugen af energi fra
vedvarende kilder i perioden frem til 2030 med
særligt fokus på avancerede biobrændstoffer,
dvs. brændstoffer produceret af affald og rester.

ecoMotion anvender en række innovative teknologier i produktionen af biodiesel. Den vigtigste
proces er omestring, hvor glycerinen i biomassen
erstattes af metanol. Efter omestring destilleres

Produktionen af

322
mio. liter
biodiesel

sparer
klimaet
for ca.

765.000
tons CO2
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Feed & pet food
Det globale befolkningstal vokser konstant, og det samme gør tilstrømningen til byerne – den såkaldte urbanisering. Det betyder, at omfanget af opdyrket landbrugsjord reduceres – hvilket har meget stor betydning for både mennesker og dyrs fødevaresikkerhed. Hertil kommer, at der er grænser for, i hvor høj grad de naturligt forekommende fødevarer som f.eks. fiskene i havene
kan udnyttes. I lyset af disse udfordringer er der behov for nye løsninger, der sikrer en mere fornuftig anvendelse af de knappe
ressourcer, ikke mindst hvad angår dyrefoder og petfood. En af de bedste måder at sikre en pålidelig forsyning af sund og bæredygtig ernæring til dyr på er at genbruge affald fra andre fødevarer. SARIA omdanner rester fra kød- og fiskeforarbejdningsindustrien til højkvalitetsfoderingredienser. I denne proces bevarer SARIA ikke kun værdifulde næringsstoffer fra de oprindelige
fødevarer, men skaber også en bæredygtig fødevarekilde til husdyr og kæledyr uden at belaste fødevarekæden.

Ingredienser til petfood
(fiskemel + fiskeolie)

SARVAL

Ingredienser til
husdyrfoder
(fiskemel + fiskeolie)

Bioceval

Foderingredienser til
akvakultursektoren

Teknisk fedt

Biomasse til
biodiesel (fedt)
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Animalske
biprodukter

Fisk

Ingredienser til
husdyrfoder (fedt)

K ød

Ingredienser til petfood
(proteinmel + fedt)
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SARVAL:
Bæredygtigt protein og fedt
SARVAL SKABER VÆRDI UD AF ANIMALSKE BIPRODUKTER, DER ER EGNEDE TIL KONSUM FOR MENNESKER, MEN SOM DER
IKKE ER NOGEN ELLER KUN RINGE EFTERSPØRGSEL EFTER I DEN VESTLIGE VERDEN PÅ GRUND AF VESTENS FORBRUGERADFÆRD OG SPISEVANER. DISSE BIPRODUKTER OMFATTER BEN, SVÆR OG ANDRE RESTDELE FRA KVÆG, SVIN OG FJERKRÆ.
SARVAL PRODUCERER FEDT OG PROTEIN AF DISSE RÅVARER TIL FORSKELLIGE KUNDER, HERUNDER PETFOODPRODUCENTER OG DEN OLEOKEMISKE INDUSTRI.

I henhold til en undersøgelse foretaget af
schweiziske forskere har selv kæledyr en negativ indvirkning på miljøet. En typisk hund har et
årligt ’poteaftryk’ svarende til 3.700 kilometers
kørsel i en bil, mens det tilsvarende tal for en
kat er 1.400 kilometer. Her spiller foderet selvfølgelig en altafgørende rolle. Hvis et dyr udelukkende fodres med kød fra supermarkedets
køledisk, er dets miljøpåvirkning naturligvis
særlig stor. Som følge heraf – men også af andre
etiske årsager – vælger klimabevidste hunde- og
katteejere i stigende grad en mere bæredygtig
ernæring til deres kæledyr. Nogen går endda så
vidt som til at vælge vegetariske produkter. Heldigvis er der andre måder at udvise ansvarlighed på i forbindelse med valget af kødbaseret
foder, nemlig ved at anvende rester fra den almindelige fødevareproduktion.

SARVAL anvender animalske biprodukter til
produktion af højkvalitetsingredienser til petfood samt en række andre produkter. Andre
virksomheder anvender så disse ingredienser til
fremstilling af en lang række produkter i mange
forskellige emballagetyper – fra tørfoderpiller i
10 kg sække til specielle vådfoderprodukter som
f.eks. dåsemad med lavt fedtindhold til kæledyr.
SARVALs ingredienser giver de færdige produkter en lang række ernæringsmæssige og fysiologiske fordele. De indeholder f.eks. essentielle
fedtsyrer og øger ligeledes optagelsen af fedtopløselige vitaminer. SARVALs ingredienser er
således en meget vigtig faktor i bæredygtig ernæring til kæledyr.

Som i den øvrige petfoodindustri er SARVALs
produktion af ingredienser underlagt en række
strenge kvalitetskrav igennem hele procesforløbet, der begynder med indsamling af råvarer fra
slagterier, udskæringsvirksomheder, slagtere og
detailhandlen generelt. Disse råvarer, der er af
fødevarekvalitet, transporteres omgående til
SARVALs forarbejdningsanlæg. Efterspørgslen
efter ingredienser, der udelukkende stammer fra
en enkelt art, er især stigende i petfoodindustrien. Det giver naturligvis en række yderligere logistiske og produktionsmæssige udfordringer.
SARIA har allerede adskillige fabrikker i mange
lande, som har specialiseret sig i produktion af
ingredienser, der stammer fra en enkelt art.

Hurtig transport til fabrikken
har afgørende betydning for
produktets kvalitet
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Ud af en årlig råvaremængde
på ca. 3 mio. tons animalske
biprodukter producerer
SARVAL over

SARVALs foderingredienser produceres under
overholdelse af strenge hygiejne- og sikkerhedskrav. Som eksempel kan nævnes, at der er
begrænset adgang til fabrikkerne, og at der
foretages analyser og inspektion på hvert eneste
procestrin. Råvarerne omdannes til proteinmel
og fedt samt ingredienser til vådfoder til kæledyr, der er tilpasset nøjagtigt til de respektive
producenters krav. SARVAL kan også tilbyde
produkter til en bestemt dyrekategori. F.eks. er
visse produkter udviklet specielt til hundehvalpe,
og virksomheden fremstiller også produkter bestående af et enkelt protein til dyr med fødevareallergi.

700.000 t

400.000 t

og

proteinmel

Ud over forskellige meltyper anvender SARVAL
råvarerne til fremstilling af fedt, der leveres til
den oleokemiske industri, og som i stigende
grad anvendes som biomasse i produktionen af
biodiesel samt i husdyrfoder. Brugen af animalsk
fedt er særlig fordelagtig under visse omstændigheder, f.eks. når en so lige har født. Takket
være foderets høje energiniveau kommer soen
hurtigere til hægterne igen samtidig med, at
kvaliteten af soens mælk øges, hvilket i sidste
ende kommer smågrisene til gode.

fedt

SARVAL har fabrikker i Vesteuropa (Tyskland,
Frankrig, England, Spanien, Italien og Danmark)
og Østeuropa (Rusland, Hviderusland og Polen).
Antallet af fabrikker er desuden stigende i både
Nord- og Sydamerika. SARVAL forarbejder i alt
ca. 3 mio. tons animalske biprodukter om året
og producerer over 700.000 tons proteinmel og
400.000 tons fedt.

SARVAL fungerer som bindeled mellem to
vigtige markeder, nemlig slagterisektoren på
den ene side og petfoodindustrien og den
oleokemiske industri på den anden
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Den årlige produktion
på de tyske fabrikker
beløber sig til ca.

5.000 t

Fusion baner vejen
for flere serviceydelser
og større specialisering
I MIDTEN AF 2017 FUSIONEREDE SARVALS TYSKE DATTERSELSKAB MED
FISCHERMANNS GMBH, ET FAMILIEEJET SELSKAB, DER OGSÅ HAR SPECIALISERET
SIG I ANIMALSKE BIPRODUKTER. SARIA-KONCERNEN HAR AKTIEMAJORITETEN I
DET NYE SELSKAB, SARVAL FISCHERMANNS. VI HAR STILLET ADM. DIREKTØR
KARL-HEINZ FISCHERMANNS TRE VIGTIGE SPØRGSMÅL.

// Karl-Heinz Fischermanns, formålet med en
fusion er normalt at skabe synergi. Har det
været tilfældet her?
Ja, helt sikkert. Ved at kombinere aktiviteterne
har vi øget den tekniske ekspertise og knowhow
betydeligt. Nogle af de bedste eksempler herpå
er installationen af den nye Linje 2 i Marl og det
separate tørreanlæg i Dissen. Fusionen betyder
også, at vi står langt stærkere mht. fremskaffelse
af råvarer, og vi har også øget produktionen betydeligt. Det er positivt for både kunder og leverandører. Det er også en fornøjelse at se, hvor
godt medarbejderne fra de to virksomheder
kommer ud af det med hinanden.

fedtegrever

100.000 t
protein

83.000 t
fedt i
forskellige
kvaliteter

// Hvilken indflydelse har fusionen haft på
jeres produkter?
Med det nuværende set-up dækker vi hele produktpaletten – fra blandede mel- og fedttyper
til proteinmel og fedt udvundet fra en enkelt
dyreart og specialprodukter til industriel
anvendelse. Vi dækker hele spektret
og skaber bæredygtig værdi for
vores kunder med et bredt sortiment af forskellige produkter.
Det er vores mål at fortsætte
ad denne vej, ikke mindst
med hensyn til fremtidig
produktudvikling.

// Hvordan har fusionen påvirket produktionskapaciteten?
I Tyskland er vi nu repræsenteret fem steder,
hvoraf de fire er fabrikker. Vi har ændret fordelingen af råvarer til fabrikkerne, med fokus på
både proceseffektivitet og specialiseringsgrad.
Den årlige produktion i Tyskland beløber sig til
ca. 100.000 tons protein, 5.000 tons fedtegrever
og 83.000 tons fedt i forskellige kvaliteter.

Karl-Heinz Fischermanns,
SARVAL Fischermanns GmbH
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Bioceval:
Bæredygtig håndtering af
knappe fiskeressourcer
BIOCEVAL HAR SPECIALISERET SIG I GENANVENDELSE AF BIPRODUKTER FRA FISKEFORARBEJDNINGSINDUSTRIEN. VIRKSOMHEDENS OLIER OG MELTYPER ER VÆRDSAT OVER HELE VERDEN SOM HØJKVALITETSINGREDIENSER I PRODUKTIONEN
AF HUSDYRFODER OG PETFOOD. BIOCEVAL FREMSTILLER OGSÅ SPECIELLE FISKEOLIER TIL INDUSTRIEL ANVENDELSE. DET
MULTINATIONALE SELSKAB HAR FABRIKKER I TYSKLAND, FRANKRIG OG SPANIEN.
Efterspørgslen efter fisk er stor, og den forventes
kun at stige yderligere. Som følge heraf er antallet af fiskefarme også stigende, og i dag
stammer ca. halvdelen af alle spisefisk fra fiskefarme. Fiskefarmene reducerer presset på fiskene
i havene, hvor der allerede forekommer overfiskning af visse arter. Fiskeopdræt er dog heller
ikke helt uproblematisk, da noget af foderet til
disse fisk stammer fra vildtfangede fisk, der ene
og alene tjener som fødeemne i fiskeopdræt.
Bioceval har valgt at gå en helt anden vej. Virksomhedens foderingredienser er fremstillet af
affald fra fiskeforarbejdning og af fiskearter, der
ikke anvendes til konsum for mennesker. Ved at

Ingen torsk til torsk. Ingen laks til laks. Foder til
opdrættede fisk må kun indeholde fiskeingredienser, der stammer fra andre arter. Bioceval tilbyder produkter, der med garanti kun stammer
fra en enkelt art.
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udnytte disse råvarer optimalt støtter Bioceval
aktivt bæredygtigheden af fisk som fødevarekilde.
Ca. en tredjedel af Biocevals fiskemel og fiskeolie
anvendes som en vigtig ingrediens i petfood.
Resten anvendes primært i foder til husdyr og
opdrættede fisk, hvor sidstnævnte spiller den
største rolle. Alle Biocevals produkter indeholder
en lang række proteiner, aminosyrer, vitaminer
og mineraler. De vigtige næringsstoffer omfatter
omega 3-fedtsyrer, der har stor betydning i fiskeopdræt, og som er vitale for kæledyr som f.
eks. hunde og katte.

De fleste af de råvarer, som Bioceval anvender i
sine produkter, er afskær og rester fra fiskeforarbejdningsindustrien. Råvarerne afhentes i så
frisk tilstand som muligt, normalt sorteret efter
art. Materialet kan stamme fra salt- eller ferskvandsfisk og fra såvel naturlige som opdrættede
fiskebestande. Bioceval producerer et omfattende
sortiment af fiskemel og fiskeolie og er i en
klasse for sig, både hvad angår produktionsprocesser og produkter. På Biocevals fabrikker
fremstilles der op til i alt 20 forskellige produktvarianter – fra ørredbaseret fiskemel til lakseolie.

Bioceval samarbejder også med økologiske producenter, der leverer certificeret, økologisk foder
til fiskeopdrættere og landmænd. Endvidere anvendes nogle af virksomhedens olieprodukter til
tekniske formål, f.eks. på raffinaderier og i læderindustrien.
Hele produktionsprocessen er underlagt strenge
kvalitetskrav og kontrolforanstaltninger, lige fra
modtagelse af råvarerne til levering af de færdige
produkter. I forbindelse med såvel produktion som

markedsføring er Bioceval certificeret i henhold
til de strenge kriterier fastlagt af Marine
Stewardship Council (MSC) og principperne fastsat af Aquaculture Stewardship Council (ASC).
MSC er verdens førende certificerings- og miljømærkningsordning for bæredygtigt fiskeri. ASC
er den tilsvarende ordning for akvakulturområdet. Begge mærker fremmer miljøvenlighed i
fiskeindustrien samt ansvarlig og bæredygtig
håndtering af denne værdifulde, naturlige
ressource.

Stigende efterspørgsel efter produkter baseret
på en enkelt art
Produkter baseret på en enkelt art oplever stigende efterspørgsel blandt producenter af foder
til både kæledyr og husdyr. For at imødekomme
denne efterspørgsel indsamler og forarbejder
Bioceval råvarerne separat. Virksomheden fremstiller også specielle blandinger til særlige anvendelsesområder, f.eks. foder med et specielt
proteinindhold til akvakultursektoren eller petfoodingredienser, der er udviklet til et specielt
slutprodukt.
Fiskefarme er en vigtig aftager af
Biocevals produkter
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Produktionen af fødevarer kræver mange værdifulde ressourcer lige fra vand til energi. Hvis råvarerne ikke anvendes fuldt ud,
går en del af deres værdi til spilde. Det gælder især i kødforarbejdningsindustrien, hvor der alene fra et etisk synspunkt helt
naturligt er fuldt fokus på at anvende alle ressourcer. SARIA skaber værdi ud af råvarer med animalsk oprindelse, men ofte kræves
der komplekse processer for at nå dertil. Et godt eksempel herpå er naturtarme, der anvendes i pølseproduktion, og som er
fremstillet af tarme fra dyr. De er ikke blot med til at bevare pølsens friskhed og smag, men er også uundværlige for visse
pølsetyper som f.eks. Thüringer, Weißwurst og Nürnberger. Andre af SARIAs produkter omfatter aktive farmaceutiske stoffer,
der udvindes af brusk, slimhinder (mucosa) og bugspytkirtler. Mucosa, f.eks., er en af hovedingredienserne i fremstilling af
heparin, et vigtigt lægemiddel i behandlingen af hjertekarsygdomme, som redder millioner af menneskeliv hvert år. Som en af
verdens førende leverandører af heparin er SARIA-koncernen ansvarlig for både forarbejdningen af slimhinderne og den efterfølgende produktion af heparin. Med et produktsortiment, der strækker sig fra naturtarme til sikre medicinalvarer bidrager
SARIA til at forbedre millioner af menneskers livskvalitet og helbred på en miljømæssigt forsvarlig måde.

Veterinærmedicinske
ingredienser
Tilsætningsstoffer til foder

Ani

te r

Kødprodukter

ke biprod
als

uk

m

Naturtarme til
pølser

Van Hessen

Bioiberica
Plantebeskyttelsesmidler

Farmaceutiske
grundmaterialer

Kød

Heparinvirkestoffer

Slimhinder til heparin
Brusk til chondroitin
Bugspytkirtler til fordøjelsesenzymer
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Aktive farmaceutiske
stoffer
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Bioiberica:
Specialister inden for biovidenskab
SOM EN AF VERDENS FØRENDE SPECIALISTER INDEN FOR BIOVIDENSKAB HAR BIOIBERICA FOKUS PÅ FORBEDRING AF MENNESKER, DYR OG PLANTERS SUNDHED OG TRIVSEL. VIRKSOMHEDEN BESKÆFTIGER SIG MED
AT IDENTIFICERE, UDVINDE OG UDVIKLE AKTIVE FARMACEUTISKE STOFFER OG INGREDIENSER AF ANIMALSK
OPRINDELSE VED AT OMDANNE ANIMALSKE BIPRODUKTER TIL KVALITETSPRODUKTER TIL DEN FARMACEUTISKE,
NUTRACEUTISKE OG VETERINÆRMEDICINSKE INDUSTRI SAMT TIL FODERINDUSTRIEN OG LANDBRUGET.
Bioibericas succeshistorie begyndte for mere
end 40 år siden med heparin, det hyppigst
anvendte antikoagulerende og antitrombotiske
middel i verden. I dag er Bioiberica den førende
producent af heparin-virkestoffer i den vestlige
verden. Heparin er et biomolekyle, der udvindes
af tarmslimhinden hos svin. Det er derfor i sagens
natur altafgørende at sikre sporbarhed og kvalitet i hele produktionsprocessen. Virksomheden
dækker derfor hele produktets livscyklus, lige
fra udvinding og produktion til salg og markedsføring. Hver femte dosis heparin, der gives
på verdensplan, er fremstillet af Bioiberica.

Virksomheden udnytter også sin ekspertise og
knowhow til at udvikle videnskabeligt baserede
løsninger, der forbedrer helbredet hos kæledyr,
der lider af kroniske sygdomme. Her er der især
fokus på produkter, der styrker leddene, modvirker hudproblemer, styrker immunforsvaret og
forbedrer lever- og tarmfunktionen. Bioiberica
arbejder også med udvikling af produkter til
forbedring af immunsystemet og tarmsundheden
hos husdyr og opdrættede fisk.

stress hos planter, fremmer udbyttet og forbedrer
forskellige kvalitetsparametre. Alle produkter
spiller en vigtig rolle i kampen mod klimaændringer, da de gør det muligt at effektivisere
anvendelsen af gødning og støtte en integreret
og mere miljøvenlig afgrødestyring.
Bioiberica sælger sine produkter i mere end 80
lande og har i alt 9 fabrikker i Spanien, Polen,
Italien, Tyskland, USA og Brasilien.

Virksomhedens afdeling for plantesundhed
tilbyder bæredygtige løsninger, der reducerer

Ud over heparin er Bioiberica førende inden
for forskning, udvikling, produktion og salg af
andre aktive farmaceutiske stoffer, ingredienser
og forbindelser af animalsk oprindelse som
f.eks. chondroitinsulfat, glucosamin, hyaluronsyre, naturlig type II-kollagen og skjoldbruskkirtelekstrakt, der primært har til formål at
forbedre menneskers mobilitet og livskvalitet.

Bioibericas hovedfabrik
i Palafolls, Spanien
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BARCELONA

Kompromisløse
kvalitetsstandarder
AVANCERET TEKNOLOGI, VERTIKAL INTEGRERING OG TÆT SAMARBEJDE MED FORSKNINGSINSTITUTTER
SIKRER TOPKVALITET HOS BIOIBERICA.
Bioiberica samarbejder med ca. 200 forskningscentre, universiteter, virksomheder og sundhedsinstitutioner for at finde løsninger på nogle af
vor tids største sundhedsmæssige udfordringer.
Effektiviteten og sikkerheden af virksomhedens
produkter til fremme af menneskers sundhed
bekræftes af mere end 40 videnskabelige publikationer.

20 %
af den heparin, der gives
på verdensplan, er fremstillet af Bioiberica

Der forskes konstant i nye
anvendelsesområder på Bioibericas
udviklingslaboratorier
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For at garantere de højeste kvalitetsstandarder er
Bioiberica vertikalt integreret. En stor del af råvarerne kommer fra søsterselskabet Van Hessen og
forarbejdes på Bioibericas ni fabrikker. Det resulterer i en stabil forsyningskæde, stor fleksibilitet
og høj produktionskapacitet. Alle fabrikker har
implementeret samme kvalitetskontrolsystem og
miljøvenlige processer.

20 mio.
patienter over hele verden
anvender lægemidler, der
indeholder aktive farmaceutiske stoffer fra Bioiberica

Den endelige rensning af de forskellige produkter
sker på den supermoderne fabrik i Barcelona.
Resultatet er særdeles pålidelige produkter af
topkvalitet, som er tilpasset kundernes behov.

17 %
af opdrættede laks over
hele verden får fodertilskud
fra Bioiberica

2,5 mio.
hektar behandles med
Bioibericas plantesundhedsmidler

// PHARMA & CASINGS

“Kvalitet og sikkerhed
har topprioritet”
LUIS SOLERA, DIREKTØR I BIOIBERICA, UDTALER SIG OM KVALITET.

// Luis Solera, Bioiberica driver virksomhed i
en følsom branche. Hvor meget betyder kvalitet for jer?
Vi arbejder primært med at identificere, udvinde
og udvikle biomolekyler af animalsk oprindelse.
Arbejdet med biologiske råvarer betyder, at kvalitet og sikkerhed har topprioritet hos Bioiberica.
Vi garanterer derfor også sporbarhed og kvalitetskontrol gennem hele produktionsprocessen
for at minimere enhver biologisk risiko. Vores
produktionsprocesser overholder alle relevante
internationale standarder og lovkrav. Vi er desuden i besiddelse af en lang række kvalitetscertifikater og audits, der omfatter kravene til både
miljøstyring og arbejdsmiljø.
// Hvor stor betydning har medarbejderne?
Medarbejderstaben er Bioibericas vigtigste ressource. Vores medarbejdere er meget engagerede,
og jeg er overbevist om, at det er altafgørende
for virksomhedens videreudvikling og vækst.
Deres knowhow og ekspertise er i en klasse for
sig. Vi støtter dem i at sætte klare mål, organisere arbejdet godt og fokusere på de nødvendige
opgaver, så hver enkelt medarbejder udnytter
sit potentiale bedst muligt.

// Hvad betyder det for Bioiberica at være
en del af SARIA-koncernen?
Det er en kæmpefordel for en virksomhed
som Bioiberica at være en del af SARIAkoncernen. Der er selvfølgelig de økonomiske fordele, men samarbejdet
med andre koncernvirksomheder giver
os ofte store konkurrencemæssige fordele. F.eks. viser resultatet af vores
vertikale integrering med Van Hessen
sig nu i form af større ensartethed i
vores virksomheder. På den anden side
kan Bioiberica bidrage med viden om
produkternes slutanvendelse til andre
enheder i koncernen, så de får mulighed for at tilføre værdi til deres råvarer
og produkter til fordel for både leverandører og kunder.
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Van Hessen:
Let's Meat @ Van Hessen
VAN HESSEN ER EN FØRENDE, GLOBAL AKTØR INDEN FOR FREMSKAFFELSE, FORARBEJDNING OG DISTRIBUTION AF NATURTARME. PRODUKTSORTIMENTET OMFATTER DESUDEN KØDPRODUKTER SAMT RÅVARER TIL MEDICINALINDUSTRIEN. DET
ER VAN HESSENS MÅL AT TILFØRE VÆRDI I HELE PROCESKÆDEN, SÅ KUNDERNE SIKRES PRODUKTER I EN KONSTANT HØJ
KVALITET SAMTIDIG MED, AT DER GENERERES MAKSIMAL VÆRDI FOR RÅVARELEVERANDØRERNE. DET KRÆVER PRÆCISION,
ENGAGEMENT OG INDGÅENDE PRODUKTKENDSKAB, OG DET HAR VAN HESSENS MEDARBEJDERE OG SAMARBEJDSAPRTNERE.

Van Hessen har fabrikker i 23 lande og leverer
produkter i topkvalitet til kunder i 65 lande.
Desuden har virksomheden egne kallunrum på
slagterier over hele verden. Van Hessen står for
hele produktionskæden lige fra indkøb og forarbejdning til salg og markedsføring og er dermed
i stand til at garantere kunderne en pålidelig
forsyning af vigtige råvarer i en konstant høj
kvalitet.

Produktsikkerhed er vigtigt for alle kunder. Både
producenter og kunder kan være helt sikre på, at
alle Van Hessens produkter opfylder de højeste
hygiejne- og produktionsstandarder, og at fuld
sporbarhed er en selvfølge. Streng kontrol og
overvågning af alle procestrin sikrer konstant
høj produktkvalitet. Alle produktions-, rengørings-, sorterings- og distributionsaktiviteter
overholder alle nationale og internationale love

og kvalitetsstandarder, eller overgår endda disse.
Inden for kødindustrien tilbyder Van Hessen et
bredt produktsortiment bestående af højkvalitetsnaturtarme, kødprodukter samt råvarer til
medicinalindustrien.
Naturtarme
Hovedparten af de produkter, der sælges til pølseindustrien, består af naturtarme, der er fremstillet af submucosa, et kollagenlag i tarmen.
Sortimentet af naturtarme omfatter svine-, fåre-,
lamme-, gede- og kvægtarme.
Der er to ting, der især har medvirket til virksomhedens førende position inden for naturtarme,
nemlig indgående produktkendskab og evnen til
at standardisere naturtarmene. Standardiserede
størrelser og kvaliteter er afgørende kriterier i
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produktionen af pølser, ikke kun i forbindelse
med selve fremstillingen, men også efterfølgende i forbindelse med salg og markedsføring.
Hvilken tarmtype, der skal anvendes til en bestemt pølse, afhænger af en række forskellige
faktorer som f.eks. pølsens længde og bredde,
indholdet (i branchen kendt som dejen), fyldemetoden og den videre forarbejdning efter fyldning af tarmene. Det gør også en stor forskel,
om tarmene røges eller tørres. Takket være Van
Hessens globale tilstedeværelse og mangeårige
erfaring inden for pølseindustrien er virksomheden garant for, at pølseproducenterne altid får
de bedste tarme til de forskellige pølsetyper.
Kødprodukter
Van Hessens kødprodukter omfatter mave, milt
og fedtender. Disse kødprodukter kan i henhold

til kategori 3 i EU-forordning 1069 anvendes i
vådfoder til kæledyr eller kategoriseres som fødevarer, dvs. at de er egnede til konsum for
mennesker. Van Hessen forarbejder primært
kødprodukter i fødevarekvalitet som f.eks. maver.
Disse produkter fås enten fra Van Hessens egne
kallunrum på slagterierne eller direkte fra de
kødforarbejdende virksomheder.
Farmaceutiske produkter
Mange vigtige medikamenter er baseret på råvarer af animalsk oprindelse. Værdiforøgelse
kræver især indgående kendskab til de aktive
stoffer i de animalske organer samt anvendelse
af innovative udvindingsteknologier. Efter udvinding anvendes de aktive stoffer som grundlæggende ingredienser i en række forskellige
medikamenter og kosttilskud.

Van Hessen forarbejder primært tre råvarer til
anvendelse i medicinalindustrien: slimhinder fra
svinetarme, der anvendes til produktion af heparin, et antikoagulerende (blodfortyndende)
medikament, brusk, en blød knogle fra kvægs
luftrør, der anvendes som råvare i chondroitin,
et ’smøremiddel’ til leddene, og sidst, men ikke
mindst, bugspytkirtler fra svin, der anvendes
pga. deres fordøjelsesfremmende egenskaber
(dvs. nedbrydning af kulhydrater, sukker og
fedtstoffer).
Van Hessen har et tæt samarbejde med bioteknologispecialisten Bioiberica, der også er en del
af SARIA-koncernen. Dette samarbejde garanterer maksimal værdiforøgelse for leverandørerne
fra kødindustrien og sikrer kunderne kontrol og
gennemsigtighed i hele forsyningskæden.

Van Hessen anvender innovative teknologier
til udvinding af værdifulde ingredienser til
medicinalindustrien
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ReFood UK – investering
i London bærer frugt
I JULI 2017 FEJREDE REFOOD UK ÅBNINGEN AF SIT TOPMODERNE BIOGASANLÆG I DAGENHAM. TO ÅR SENERE KØRER
ANLÆGGET MED FULD KAPACITETSUDNYTTELSE, OG DET SÆTTER STADIG NYE STANDARDER FOR GENANVENDELSE AF
MADAFFALD I ENGLAND.

Industries Park – et flagskibsprojekt finansieret af
borgmesteren i London, hvis formål er at udvikle sig til Englands største koncentration af miljøog teknologivirksomheder.
Philip Simpson, direktør i ReFood England, udtaler: ”ReFood Dagenham sparer ikke kun klimaet
for 73.600 tons CO2 om året, hvilket svarer til at
fjerne 14.431 biler fra vejene, men støtter også
de lokale transportmyndigheders handleplan for
ren luft med produktionen af biometan til gasdrevne biler. Som følge af dette bidrag til beskyttelse af miljøet blev vi i 2018 nomineret til
den nationale genanvendelsespris i kategorien
Årets genanvendelsesvirksomhed.”

ReFood Dagenham omdanner uspiseligt madaffald indsamlet fra kunder i London-området
til vedvarende energi og bæredygtig gødning.
Anlægget forarbejder godt 160.000 tons madaffald om året, der omdannes til 14 mio. kubikmeter biogas, hvilket er nok til at forsyne
12.600 husholdninger med strøm.

ReFoods topmoderne biogasanlæg i Dagenham kan
forarbejde mere end

160.000 t
madaffald om året
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London er den største by i Europa. Byen har
over 8 mio. indbyggere og tiltrækker 31 mio.
turister om året. Der produceres over 2,7 mio.
tons madaffald om året, hvoraf 40 pct. stadig
havner på lossepladsen. ReFood Dagenham er
hovedstadens fjerde biogasanlæg og er beliggende i erhvervsparken London Sustainable

ReFood Dagenham er kendt for at yde kunderne
en fantastisk god service og er hurtigt nået op
på at køre med fuld kapacitet. I dag forarbejder
virksomheden 1.200 tons madaffald om ugen
og 900 tons flydende affald.

Anlægget
producerer

Nok til at
forsyne

14 mio.

12.600

kubikmeter biogas

husholdninger med
strøm

// VÆKST & INTERNATIONALE PROJEKTER

“ReFood Dagenham sparer ikke kun klimaet for 73.600 tons
CO2 om året, hvilket svarer til at fjerne 14.431 biler fra vejene,
men støtter også de lokale transportmyndigheders handleplan
for ren luft med produktionen af biometan til gasdrevne biler.”
Philip Simpson, direktør i ReFood England

Takket være anlæggets avancerede teknologi
kan det både forarbejde faste og flydende fødevarer, der indsamles fra butikker, supermarkeder,
restauranter, caféer, fødevareproducenter, fabrikker, hospitaler, skoler og lokale myndigheder
inden for en radius af 80 km.
Med sin store investering i ReFood Dagenham
har SARIA-koncernen samtidig støttet Londons
ambitioner om bæredygtighed. I hovedstadens
miljøstrategi understreges det, at madaffald, der
havner på lossepladsen, påvirker miljøet negativt på en lang række punkter.
Målet for hovedstadens miljøstrategi er et London uden affald i år 2030, et CO2-frit London i
år 2050 samt erstatning af forurenende køretøjer med transportmidler, der kører på biometan.
ReFood vil spille en stor rolle i forbindelse med
disse mål ved at genanvende uundgåeligt

madaffald, reducere CO2-aftrykket og producere
grøn gas og biogødning. ReFood Dagenham
forarbejder ikke kun madaffald fra tusindvis af
kunder. Virksomheden leverer også den prisvindende biogødning, ReGrow, til landmænd i den
sydøstlige del af England, og er dermed med til
at slutte ringen i fødevareforsyningskæden.
Helt fra begyndelsen blev der lagt stor vægt på at
minimere skadelige emissioner fra biogasanlægget og begrænse overdreven brug af energi. Det
sker bl.a. ved hjælp af et varmevekslersystem, der
reducerer behovet for air condition, et biologisk
røggasrensningsanlæg, der fjerner svovlbrinte fra
biogassen (andre biogasanlæg anvender kemiske
filtre eller kulfiltre), og tagmonterede solceller,
der leverer strøm til anlæggets maskinpark. Selve
anlægget er bygget af genanvendelige materialer
og er helt CO2-neutralt.

I modsætning til mange af ReFoods konkurrenter
har virksomheden computerstyrede systemer til
kontrol af råvarerne, hvilket giver mulighed for
at planlægge og opnå den højest mulige produktion af gas. Virksomheden har også specialkonstruerede afemballeringsmaskiner, der
fjerner eventuelle emballagedele fra madaffaldet, hvorefter emballagen genanvendes. Vandet
presses ud af madaffaldet og anvendes i gæringsprocessen. Virksomheden opsamler også
regnvand, der anvendes i produktionen, så der
ikke går nogen ressourcer til spilde.
ReFood Dagenham er virksomhedens tredje biogasanlæg i England. De to øvrige er placeret i
Doncaster og Widnes.
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“ Succes skabes af mennesker. Gennem samarbejde og
gensidig udveksling af erfaring og knowhow er vi hurtigt blevet et fasttømret team, der lærer af hinanden
og tager fælles ansvar.””
´
Tomasz Krasinski,
adm. direktør i SARIA Polen

Ledermøde i SARIA Polen i byen
Torun´ (2019)

Nyerhvervelse i Polen resulterer
i synergi og større produktportefølje
MED KØBET AF JKK-KONCERNEN I 2018 BLEV SARIA EN AF POLENS FØRENDE VIRKSOMHEDER INDEN FOR ANIMALSKE
BIPRODUKTER – MED ADSKILLIGE FORDELE FOR BÅDE LEVERANDØRER OG KUNDER TIL FØLGE.
SARIA har i mange år været en af de førende
virksomheder i Polen inden for indsamling og
forarbejdning af animalske biprodukter. I 2018
udbyggede virksomheden denne position med
overtagelsen af JKK-koncernen, der har specialiseret sig i forarbejdning af biprodukter fra
fjerkræ. Med købet af JKK’s fabrikker har SARIA
Polen ikke blot øget sin produktionskapacitet,
men også opnået mange andre fordele til direkte
gavn for virksomhedens kunder og leverandører.
Først og fremmest kan SARIA Polen nu tilbyde
fjerkræindustrien et langt bredere sortiment af

produkter og ydelser og er samtidig kommet
tættere på kunderne.
SARIA Polen har nu i alt ni fabrikker i Polen. Med
købet af JKK er virksomheden kommet tættere på
landbrugsområderne omkring Warszawa, Łódz
og Poznan. Alt i alt har SARIA Polen 17 produktionslinjer plus et kraftvarmeværk, der kører
på mel fremstillet af risikomaterialer. Asken fra
kraftvarmeværket genanvendes som gødning i
landbruget.

SARIA Polen har i alt ca. 750 medarbejdere, der
forarbejder mere end 400.000 tons animalske
biprodukter fra forskellige dyr om året. Fra
Tomasz Krasinski, adm. direktør i SARIA Polen,
lyder det: ”Fusionen betyder, at vi nu kan tilbyde
langt flere ydelser til kødforarbejdningsindustrien.
Den har også resulteret i synergi på logistikområdet – f.eks. i forbindelse med fordelingen af
råvarer. Ved at samle vores ekspertise og knowhow er vi endvidere blevet i stand til at udvide
produktsortimentet og ikke mindst øge specialiseringen af vores produkter.”

SARIA Polen er også i gang med at opbygge en ReFood-virksomhed
i Polen sideløbende med sine aktiviteter i SecAnim- og SARVALregi. Alle tre selskaber er i god udvikling. ReFood behandler årligt
ca. 48.000 tons madaffald – et tal, der er i konstant stigning.
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Warszawa
Poznan

Łódz

Hovedsæde

SARIA Polen har nu i alt
ni fabrikker i Polen
Kraków

JKK-koncernen består af tre selvstændigt fungerende datterselskaber: Eko-Stok, Struga og
Kemos. I lighed med SARIAs selskab SecAnim
tilbyder JKK-koncernen sikker bortskaffelse af
risikomaterialer tilhørende kategori 1 fra kødindustrien og landbruget. Virksomheden omdanner også biprodukter fra fjerkræ tilhørende
kategori 3 til protein og fedt, der anvendes i
petfood og fiskefoder samt til oleokemiske formål – altså aktiviteter, der falder godt i tråd
med SARIAs. Tomasz Krasinski fortsætter: “JKK’s
ydelser er et perfekt supplement til de ydelser,
SARIA Polen tilbyder. Med hensyn til SecAnim
har vi udvidet vores geografiske markedsområde, og SARVAL er kommet ind på et helt nyt
marked i form af forarbejdning af biprodukter
fra fjerkræ.
Det polske marked for animalske biprodukter har været i stærk vækst i en årrække, ikke
mindst hvad det hurtigt ekspanderende fjerkræsegment angår. Ca. 60 pct. af alle vores
råvarer stammer fra sidstnævnte kilde. “Årsagen er, at Polen i de senere år er blevet Europas største fjerkræproducent,” forklarer Tomasz
Krasinski. “JKK’s ekspertise inden for fjerkræindustrien kommer i høj grad os til gode.” Men
Tomasz Krasinski er ikke sen til at tilføje, at

SARIA Polen ikke har til hensigt at hvile på laurbærrene: “Vi vil fortsat investere i teknologi og
processer for at opnå endnu højere standarder
på alle områder. Vi har den kæmpefordel, at vi
kan trække på hele SARIA-koncernens tekniske
ekspertise og knowhow, og det vil være med til
at sikre os endnu større succes.”
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Tæt på målstregen

Treholdsskift: Bioibericas fabrik i Tyskland kører
døgnet rundt alle ugens dage

BIOIBERICA HAR STOR SUCCES MED SIN FØRSTE FABRIK I TYSKLAND. EFTER EN
RÆKKE TEKNISKE ÆNDRINGER OG KUNDEAUDITS VIL FABRIKKEN VÆRE KLAR TIL
AT KØRE MED FULD KAPACITETSUDNYTTELSE I SLUTNINGEN AF 2019.

Bioiberica købte en fabrik i Rheda-Wiedenbrück
i Tyskland i slutningen af 2017. Den moderne
fabrik fulgte med købet af Pharma Action og var
opført blot fem år tidligere af Tönnies-koncernen,
en af verdens ti største kødforarbejdningsvirksomheder. Umiddelbart efter overtagelsen begyndte Bioiberica at tilpasse virksomhedens
tekniske infrastruktur og produktionsprocesser
til produktionen af aktive farmaceutiske stoffer.
Virksomheden åbnede også op for, at dens internationale kunder kunne foretage de nødvendige audits.
Disse audits er opdelt i flere komplekse trin og
omfatter dybdegående analyser, dokumentation
og vurderinger.

Bedre logistik
Tidligere transporterede Bioiberica uforarbejdede slimhinder fra den nordvestlige del
af Europa til Spanien. I dag forbehandles
dette materiale på den nye fabrik i Tyskland, hvilket har reduceret antallet af lastbiltransporter markant.
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Selv om de tekniske ændringer og audits stadig
er i gang, har den nye fabrik allerede oplevet
positiv udvikling. F.eks. har man indgået en
række nye partnerskaber med aktører i kødforarbejdningsindustrien, hvilket har øget virksomhedens adgang til de slimhinder, der anvendes
til produktion af de aktive stoffer i heparin.
Desuden vil fabrikken også medvirke til en
enorm forbedring af forsyningskæden, især når
den når op på fuld kapacitetsudnyttelse i slutningen af 2019. De slimhinder, der kommer fra
den nordvestlige del af Europa, vil ikke længere
blive transporteret i uforarbejdet tilstand til
Bioibericas hovedfabrik i Spanien. I stedet vil de
blive forbehandlet i Tyskland, hvorved den volumen og vægt, der skal transporteres, vil blive
reduceret markant. Hvor der tidligere blev

2017

300 lastbiler

transporteret 300 læs slimhinder i uforarbejdet
tilstand, er det nu tilstrækkeligt med en enkelt
lastbil med forarbejdet materiale – en enorm
forbedring, ikke mindst hvad miljøet angår.
På fabrikken i Rheda-Wiedenbrück er produktionen computerstyret og foregår næsten 100
procent automatisk. Når overgangsfasen er slut
ultimo 2019, kan Bioiberica forarbejde op til
100.000 tons slimhinder om året i RhedaWiedenbrück. Fra Luis Solera, direktør i Bioiberica, lyder det: “Den nye fabrik er et kæmpe boost
for vores kerneforretning og bidrager til at styrke
vores position som en af verdens førende leverandører af aktive stoffer til fremstilling af
heparin.”

2018

1 lastbil
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Vellykket integrering i Italien
I MAJ 2017 OVERTOG SARIA DEN ITALIENSKE ECB-KONCERN OG BLEV DERMED OGSÅ REPRÆSENTERET I ITALIEN. ECB HAR
SPECIALISERET SIG I FORARBEJDNING AF BIPRODUKTER FRA FJERKRÆ. VIRKSOMHEDEN LEVERER HØJKVALITETSFEDT OG
-PROTEIN TIL INTERNATIONALE KUNDER, ISÆR INDEN FOR PETFOODINDUSTRIEN, MEN OGSÅ TIL AKVAKULTURSEKTOREN.
ECB-koncernen har beskæftiget sig med forarbejdning af biprodukter fra fjerkræ i Italien i mere
end 50 år. Ud over hovedfabrikken i Treviglio i
Lombardiet har virksomheden en fabrik i byen
Sorgà syd for Gardasøen. ECB ejer også 25 pct.
af aktierne i en tredje fabrik i Gatteo i nærheden
af Rimini. De resterende 75 procent er ejet af
tre fjerkræslagterier. Alle ECB’s tre fabrikker er
beliggende i Norditalien tæt på centrum for
Italiens fjerkræslagteribranche.
ECB's produktion er baseret på avanceret teknologi, og virksomheden fremstiller især højkvalitetsprotein og -fedt. Virksomhedens
såkaldte wet-rendering-proces er særdeles
skånsom over for råvarerne, hvoraf der fremstilles mel med et højt protein- og et lavt askeindhold samt højkvalitetsfedt.
“Selv før ECB blev en del af SARIA, var teknologien ekstremt avanceret,” siger Daniela
Castegnaro, adm. direktør i ECB. “I forbindelse
med den efterfølgende modernisering var det
udelukkende et spørgsmål om at erstatte enkelte
komponenter, der først og fremmest effektiviserede produktionsprocessen.” Desuden investeres der i tekniske og organisatoriske forbedringer i arbejdssikkerhed og miljøbeskyttelse.
Som eksempel herpå kan nævnes, at fabrikkerne
i Treviglio og Sorgà arbejder på at optimere

rensningen af afgangsluft og håndteringen af
spildevand.
I forbindelse med ECB’s integrering i SARIAkoncernen var det især vigtigt for Daniela
Castegnaro at involvere medarbejderne i processen. “De fleste af medarbejderne så positivt
på overtagelsen. Vi byggede videre på denne
positivitet og styrkede den yderligere ved at tilskynde medarbejderne til at tage ansvar,” lyder
det fra Daniela Castegnaro. Hun tilføjer, at
overgangen krævede en mentalitetsændring
hos medarbejderne: “Der er forskel på at arbejde
for en lille italiensk virksomhed og en stor multinational koncern. Beslutningsvejene og arbejdsmetoderne er selvfølgelig forskellige, og
det tager tid for mennesker at tilpasse sig.”
De ændringer, der er foretaget efter overtagelsen, har haft en meget positiv virkning. Virksomhedens drift er blevet mere standardiseret,
med klare strukturer og ansvarsområder til følge.
Personalet har fået et større netværk i de øvrige
virksomheder i SARIA-koncernen og direkte adgang til andre markeders ekspertise og knowhow. Desuden har ECB ansat nye medarbejdere
og oprettet nye funktioner som f.eks. en central
indkøbsafdeling for at opnå besparelser på indkøbssiden. Der er også ansat en kvalitetschef
for råvarer, der specielt har til opgave at øge

Daniela Castegnaro, adm. direktør i ECB

kvaliteten af slagteriaffald og styrke forholdet
til de ca. 50 slagterier, som ECB samarbejder
med. ECB tilfører værdi ved at fungere som
mellemled mellem slagterier på den ene side og
petfoodproducenter og fiskefarme på den anden
og løser dermed begge parters behov. Det ultimative mål er at øge værdiskabelsen i hele forsyningskæden og dermed skabe en win-winsituation for alle parter.

ECB leverer ingredienser til
producenter af premium petfood, og det er virksomhedens
mål at udvide dette kundesegment
ECB kan forarbejde op til
220.000 tons biprodukter fra
fjerkræ om året på sine fabrikker i Treviglio og Sorgà
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Optagelse i SARIA-netværket
skaber mange vækstmuligheder
MED OVERTAGELSEN AF ECB-KONCERNEN BLEV DET RUMÆNSKE FIRMA CLEAN TECH INTERNATIONAL SRL.
OGSÅ EN DEL AF SARIA. FABRIKKEN I BYEN CIULNITA ER SARIAS FØRSTE FABRIK I RUMÆNIEN NOGENSINDE.

Clean Tech er beliggende i den sydlige del af
Rumænien, mellem Bukarest og Constanta, og
råder over et areal på i alt ca. 50.000 m2. Selve
fabrikken har et areal på ca. 15.000 m2. Dette
nye medlem af SARIA-koncernen er en af
Rumæniens førende virksomheder inden for
forarbejdning af biprodukter fra fjerkræ.

Virksomheden leverer højkvalitetsprotein og
-fedt til både petfoodindustrien og producenter
af fiskefoder.
Umiddelbart efter overtagelsen påbegyndte
Clean Tech et større moderniseringsprojekt på
fabrikken i Ciulnita, der oprindeligt blev indviet

i 2012. Virksomheden har nu gennemført en
række tekniske forbedringer, så den matcher
standarden i de øvrige selskaber i SARIA-koncernen. Marius Vladescu, adm. direktør i Clean
Tech siger: ”Vi har allerede opnået markante
fremskridt på mange områder, men der er
stadig et stykke vej at gå.”

Clean Tech har fokus på
levering af produkter til
producenter af premium
petfood

Ciulnita

Bukarest
Constanta

Clean Tech forarbejder biprodukter
fra fjerkræ på en fabrik 100 km øst
for Bukarest
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Imponerende vækst i den
månedlige produktion

8.000 t
3.500 t
Med henblik på yderligere forbedring af fabrikken
har Clean Tech iværksat en investeringsplan, der
forventes afsluttet inden for et års tid. Marius
Vladescu udtaler: “Vi gør os store anstrengelser,
både økonomisk og teknologisk, for at sætte
mest muligt skub i disse forbedringer. Vores integrering i SARIA-koncernen har givet os kæmpe
fordele. Vi har nu adgang til de højeste standarder og den største ekspertise og knowhow i vores branche. Samtidig kan vi kommunikere med
kolleger og udveksle erfaringer om bedste praksis via koncernens internationale netværk.”
Clean Tech bestræber sig på at sikre fuldstændig
gennemsigtighed i forbindelse med alle de
tekniske forbedringer – ikke kun over for de
relevante myndigheder, men også over for lokalbefolkningen. “Vi har selvfølgelig fokus på
optimal drift af vores virksomhed, men det er
samtidig vores mål at være en god nabo,” siger
Marius Vladescu. “At tage ansvar betyder også,
at vi tager hensyn til samfundsmæssige spørgsmål og er lydhøre over for vores lokale omgivelser.”

“Vi har allerede opnået 		
markante fremskridt
på mange områder,
men der er stadig et 		
stykke vej at gå.”
Marius Vladescu,
adm. direktør i SARIA Rumænien

Som følge af de optimerede produktionsprocesser og den endnu bedre produktkvalitet er det
Clean Techs mål at rette stigende fokus på markedet for premium petfood. Dette mål er nu absolut inden for rækkevidde takket være Clean
Techs integrering i SARIA-koncernen.
Der er to væsentlige faktorer, der med sikkerhed
vil bidrage til Clean Techs vækst, nemlig god adgang til råvarer og en gunstig geografisk placering. Rumænien har en af de hurtigst voksende
fjerkræindustrier i EU. Både produktion og eksport vækster fra år til år. Desuden er der kun
140 km fra Ciulnita til Constanta, den største
havneby i Rumænien. Clean Tech har derfor
nem adgang til internationale markeder ad
søvejen. Det er især en stor fordel i forbindelse
med langdistancetransport og en meget bedre
løsning end landevejstransport.
Omvendt vil Clean Techs løbende udvikling også
have en positiv indvirkning på fjerkræindustrien
i Rumænien. Fra Marius Vladescu lyder det:
“Med de investeringer, vi har planlagt, vil vi blive
en endnu stærkere og bedre positioneret samarbejdspartner for den rumænske fjerkræindustri i de kommende år.”

Fjerkræindustrien i
Rumænien er i hastig
vækst
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Jean-Louis Hurel
træder ud af
SARIAs direktion
EFTER 23 ÅR HAR JEAN-LOUIS HUREL SAGT FARVEL TIL SARIA-KONCERNEN. HAN VAR EN AF HOVEDKRÆFTERNE
BAG KONCERNENS AKTIVITETER I FRANKRIG OG HAR SAT SIT STORE PRÆG PÅ UDVIKLINGEN AF DET FRANSKE MARKED.

Den 30. juni 2019 trådte Jean-Louis Hurel ud
af SARIA-koncernens direktion efter 16 år som
direktionsmedlem.
Jean-Louis Hurel blev ansat i SARIA i 1996, da
RETHMANN-koncernen overtog den franske
virksomhed SANOFIs renderingvirksomhed, der
omfattede en række produktionsfaciliteter. Muligheden for at arbejde for en familieejet virksomhed med langsigtede planer var noget, der
tiltrak Jean-Louis Hurel, men virksomhedens
enorme udviklingspotentiale var også et stort
plus. I mange år havde der ikke været foretaget
nogen nyinvesteringer i de fabrikker, som SARIA
netop havde købt. Det blev der hurtigt lavet om
på, da Jean-Louis Hurel i tæt samarbejde med
sine franske kolleger og SARIA i Tyskland iværksatte adskillige moderniseringstiltag. Det udmøntede sig i øget produktivitet samt en række
organisatoriske og teknologiske forbedringer på
de respektive fabrikker, ligesom nye fabrikker
kom til. I 2001 blev Jean-Louis Hurel en del af
ledelsen i SARIA Frankrig, og i 2003 blev han
udnævnt til ”Président Directeur Général” (CEO)
og medlem af SARIA-koncernens direktion.

Direktionens og bestyrelsens medlemmer
tager afsked med Jean-Louis Hurel
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En af de helt store udfordringer i hans første år
i SARIA var BSE-krisen. Udbredelsen af BSE førte
ikke kun til et stigende behov for bortskaffelse
af dyrekroppe, men også til øget bevidsthed om
den store betydning af denne ydelse hos de
franske myndigheder. Med baggrund i det fælles
mål om at bekæmpe udbredelsen af BSE etablerede SARIA Frankrig et stærkt og mangeårigt
professionelt samarbejde med de relevante
myndigheder i Frankrig.
“I Frankrig havde vi på et tidligt tidspunkt konsekvent fokus på at specialisere vores fabrikker
og adskille råvarerne – fjerkræ, svin og blandet –
for at opnå den højest mulige kvalitet,” siger
Jean-Louis Hurel om sin første tid i SARIA. “Vi
var pionerer på dette område, og det var først
meget senere, at vores konkurrenter også erkendte fordelene herved. Specialiseringen gav
os en afgørende fordel og gjorde det muligt for
os at skabe merværdi.”

Martin Rethmann, bestyrelsesformand i SARIAkoncernen, hyldede Jean-Louis Hurel: “På vegne
af hele bestyrelsen, min familie og SARIAs direktion vil jeg gerne rette min dybtfølte tak til
Jean-Louis Hurel for hans mangeårige engagement, loyalitet og store indsats. Hans bidrag til
udviklingen af vores forretningsaktiviteter, især
i Frankrig, har været en stærk medvirkende faktor til den konstante vækst, der har været med
til at sikre SARIA en førende international position i vores branche.”
Jean-Louis Hurel er nu formand for RETHMANN
Frankrig og medlem af bestyrelsen i Transdev,
RETHMANN-koncernens seneste nyerhvervelse.
Han afløses som øverste chef og CEO i SARIA
Frankrig af Arnaud Bécard.

SARIAs nye
hovedkontor i Selm
DEN NYE BYGNING, DER BLEV FÆRDIG I 2018, DANNER NYE OG MODERNE
RAMMER FOR DE CA. 200 MEDARBEJDERE MED MULIGHED FOR BÅDE 1 TIL
1-SAMTALER OG KOMMUNIKATION PÅ TVÆRS AF LANDEGRÆNSERNE.
Da SARIA flyttede ind i sit nye hovedkontor i
Selm i sommeren 2018, blev grundstenen lagt
for den fremtidige udvikling i hele SARIA-koncernen. Det oprindelige hovedkontor blev indviet
i 1983 og var på daværende tidspunkt hovedkontor for alle RETHMANNs forretningsaktiviteter.
Siden da har SARIA været i konstant vækst og
ekspanderet internationalt. I dag har koncernen
fabrikker i mere end 20 lande over hele verden.
På et tidspunkt var der ikke plads nok til alle
medarbejderne i den gamle bygning, så de måtte
placeres rundt omkring på eksterne kontorer.
Det nye hovedkontor i Selm er hjemsted for både
SARIA-koncernen og SARIA Tysklands administration. RETHMANN-koncernens holdingselskab, RETHMANN SE, er også hjemmehørende i
det nye hovedkontor på Werner Straße.

Det åbne og moderne kontorlandskab fremmer
kommunikationen og samarbejdet blandt de
næsten 200 medarbejdere, der har deres daglige
gang her. De nye konference- og mødelokaler er
ideelle til både ad hoc-møder, workshops og internationale konferencer, ledermøder m.v. Lokalerne er forsynet med alt i avanceret udstyr og
brugervenlige værktøjer til f.eks. videokonferencer. Bygningen har masser af plads til det administrative personale, og takket være det moderne
udstyr er det blevet meget nemmere og mere
effektivt at kommunikere på tværs af landegrænser. Der lægges dog stadig vægt på den
direkte personlige kontakt.

Med base i Selm, ligesom resten af den familieejede virksomhed, vil det nye hovedkontor derfor fortsat være et centralt fysisk mødested og
danne rammerne for et mere produktivt og effektivt samarbejde.
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